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CUV/NT INAINTE
Anul 1980 este un an de mari semnificaţii în istoria contemporană a României socialiste; este anul în care, pe baza istoricelor hotărfri ale Congresului
al Xii-lea al Partidului Comunist Român, se pregăteşte încheierea celui de al
6-lea cincinal al economiei noastre şi, acelaşi timp, s-au pus bazele dezvoltării
accelerate a societăţii româneşti pentru cincinalul 1981-1985, precum şi pentru anii următori, pînă în 2000-2010.
Raportul prezentat Congresului al Xii-lea de către secretarul general al
partidului tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a evidenţiat cu claritate ca
noua etapă pe care o străbate societatea românească reprezintă un nivel superior al dezvoltării şi vizează atît domeniul forţelor de producţie, cît şi acela
al structurii şi relaţiilor sociale, al conducerii ştiinţifice a societăţii şi al modului de viaţă şi de gîndire al oamenilor. Congresul a adoptat măsuri cu privire la afirmarea mai puternică a partidului nostru ca centru vital al întregii
naţiuni, la întărirea unităţii rîndurilor sale, la perfecţionarea activităţilor
politico-organizatorice pentru intensificarea procesului de educare, de formare
a omului nou, profund devotat socialismului, înarmat cu ideologia revoluJionară ştiinţifică a partidului, capabil să acţioneze cu fermitate pentru înfăp
tuirea neabătută a programului partidului de înflorire multilaterală a patriei.
„!ntr-un spirit de profund entuziasm şi deplină unanimitate, spunea
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, Congresul a adoptat Raportul Comitetului Central, linia politică generală, orientările de perspectivă. Au fost adoptate
în acelaşi spirit Directivele cu privire la dezvoltarea economico-socială în perioada 1981-1985 şi programele directivă care asigură progresul armonios al
societăţii noastre socialiste. Toate aceste documente completează în mod minunat Programul partidului, în noua etapă, hotărîtoare pentru făurirea societăţii
socialiste multilateral dezvoltate, pentru ridicarea continuă a gradului general
de civilizaţie, de bunăstare materială şi spirituală a poporului nostru, pentru
viitorul luminos, comunist al României".
Succesele obţinute în dezvoltarea economico-socială a patriei precum şi
minunatele perspective deschise de Congresul al Xii-lea al Partidului Comunist Român ne apar cu şi mai mare străhicire acum cînd se împlinesc 15 ani
de cînd tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, eminentă personalitate a vieţii
politice interne şi internaţionale, a fost ales în fruntea partidului. De /apt,
aceşti din urmă 15 ani reprezintă perioada cea mai fertilă din întreaga noastră
istorie, perioada în care s-au obţinut rezultate fără precedent în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale.
ln lumina documentelor de partid, sarcinile ce revin istoriei şi cercetării
istorice, prin toate instrumentele acestora apar şi mai complexe. „Istoria, spunea tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU în cuvîntarea sa la Congresul Eduwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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caţiei şi lnvăţămînti-tlui, este o ştiinţă revoluţionară. De aceea
să militeze de pe poziţii revoluţionare". Rolul istoriei, aşa cum

istoricii trebuie
apare în documentele Congresului al XII-iea al partidului, este nu numai de a scoate la
iveală documente noi, dovezi noi, de a studia istoria în lumina materialismului
dialectic, ci şi aceea de a combate pe cei care denaturează şi denigrează această
istorie, de a scoate la iveală căile de bună înţelegere, de unitate şi frăţie a
populaţiilor care au trăit şi trăiesc azi pe teritoriul României, fără deosebire
de naţionalitate.
La întîlnirea pe care a a'1:ut-o cu reprezentanţi ai oamenilor de ştiinţă din
domeniul istoriei, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU sublinia „ .. .necesitatea ca ştiinţa istorică să pornească de la realităţi, de la cerinţele respectării
independenţei naţionale a popoarelor, ale conlucrării active între ele, în vederea dez1.Joltării lor economico-sociale, pe principiile deplinei egalităţi şi al
respectului reciproc. Desigur, trebuie să avem În vedere că în problemele de
istorie există puncte de vedere diferite, confruntări de idei şi chiar încercări
de denaturare a adevărului istoric. Tocmai de aceea sarcina istoricilor noştri
este de a contribui activ la clarificarea acestor probleme pe baze ştiinţifice
şi, În acelaşi timp, de a da o ripostă fermă oricăror încercări de a falsifica
istoria, de a denatura realitatea".
Pe baza acestor idei fundamentale; rolul unei reviste istorice regionale
ca Acta Musei Porolissensis, rn obiectivul relativ limitat la suprafaţa umti
ţinut istoric cu specificul său, apare mai limpede. Ea trebuie să includă cercetări originale, documente şi dovezi inedite care aduc la lumină sau permit
constatări de natură să reflecte momentele principale ale istoriei naţionale, .~ă
trezească şi să formeze simţăminte de natura celor cerute de direcţiile dezvoltării muncii ideologice şi politice. Ca urmare, cuprinsul noului 'l;olum caută
şi încearcă să rezolve şi să reflecte cît mai fidel aceste direcţii, acoperind, pe
de-o parte, cuprinsul caracteristic dinainte stabilit al revistei din punct de
vedere cantitativ, iar din punct de vedere calitativ, astfel de studii care să
îndeplinească mai bine sarcinile de educaţie, de formare patriotică pe care le-a
primit în noua etapă. ln ultimă instanţă, cercetarea istorică locală, prin mijloacele ei proprii, prin caracterul său universal aduce o contribuţie reală la
întregirea istoriei naţionale şi contribuie astfel la ridicarea nivelului de cunoaştere.

Acta Musei Porolissensis a adus prin numărul său al /Ii-lea o contribuţie,
am zice noi, preţioasă la <;instirea congresului partidului, la aniversarea celor
2050 de ani de la întemeierea celui dintîi stat dac centralizat şi independent.
ln aceeaşi măsură revista noastr;'i a contribuit la cinstirea marelui Congres
Internaţional de Studii Istorice care a avut luc la Bucureşti în august 1980.
Şi nu exagerăm dacă afirmăm, odată în plus, că aportul ei la cunoaşterea
unor fenomene şi evenimente istorice, a unor dovezi arheologice noi, chiar
şi la acest nivel regional, a fost şi este apreciat pozitiv.
Numărul al /V-lea al revistei Acta Musei Porolissensis, revenind la structura sa obişnuită, a căutat să cuprindă lucrări care să îndeplinească, în acelaşi timp, şi sarcina de a umple golurile istorice ale acestui vechi ţinut românesc, dar şi de a prezenta materiale care prin conţmut11l lor să devină
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instrumente ale direcţiilor de orientare ideologică. Ea încearcă deci să ducă
mai departe sarcina trasată la apariţia ei de a studia probleme legate de
formarea şi dezvoltarea societăţii omeneşti aici, a formelor de organizare şi
dezvoltare a străbunilor noştri daci, daco-romani şi apoi români, cu toare
aspectele pe care cercetările le scot la iveală şi, În acelaşi timp, de a evidenţia
lupta comună împotriva împilării sociale şi munca frăţească a naţionalităţilor
care în decursul timpului s-au aşezat aici alături de români.
Astfel, secţiunea de istorie veche şi arheologie prezintă studii care cuprind probleme legate de apariţia şi primele manifestări spirituale ale omului
pe teritoriul judeţului: una din descoperirile de mare răsunet din istoria noastră veche; în acelaşi timp sînt scoase la lumină aspecte legate de deZ7'1oltarea
societăţii traco-dacice, probleme multiple legate de procesul simbiozei dacaromane, proces de bază şi definitoriu pentru fiinţa şi întreaga istorie ulterioară a poporului român. Secţiunea de istorie medie scoate la iveală lupta
poporului român împotriva împilărilor sociale. Secţiunea de istorie modernă
ruprinde lucrări cu privire la formarea naţiunii române, fenomenele revoluţionare prin care trece ea, caracterul tot mai imitar al românilor de pe toate
meleagurile Locuite de ei, lupta politică, culturală pentru formarea spiritzeliti
naţional, toate acestea ducînd în final la revoluţia care a creat statul roman
unitar. Această luptă, cu aspecte foarte complexe: istorice, juridice, filosofice,
culturale atestă creşterea sentimentului naţional, ideea necesităţii unirii. Secţiunea de istorie contemporană cuprinde studii care reflectă marile mutaţii
cu caracter economic, social, demografic care au urmat unirii şi, mai ales,
ro/.ul tot mai important al partidului clasei muncitoare nu numai în bătăliile
de clasă ci şi în activitatea şi lupta pentru păstrarea integrităţii teritoriale a
statului, a suveranităţii şi independenţei. Ultimele două secţiuni: istoria culturii şi etnografia, ca şi istoria artelor aduc la lumină pe de-o parte creaţia
artistică populară, tradiţională, iar pe de altă parte mişcarea generală comună
pentru propăşire în care se încadrează şi creaţia artistică propriu-zisă pentru
teritoriul sălăjan.
Ne îndeplinim din nou şi cu aceeaşi satisfacţie îndatorirea ca la încheierea acestor rînduri să aducem mulţumiri Comitetului judeţean Sălaj al P.C.R.
pentru sprijinul permanent dat şi pentru înţelegerea avută tot timpul faţă
de grupul de istorici care se străduie ca, prin scoaterea la lumină a istoriei
satajului, să contribuie la luminarea unei părticele din istoria naţională şi,
prin aceasta, la o mai bună cunoaştere a istoriei de ansamblu a poporului
român.
COMITETUL DE
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PRIMELE DOVEZI DE CULTURA MATERIALA ŞI ARTA
PALEOLITICA îN JUDEŢUL SALAJ

Cercetă.rile de teren şi săpăiturii.le arheologice organizate de noi m anul
1969 în nord-vestul României, aveau să încheie un deceniu de investigaţii în
domeniul paleoliticului în depresiunea Ţării Oaşului 1 şi să ducă la descoperirea primelor două aşezări din acea:stă epocă pe malul drept al Someşului,
În limitele judeţelor Maramureş (Buşag)2 şi Sălaj (Perii Vadului, corn. Ileanda).
Intre aceste două aşezări, pe acelaşi mal drept al Someşului, În anul 1978
s-a descoperit peştera de ila Cuciulat şi În interiorul acesteia prima pictură
rupestră paleolitică de pe teritoriul Româiniei 3 •
V alea Someşului, forma:tă prin unirea la Dej a Someşului Mare şi Someşului Mic, constituie o largă poartă de legătură între bazinul Transilvaniei
şi Cîmpia Panonică. Prin afluenţii săi reuşeşte să transporte mari cantităţi
de apă aduna:tă fie de pe pantele sudice ale Munţilor Rodnei, fie de pe înăl
ţimile Apusenilor. Aşa cum remarca N. Orghidan 4 , începînd de la Dej, Someşul, împotriva înclinării straturilor, se îndreaptă totuşi spre Nord-Vest,
iar după ce face tirei coturi caracteristice, dintre care unul: la Ileanda, pă
trunde în Cîmpia Tisei, durpă ce a lăsat În urmă regiunea horsiturilor cristaline şi formaţiunile terţi1are ce leagă Munţii Apuseni de Carpaţii Orientali.
.
Atît staţiunea paleoli,tică de la Ileanda-Perii Vadul1Ui (Fig. 1), cit şi
peştera cu picturi de ,Ja Cuaiulat, s~nt legate de exisitenţa terasei de 75 m
a Someşului. Prima este cantonată pe podul unui resit al acestei terase, iar
peştera a fost săpa'tă în aceeaşi wrasă, Într-o porţiune În care apare ca o
terasă În rocă, respectiv tăi3Jtă În calcar.
Ambele obiective paleoli.tiice sînt dispuse pe paritea dreaptă a văii Someşului, În sectoriul dintre Dej şi Jibou, deci în zona numită de V. Mihăilescu5
Pla.tforma Someşa.nă, iar de Al. Sa vu 6 Podişul Someşan. În această regiune,
valea Some~ului despairte culmea Prisnelului şi culmea Baiului (din cadrul
platformei Ghioa:rului, situată În Nord) de prispa Prisloapele (din partea
sudică).

tară,

1 M. Bitiri, Paleoliticul în Ţara Oaşului (Biblioteca de arheologie, seria
1), Bucureşti, 1972.
2 M. Bitiri şi M. Cârciumaru, în Marmaţia, 5, 1980 (sub tipar).
3 M. Cârciumaru şi M. Bitiri, în SC/V A, 30, 1979, 2, p. 285-292.
t N. Orghidan, Văile tramversale din Români.a, Bucureşti, 1969, p. 96-101.
5 V. Mihăilescu, Platforma SoTM1ană, în BSGR, 53, 1934.
6 Al. Savu, Podişul SoTMşan (Teză de doctorat), Cluj, 1963.
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Culmea Pcisnelul,ui, coostiituiită din gresii şi caloare organogene eocene
oligocene, are aspecrul unei suprafeţe structuriale, foagmenitată de văi scurte
de curmături, atît din Vest cît şi din Est. Această platformă se strîmtează
spre J!oiu şi Bizuşa, se lărgeşte între lleainda şi Virna, iar spre Esit capătă un
aspect ramificat poo.tre masive de peste 600 m.
Forma, adesea netedă în zonele calcaroase, a podişului Boiului, este întreruptă de doline tipice. Pe Someş, În sectorul de gîtuire maximă a podişului, trece prin satul răsfir-at Mesteacăn, vechiul drum dintre Şomcuta şi

şi
şi

Răstoci.

Pl'ispa Prisloapele se conturează mai ales printr-un relief de cueste,
cum este cuesta Gîlgău-Rus 7 •
Sectorul de vale dintre Dej şi Jibou, în cadrul căruia sîrut incluse aşe
zările paleoLi,tice de la Ileanda-Periii Vadului şi peştera Cuciulat, se caracterizează pritn existenţa, în cea maă mare parte, a formaţiunilor friabile de
tipul nisipurilor, mamelor şi argilelor de vîrsită palco-neogenă, intercalate
de gresii, conglomerate, calcare şi tufori, în genera.I mai rexistente la acţiu
nea factorilor subaerieni. Dezvoltarea teraselor în această regiune a fost puternic influenţată de căderea monoclinală a straitucilor către interiorul bazinului Transilvanii.ei, caire a determirnat apariţia frecvenită a formelor structurale. Terasa a IV-a, de 75 m, de care sîint legate cele două descoperiri paleolitice din judeţul Sălaj, este atribuită de Al. Savu8 pleistocenului vechi.
Descoperirea aşezăriii de la Perii Vadului o datorăm pedologului H. Asvadurov, care în sondajele sale de specialitate, a găsit cîteva piese de silex
de factură paleolitică, pe care a avut amabilitatea să ni le pună la dispoziţie spre studiu.
O cercetare sumară Întreprinsă la faţa locului în 1969 şi săpăturile organizate în campania din 1971, pe o ,suprafaţă de 134 mp, au dus la identificarea unei aşezări paleolitice cu două niveluri de locuire, ambele aparţinînd paJeoliticului superior.
Zooa cerceta:tă s-a restrîns La terenul 1nţelenit af,lat Întlre abruptul carierei vechi şi suprafaţa ocupaită de culturile ag,ricole.
După determinările lui H. Asvadurov, depozitul, ce include cele două straturi de cultură,
este format din sol argiloiluvial podzolic cu trecere glosică şi fragipan cu reţea poligonală,
format pe luturi grele, care continuă pînă la masivul calcaros de la bază.
Orizonturile pedogenetice sînt următoarele:
- 0-1 cm = orizont de ţelină (pajişte);
- 1-8 cm= Ai
- 8-15 cm = A2 (A1)
- 15-35 cm = A2 B
- sub 35 cm = Bx
Nh·e!ul inferior de locuire paleolitică de la Perii Vadului. Primul nivel de locuire este
situat în orizontul B, Între circa 40 şi 70 cm adîncime.
Materialele descoperite constau din piese litice în exclusivitate, în număr de 105 exemplare, ceea ce reprezintă mai puţin de o piesă pe mp de suerafaţă cercetată. Am remarcat
însă că răspîndirea materialului arheologic nu este uniforma, acesta apărînd, pe alocuri,
concentrat în complexe restrînse. Materia primă pare a fi de provenienţă locală, rocile

1

8

V. Mihăilescu, Dealurile şi cimpiile Romaniei, Bucureşti, 1966, p. 84-98.
Al. Savu, în Studia, series Geologia-Geographia, fasciculus 2, 1965, p. 89-99.
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identificate (gresii 500/0 , jasp şi opal 400/o, cuarţit 80/o, silex şi bazalt 20/o) găsindu-se atî~
în depozitele naturale de pantă, cît şi în aluviunile Someşului.
Intre materialele descoperite doar 7,80/0 sînt unelte, în rest fiind nuclee atipice (11 exemplare), aşchii (34), lame (4), spărturi şi aşchii de cioplire (48 exemplare).
Uneltele constau din patru gratoare, cioplite pe· aşchii scurte şi groase, două racloare (unul
lateral, cu partea activă uşor convexă, cioplit pe o aşchie de gresie cu dimensiunile de
12 X 5,6 cm şi altul discoidal, cu marginile cioplite bifacial, pe aşchie lată, cu dimensiunile
de 7X6 cm), un cioplitor, o lamă retuşată parţial şi cu scobituri laterale, un străpungător
atipic realizat pe colţ de aşchie lată, un burin median pe aşchie nucleară (Fig. 2 şi J).
Prin componenţa sa, materialul descoperit în primul nivel de locuire de la Perii Vadului indică o perioadă mai timpurie În limitele paleoliticului superior, avînd un caracter
arhaic pronunţat, cu un număr ridicat de aşchii. Componenţa tipurilor de unelte dovedeşte
o asociaţie de forme mai vechi, musteroide (racloare) şi mai tîrzii, aurignacoide (gratoare)
ce caracterizează prima fază a paleoliticului din Oaş {nivelurile inferioare de la Boineşti
şi Remetea) şi Maramureş (nivelul inferior de la Buşag). Numărul restrîns de piese nu
permite încadrări mai sigure, impresia generală fiind că acest complex este mai apropiat
de cel de la Buşag. Sprijinim ipoteza noastră În primul rînd pe faptul că din ambele complexe lipsesc vîrfurile foliacee bifaciale, prezente În prima fază a paleoliticului din Oaş,
după cum trebuie să relevăm şi numărul mai mare de gratoare la Perii Vadului şi Buşag.
Nivelul superior de locuire paleolitică de la Perii Vadului. Cel de al doilea strat de
cultură este situat la nivelul orizonturilor pedogenetice A 1-A 2 şi A2B.
De aici provine un număr de 190 de piese litice, cioplite din aceleaşi roci ca şi În
primul nivel, proporţia lor fiind mult schimbată. Astfel, în acest nivel, cele mai multe
piese, în proporţie de 530/o, sînt cioplite din silex şi alte roci silicioase care, În primul nivel
atingeau doar 20/o. Se menţine ridicată folosirea jaspurilor şi opalurilor (400/o În nivelul
inferior, 310/0 în cel superior). Scade proporţia cuarţitului la numai 40 ·0 , iar gresia, de la
500/0 în primul nivel, se reduce la numai 120/0 în cel superior.
Uneltele reprezintă 190/0 din totalul pieselor descoperite şi asociază o gamă de şapte
tipuri, care constau din: 7 lame şi aşchii retuşate mărunt (parţial), 4 unelte combinate (gratoar-burin, gratoar-străpungător, trapez-burin), 3 gratoare pe capăt de lamă scurtă, trei
burine pe lame cu trunchiere oblică, retuşată, o lamă microlitică a dos, o piesă de tip
„esquillee• (Fig. 4 1i 5 ).
Nucleele au forme prismatice şi piramidale, multe dintre ele fiind ati~ice. Un bolovănaş
de silex, provenit din prundişuri, este cioplit bifacial la un singur capat, piesa căpătînd
forma aşa numitelor „choping-tools• sau cioplitoarelor, descoperite în toate aşezările paleolitice, indiferent de vîrstă şi cultură, din nord-vestul României, considerate unelte nucleifoi:me9.
Tipurile de unelte sînt mai variate decît în primul nivel, iar între ele apar izolate
forme specifice paleoliticului superior de sfîrşit (trapezul şi piesa esquillee ). Tot izolat astfel
de piese au apărut în nivelul superior de la Remetea, la care se adaugă un trapez la
Boineşti (o piesă esquillee), ambele aşezări marcînd, cu aceste niveluri, etapa tîrzie a culturii de tip Oaş. Tot pentru o fază tîrzie de dezvoltare a paleoliticului superior din acest
nivel pledează şi uneltele combinate care, aici, sînt numeroase, dacă le raportăm la numărul
total de unelte (4 din 19), şi variate. Prin diversitatea şi numărul lor ridicat, aceste piese
constituie specificu! acestui strat de cultură şi îl deosebeşte de toate celelalte aşezări paleolitice tîrzii din nord-vestul României. Gratoarele şi burinele apar în număr egal, situaţie
ce aminteşte pe cea de la Buşag. Acest element, ca şi apariţia unei singure lame microlitice
a dos, plasează nivelul superior de la Perii Vadului între aşezările tîrzii din limitele paleoliticului superior din nord-vestul României, care îşi găseşte unele analogii în sagvarianul
recent caracterizat de ]. Kozlowski' 0•
Prin elementele tipologice specifice şi prin lipsa obsidianei, acest nivel poate constitui
un facies cultural aparte ce va putea fi caracterizat în urma lărgirii cercetărilor în această
aşezare şi continuarea investigaţiilor în împrejurimi, pentru depistarea altor obiective.
9 K. Valoch, L'Aurignacien en Moravie, în U.J.S.P.P., Congresul IX, Colocviul XVI,
L'A11rignacien en Europe, Nisa, p. 112-124.
10 J. Kozlowski, în ,.La fme des temps glaciaires en Europe", Colloque intematio11al du
C.N.R.S., nr. 271, T. 1, Bordeaux.
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In faza actuală a cercetărilor s-a efectuat analiza polinică a unui profil din această
cuprinzînd circa 70 cm de sediment.
Intre 60 şi 70 cm analiza polenului fosil a demonstrat că peisajul era relativ deschis,
dar în cadrul său copacii totuşi nu lipseau cu desăvîrşire. Este foarte important de relevat
că arborii erau reprezentaţi, în cea mai mare parte, prin conifere. Astfel, pinul realiza
peste 110;0, iar molidul ajungea la 8,80/ 0. Bradul era prezent în mod cu totul sporadic,
valorile polenului său nedepăşind 1,50/o (Fig. 6). Se putea întîlni, de asemenea, Larix, relativ
frecvent În raport cu ceilalţi copaci. Juniperus, la rîndul său, abia depăşea 10/o. Mai bine
răspîndit era, în mod sigur, Salix care, prin procentele de 30; 0 , dovedeşte o existenţă destul
de masivă de-a lungul Someşului. Nu este neglijabilă nici prezenţa mesteacănului care, prin
valorile de 1,50/0 demonstrează, de asemenea, o existenţă sigură în zonă.
Dintre ierburi frapează răspîndirea familiei Plantaginaceae ce totalizează 14,70/0. Erau
bine răspîndite totodată şi familiile Compositae (20,60/o), Gramineu ( l 4,70fo), Cyperaceae
(8,80/0 ), etc.
Următoarea probă care a fost supusă analizei sporo-polinice a cuprins stratul dintre
45 şi 35 cm. Deci, dacă prima probă, adică cea situată între 60 şi 70 cm, a fost colectată
din sedimentul cenuşiu cu pigmenţi negri, proba dintre 45 şi 35 cm a fost prelevată din
luiul galben cu structură fină.
Se pare că această diferenţiere sedimentologică nu este fără nici o legătură cu climaţul,
pentru că, totuşi, se constată o oarecare modificare a componenţei peisajului fitogeogr~fic
şi chiar dacă acest proces nu a fost prea amplu, în orice caz nu este inexistent.
In primul rînd putem spune că peisajul forestier era extrem de sărăcit nu numai ca
diversitate de specii, dar şi ca număr de indivizi. Singurii copaci care mai puteau fi întîlniţi în această vreme erau Pimes (12,50/o) şi Picea (8,30/o). Deci, faţă de spectrul polinic
inferior, se observă că, cel puţin pentru aceste două genuri, valorile au rămas aproximativ
aceleaşi. În schimb, ceilalţi arbori au dispărut se pare cu totul din împrejurimile staţiunii.
Locul lor l-au luat ierburile care au rreat un peisaj deschis, compus mai cu seamă din
Compositae (20,80/o) şi Gramilleae (8,30fo).
în partea superioară a orizontului de lut !;alben cu structură fină am extras o altă
probă pentru analiza polinică, probă care prezintă un spectru polinic destul de schimbat în
raport cu precedenta, recoltată din partea mijlocie a stratului.
·
Este limpede că peisajul forestier a căpătat din nou o importanţă mai mare, polenul
de arbori însumînd acum 18,9%. Nota dominantă în cadrul pădurii o avea, de data aceasta,
molidul (16,50/o). Pinul nu depăşea 40/o, iar Abies şi Larix, împreună, abia totalizau ceva
peste 10;0 • In schimb, o serie de copaci cu frunza căzătoare îşi fac simţită prezenţa. Intre
aceştia amintim fagul cu 2,60;0, arinul cu 4,60;0 , etc.
Covorul ierbos nu şi-a schimbat prea mult înfăţişarea, fiind predominante, În continuare, familiile Gramineae, Compositae şi Cyperaceae, dar trebuie menţionat faptul că
acum ferigile ajung la valori neatinse pînă la depunerea acestui strat.
Din partea superioară a depozitului cercetat de noi, adică din solul prăfos, cenuşiu,
au fost colectate două probe: una cuprinsă între 16 şi 8 cm, cealaltă între 4 şi 1 cm.
Proba dintre 16 şi 8 cm a relevat extinderea pădurii în suprafaţă şi totodată diversificarea speciilor în cadrul acestei păduri. S-a constatat în acelaşi timp împm;inarea coniferelor şi lărgirea arealului speciilor cu frunza căzătoare. Elementele stejarişului amestecat erau
reprezentate prin Quercus (1,90/o) şi Ulmus (1,20/o). Alunul, fără a realiza o răspîndire masivă, relevă o prezenţă mai mare decît pînă acum (16,60/ 0). De asemenea, arinul continuă s.'i
rămînă în peisaj, chiar cu o oarecare tendinţă de creştere· a potenţialului său în cadrul
pădurii. Nu trebuie trecută cu vederea nici menţinerea fagului (3,00/o) la procente apropiate
celor din orizont~!; precedent.
Covorul ierbos aproape că nu a suferit transformări semnificative În ceea ce privesc
speciile componente.
Spectrul polinic al probei din partea cu totul superioară a depozitului analizat de noi
a demonstrat accentuarea diversificării în specii a peisajului silvatic, dar şi o anumita
tendinţă de stepizare care nu poate avea drept cauză decît influenţa antropică, ca urmare
a defrişărilor efectuate în scopul măririi terenurilor pentru agricultură.
aşezare,
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In concluzie, privind dia~rama poliini.că sintetică (Fig. 7) a sedimentului din staţiunea paJeol,itică de la Lleanda - Perii Vadului se desprind urmă
toa.rele aspecte:
- Depozi.tuJ s~tuat Î1n1tre circa 70 şi 20 cm nu relevă existenţa, În itimpul
depunerii sale, a unor procese ,intense de remaniere sau spă.lă.ri de siupnfaţă.
- La circa 20 om adîncime se constată o discordanţă sedimentologică
între depozitul de dedesupt şi cel de deasupra.
- Dacă depozitul clintire 70 şi 20 cm se poate spune că aparţine cu
certitudine pleistocenului, fiind sedimenta:t Într-un olimat relativ rece dar- cu
suficientă umezeală, pentru depozitul din partea super.Îoa;ră, adică de la 20 cm
spre su.pr:a.ifaţă, problemele de încadrare devin foarte dificiile.
- După toate probabiJ,ităţile depozitul dintre suprafaţa actuală a solului şi 20 om adîncime a sufe6t un amestec destul de puterinic (poate ca urmare
a luorărilor agricole mai vechi sau mai recente), încît din p\liflct de vedere
palinodogic nu mai oferă posibilităţi prea lMgi pentru o interpreta,re fără
nscun.
- A vînd în vedere s.ituaţia 5trotigmfică a depozi,tului dintre 20 şi O cm,
considerăm că, în starea în care se prezintă el în faza actuală, a suferit o
„resedimentaire holocenă".
- Conaluziile expnimaite mai sus fac ca din punct de vedere geocronologic să nu se poată emi,te ipoteze decît pentru depozitul şi implicit strnturile
arheologice cuprinse Înitire 70 şi 28 cm.
- In 'sensul ideii de mai sus considerăm că straiturile arheologice din
acest depozit sînt contemporane unei faze de răcire de la sfîrşitul pleistocenului. Ar fi haza111dat să precizăm, În faza actuală a cercetări.h),r, despre
ce etapă rece este vorba, în măsura în care reperele paleoclimatice pentru astfel de etape de răcire sînt foarte puţine şi, mai Întotdeauna, nesemnificative.
- Acelaşi climat putem spune că a caracterizat cu certitudine şi prima
parte a nivelului paleolitic superior. Din păcate partea superioară a depozitului (de la 20 cm în sus) a suferit, aşa cum am menţionat, o resedimenta.rc
holocenă şi nu mai prezintă nici un interes din punct de vedere paleoclimatic
şi cu atît mai rQult geocronologic.
- Se mai poate menţiona că la contactul dintre nivelul inferior şi cel
superio,r se observă o sensibilă accentuare a uscăciunii caire poate avea o anurni tă semnificaţie din punat de vedere eul tura! tocmai datorită pla~ării sale
la trecerea dintre aceste două niveluri paleolitic superioare.
Peştera

Cuciulat.

Peştera de la Cuciulat, şi picturile existente Într-una din galeriile ci, a fost descoperită
de un grup de speologi amatori ai Clubului „Emil Racoviţă" din cadrul Centrului Universitar Bucureşti.
Peştera se prezintă în trei etaje săpate în calcarele eocene în care a fost sculptată
dealtfel şi terasa de 75 m a Someşului din această zonă şi în fruntea căreia se deschide
intrarea în peşteră. Cele trei etaje sînt: etajul fosil, etajul subfosil şi etajul activ, toate
avînd forma unor galerii relativ uniforme, fără săli prea mari sau zone de gîtuire fo:irte
înguste.
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Picturile sînt dispuse În etajul superior (etajul fosil), concentrîndu-se într-un spaţiu
de circa 3,70/2,50 m. Delimitarea acestei „săli" se face prin coborîrea uşoară a plafonului,
ceea ce imprimă spaţiului respectiv o oarecare autonomie în raport cu restul galeriei.
Actuala intrare În galeria fosilă a fost obturată de prăbuşirile blocurilor rezultate din
exploatarea calcarului în carieră, astfel că pătrunderea în peşteră se face în prezent prin
două hornuri foarte înguste care străbat acest pachet de bolovani consolidaţi cu mîlul care
se scur~e permanent de pe podul terasei.
Sala cu picturi se găseşte situată la circa 70 m de intrarea actuală, dar această distanţă era cu mult mai mare faţă de intrarea iniţială, avînd în vedere că din terasa, în care
sînt implantate galeriile peşterii, au fost distruse cîteva sute de metri prin extragerea calcarului în cariera de care am pom~nit mai sus.
In aceste condiţii, este de presupu; d peştera, în forma dinainte de începerea exploatării calcarului, conţinea probabil şi alte vestigii de cultură materială, poate o porţiune cu
straturi ce păstrau uneltele omului dintr-o anumită perioadă a preistoriei şi, nu este exclus,
ca acestea să fi fost chiar din paleolitic.
Inainte de intrarea în sala cu picturi există o coborîre a plafonului, care, de fapt,
marchează acest spaţiu de restul galeriei şi care te obligă să fereşti capul, lăsîndu-1 În jos.
Odată depăşit însă acest obstacol, instinctiv ridici capul. In acel moment, pe plafonul
peşterii, pe o suprafaţă înclinată p:trcă anume pentru ca privirea să cadă perpendicular,
apare figura bine conturată a celei mai reprezentative siluete din peştera Cuciulat - figura
calului (Fig. 8 ). Culoarea sa este roşie-cărămizie, fără un contur redat cu o altă nuanţă.
De la început frapează mişcarea în care este surprins animalul, sugerînd parcă oprirea
bruscă din alergare. Pledează pentru aceasta gîtul puternic arcuit şi picioarele, mai ales cele
posterioare, care lasă impresia că abia s-au oprit din această alergare.
Culoarea roşie-cărămizie este uniform păstrată pe Întreaga suprafaţă a corpului, spă
lări uşoare sesizîndu-se spre partea inferioară a picioarelor. Dimensiunile sînt modeste În
raporr cu majoritatea cailor de pe pereţii peşterilor din vestul Europei. Lungimea sa este
de 24,5 cm, iar înălţimea de 12,5 cmll. Vopseaua este foarte bine fixată, element ce dove- •
deşte vechimea mare a picturii (se constată chiar o crustă fină de calcit formată peste
vopsea).
Centrul încăperii concentreaz:'i alte picturi cu contururi mai slab conservate. Dintre
acestea se detaşează imaginea unei feline cu dimensiuni destul de mari (80 cm lungime şi
peste 45 cm înălţime). Partea posterioară a corpului este bine păstrată, iar picioarele din
spate par arcuite parcă pentru a executa un salt (Fig. 9). Conturul capului, fără a fi păstrat
la fel de bine, lasă să se întrevadă totuşi botul scurt, specific felinelor şi ceafa animalului.
Urechile sînt mult mai vizibile, fiind redate nu numai prin culoare, dar şi prin cîte două
incizii executate probabil în scopul de a le da cît mai multă profunzime. Picioarele anterioare au suferit cel mai puternic de pc urma proceselor de spălare. Cu toate acestea, cu
oarecare imaginaţie, se întrevede poziţia întinsă a lor, precum şi faptul că sînt îndepărtate.
Din acest punct de vedere, ele par în concordanţă directă cu jumătatea posterioară, sugerînd
un animal În atac sau fugă, poate chiar în momentul cînd picioarele anterioare au atins
prada (redată printr-o pată de culoare, din păcate destul de ştearsă).
In imediata apropiere a felinei s-ar putea întrezări o figură umană care, prin forma
corpului şi în general a stilului în care este redată, se aseamănă foarte mult cu cele şase:
figuri umane prezentate de A. Marshack12 de pe o plachetă prelevată dintr-un strat paleolitic
din Peştera „La Vache• din nordul Pirineilor. Spre deosebire de acestea, care sînt incizate,
silueta umană din peştera Cuciulat este pictată cu aceeaşi culoare roşie-cărămizie specifică
calului şi felinei. Trăsăturile de stil care apropie foarte mult figura umană de la Cuciulac
de cele din peştera „La Vache" sînt: capul puternic împins în faţă şi inexistenţa detaliilor
feţei; forma arcuită a părţii superioare a torsului, dînd impresia unei cocoaşe; inexistenţa
mîinilor şi forma ascuţită a picioarelor spre partea inferioară (Fig. 10).
Aşa cum am menţionat, figurile de animale sau silueta umană din peştera Cuciula1
sînt. redate fără contur gravat sau schiţat cu o altă culoare, asemănîndu-se, din acest puncc
de vedere, cu picturile din peştera Kapova din munţii Ural1 3• Acest mod de redare aminteşte
însă şi de picturile din salonul ~gru din peştera Niaux (Franţa) sau de desenele monocrome

M. Cârciumaru şi M. Bitiri, op. cit.
12 A. Marshack, în National Geographic, voi. 147, Nr. 1, 1975.
ia O. N. Bader, în SO'IJetskaia Arheologia, 1, p. 125-135.
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magdaleniene timpurii şi mijlocii din peştera Altamira, precum şi de uncie figuri de cai din
celebra peşteră LascauxH.
In peştera Cuciulat, În afară de animalele amintite şi de silueta omului de care am
amintit, apar multe alte pete de culoare cu un contur mai mult sau mai puţin precis
(Fig. 11). Timpul a făcut ca majoritatea să nu mai păstreze nici o formă apropiată de cea
iniţială, încît nu mai insistăm asupra lor, sperînd ca în viitor un studiu special să ne ofere
posibilitatea unei priviri mai cuprinzătoare asupra tuturor desenelor din această importantă
peşteră.

In concluzie, vrem să subliniem că o serie de argumente cum ar fi stilul
În care au fost piotaite figurile de animale, surprinse în mişcare şi redate cu
mult realism, asemănarea stiilistică, de asemenea, dintre figura umană din
peştera Cuciulat şi cele de pe placheta paleolitică din peştera „La Vache",
încadraTea peşterii de două staţiuni din paleoliticul superior (Ileanda şi Buşag), aflate pe aceeaşi parte a Someşului şi dallate la sfîrşitul pleistocenului,
poziţia sălii cu picturi în raport cu presupusa configuraţie iniţială a peşterii,
existenţa unei patini a calcarului pe multe din petele de vopsea, apa.riţia unui
cuarţit cu urme de prelucrare pe podul terasei de deasupra peşterii, ca şi multe
alte elemente, ne detennină să considerăm că picturile de la Cuciulat au o
vechime foarte mare, aparţinînd paleoliticului şi deci au o vîrstă de peste
10.000 de ani. Aceasta face din ele cele mai .timpurii manifestări atitistice de
acest fel de pe teritoriul României şi chiar din sud-estul Europei. Peştera
Cuciulat devine În acest fel un pilon deosebiit de necesaT pentru puntea ce
Jega vestul Europei, cu celebrele picturi parietale din Franţa şi Spania, de
Munţii UraJ unde este situată imeresanita peşteră Kapova. De asemenea, trebuie să menţionăm că peştera Kapova, Împreună acum cu peştera Cuciulat,
schimbă o concepţie bine înrădăcinată şi frecvent înitîlni·tă în. lucrările de artă
preistorică, precum pictu.ra parietală paleolitică a fost un apanaj al comunităţilor ce trăiau în pairtea vestică a oominentului şi că astfel de manifestări
artistice nu caracterizau culturile paJeoli,ticului :superior din jumătaitea estică
a Europei.
MARIA BITIRI -

MARIN CÂRCIUMARU

LES PREMIERS TtMOIGNAGES DE CULTURE MATtRIELLE ET D'ART
PALl!OLITHIQUE DANS LE DISTRICT SALAJ
(Re sume)
L'article porte sur Ies premiers objectifs paleolithiques du district Sălaj: la station
paleolithique de Ileanda-Perii Vadului et de la grotte Cuciulat dans laquelle ont ete decouvertes
Ies premieres peintures paleolithiques de la Roumanie.
La station paleolithique de Ileanda-Perii Vadului est attribuee au paleolithique superieur et est constituee par deux niveaux de culture.
Au niveau inferieur, de la totalite du materiei lithique decouvert 7,80/o est attribuec
aux outils, le reste etant des nucleus atypiques, eclats, lames, etc. Les outils contaient en
grattoirs tailles sur des eclats court et epais, des racloirs laterales et discoi:daux, „chopingtoo! •, une lame retoucee partiellement et encoche, etc.

a

u H. Breuil, Quatre cents siecles d'art parietal, les cavtrnes ornees de l'âge du renne,
Montignac, 1952; A. Laming-Emperaire, La signification de l'art rupestre paleolithique, Paris,
1962, p. 239-271; A. Leroi-Gourhan, Prehistoire de l'art occidental, Paris, 1965, p. 75-110.
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Conformemcnt
l'etudc palinologique Ic niveau infericur est contemporain
unc
periode froide de la fin du pleistocene.
Au nivcau superieur Ies outils totalisent 19D/0 de l'ensemble du materiei. Ces outils sont:
des James ct des Cclats au rctouche fin, des outiles combines, gr.attoirs, burins, unc .lame microlithique dos, une piece de type esquille.
La premiere moitie du nivcau superieur s'est deroulec dans la m~me periodc froide de
:a fin du pleistocene. La partie superieure a etc melangee par Ies travaux agricoles et n'a
pas permis des considerations precises.
On a decouvert dans la grotte de Cuciulat un cheval, une feline et une figure humaine,
peints en rouge-brique. Les figurcs animaux sont presentes d'unc maniere realiste. Les animaux sont surpris cn mouvement, exactement comme dans le cas des peintures paleolithiques
ffecouvertes dans l'oucest de !'Europe. La silhuette humaine decouverte sur une plaquette
dans la grotte La V ach1: du nord des Pyrenees.

a

LISTE DES FIGURES

f"ig. I. Ileanda-Perii Vadului ; vue gaierale de la terrasse ou se trouve situe le site paleolithique.
Fig. 2. Ileanda-Perii Vadului - uiveau inferieur: 1 disque (racloire) ; 2,5 eclats; 3 grattoir
atypique sur eclat a encoche ; 4 choping-tool.
Fig. 3. Ileanda-Perii Vadului - niveau inferieur: 1 grattoir sur eclat a encoche; 2,8 grattoirs;
5 racloir simple convexe ; 4 burin medial; 3 lame a retouche legerement denticulee; 6 lame
a encoche; 7 perc;oir atypique.
Fig. 4. Ileanda-Perii Vadului - niveau superieur: 1-3 nucleeus; 4 choping-tool.
Fig. 5. Ileanda Perii Vadului - uivcau superieur: 1 lame a dos; 2 trapeze-burin; 3, 9 grattoirs-burins; 5 burin-pert;oir; 4, 6, 8 lmrius; 7, 11 grattoirs; 14 lame a encoche; 17 piece
csquillee ; 1o eclat denticule.
Fig. 6. Le diagramme polliniquc du sediment du site paleolithique superieur de Ileanda-Perii
Vadului.
Fig. 7. Le diagramme pollinique synthetique du sediment du site paleolithique superieur de
Ileanda-Perii Vadului.
Fig. 8. Peinture rupestre de la grotte de Cuciulat - sillmette du chcval.
Fig. 9. Peinture rupestre de la grotte de Cucinlat - silhuette de la feline.
sillmette humaine.
Fig. 10. Peinture rupestre de la grotte de Cuciulat
Fig. 11. Peinture rupestre de la grotte de Cuciulat - figures de l'oiseau.
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Fig. 2. Ileanda-Perii Vadului - nivelul inferior: 1 disc (racloar) ; 2, 5
/ www.cimec.ro
atipic pe www.muzeuzalau.ro
aşchie cu scobitură
laterală; 4 cioplitor.

aşchii;

3 gratoar

\

Fig. 3. Ileanda-Perii Vadului - nivelul inferior: 1 gratoar pe aşchie cu scobitură laterală;
2, 8 gratoare ; 5 racloar simplu convex ; 4 burin median; 3 lamă retuşată, uşor denticulată;
6 lamă cu scobituri laterale ; 7 străpungător atipic.
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superior: 1-3 nuclee;

4 cioplitor.

Fig. 5. Ileanda-Perii Vadului - nivelul superior: I lamă a dos; 2 trapez-burin; 3,9 gratoarburin; 5 burin-străpungător; 4, 6, 8 lmrine, 7, 11 gratoare; 14 lamă cu scobitură laterală;
12, 15-16 lame simple; 13www.muzeuzalau.ro
lamă retuşată; 17 piesă esquillee; 10 aşchie denticulată.
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Fig. 8. Pictură rupestră din peştera Cuciulat - silueta calului
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Fig. 9. Pictură rupestră din peştera Cuciulat - silueta felinei
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Fig. 10. Pictură rupestră din peştera Cuciulat -

silueta

umană
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Fig. 11. Pictură rupestră din pe~tero Cuciulot cărei semnificaţie nu a fost precizată

figură o
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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND SAPATURILE DE SALVARE
EXECUTATE lN ANII 1978-1979

Lucrările de construcţie de ma·re amploare întreprinse În ultimii aini pe
raza oraşului Zalăului arăturile de adîncime executate în unele sate ale judeţului Sălaj au prilejuit descoperirea multor vestigii antice. ln anii 1978-1979,
colectivul Muzeului de Istorie şi Artă Zalău a exeoutat săpături de salvare
în două din punote!e cele mai aimeniinţaite de distrugere urmărind recuperarea
materialuţui arheologic şi culegerea de noi date cu privire la aşeză.rile din
cue provine.

I. In hotarul satului Valt'a Miţii (platforma industrială a oraşului Zalău) - în direcţia
Vest, acolo unde se construieşte într-un ritm foarte susţinut platforma industrială a oraşului, pe colinele spre Cazarmă, în partea stingă a pîrîiaşului Miţei, a ieşit la suprafaţă
material arheologic în zona bazinelor nr. 1 şi 2 ale Centralei Electrotermice (COT). La
cca. 400-500 m de la acest punct în direcţia Nord-Est colegul Alexandru Matei efecruase
săpături de salvare în anul 1977, avînd ca rezultat descoperirea unor urme de locuinţe şi
a mai multor gropi 1• Materialul ceramic descoperit aparţine epocii neolitice, de la sfîrşitul
epocii bronzului şi din perioada dacică (ceramică din secolul II î.e.n.-e.n. şi II-IV e.n.).
Continuarea săpăturilor de salvare şi în anul 1978 a fost necesară din _cauza nivelării terenului şi a construcţiilor noi planificate a fi executate. Deşi ne-am stiăduit să salvăm cit
mai mult din aceste aşezări, totuşi o mare parte a fost distrusă ca urmare a lucrărilor de
construcţii.

In anul 1978 au fost deschise 9 secţiuni (fiecare măsurînd 10 X 2 m) şi două casete
(C.1=5X1,75 m; C.2=4,25x6,50 m). Primele 7 secţiuni au fost plasate la cca. 400 m
distanţă în direcţia Nord-Est de la bazinele amintite. Lucrările de cercetare au fost conduse de Tudor Soroceanu, muzeograf la Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca 2•
Rezultatul a fost descoperirea cîtorva gropi şi a unui material ceramic destul de sărac, aparţinînd epocii neolitice. Preluînd cercetările colegului de la Cluj-Napoca, am continuat săpă
turile la secţiunea nr. 7, de unde a ieşit la iveală material arheologic asemănător cu cel din
secţiunile precedente. Stratul de cultură a apărut la 0,20 m adîncime de la suprafaţă. De
la secţiunile nr. 1-7, la cca. 100 m distanţă în direcţia Vest, spre punctul cel mai înalt
al colinei a fost plasată secţiunea nr. 8. Rezultatul a fost asemănător cu cel obţinut în
seqiunile săpate înainte, stratul de cultură era aşezat la 0,20 m adîncime şi era foarte
sărac, iar materialul ceramic avea acelaşi caracter. In această secţiune am surprins şi două
gropi. Din prima g~oapă (G.1) chiar de la fund, am scos bucăţi mari de chirpici şi fragmente ceramice. Dimensiunile gropii nr. 1 sînt: D=1,35 m iar A=1,30 m. A doua groapă
(G.2) avea forma unei pîlnii răsturnate cu D=0,50-0,70 m şi avea A=l,65 m. Groapa
avea un conţinut foarte sărac, constînd doar din cîteva fragmente de vase ceramice. La
adîncimea de 1,45 m am constatat un strat puternic ars avînd 4-5 cm grosime.
Cînd a fost săpat bazinul nr. 1, excavatorul a deranjat şi În mare măsură a distrus
două locuinţe. Pentru a cerceta locuinţa nr. 1 a fost deschisă caseta nr. 1 (C.1). Am
Rezultatul cercetărilor din anul 1977 va fi publicat de colegul Al. V. Matei.
Rezultatele cercetărilor colegului T. Soroceanu din Cluj-Napoca încă nu au fost
publicate.
1
2
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dezvelit urmele peretelui nord-vest~ în lungime de 1,30 m, restul fiind distrus. Aici la adîncimea de 0,30 m a apărut un strat compact, compus din chirpic şi din fragmente de ceramică. Sub acesta urma un strat de pămînt steril sub care la A=0,45 m erau din nou multe
fragmente mari de chirpici, fragmente ceramice şi urme puternice de arsură. Din acest
nivel avem două fragmente de piatră pentru rîşnit şi un fragment dintr-o lamă de obsidian.
Imediat lingă locuinţa nr. 1 în exterior, în direcţia Nord-Est a fost descoperită o groapă
(G.3). Dimensiunile: D=l,50-1,27 m; A=l,25 m. Ceramica descoperită în groapă era
însoţită de chirpici, şi corespunde în timp cu cea din locuinţă. Cele două straturi de chirpic
şi mai ales urmele de arsură din al doilea strat (socotit de sus în jos) ne permit să afirmlr'm
că prima locuinţă a fost incendiată şi a fost reconstruită. Incendierea primei locuinţe este
documentată şi de prezenţa unui strat de arsură la 5-6 m de ea (G.2).
Locuinţa nr. 2 plasată în apropiere de cel mai înalt punct al colinei, şi distrusă prin
excavare în proporţie de 1/3 a fost cercetată prin caseta nr. 2 (C.2). Stratul de cultură,
compus din chirpic şi fragmente de ceramică a apărut la 0,40 m adîncime. Nivelul de locuire
al locuinţei este plasat la 0,80 m adîncime. Pereţii s-au dărîmat spre interior, iar printre
bucăţile mari de chirpic s-a găsit ceramică din epoca neolitică, identică cu cea din stratul
de cultură. In ce priveşte forma locuinţei presupunem pe baza observaţiilor noastre, că avea
două încăperi. Prima încăpere era lată de 5,50 m; cea de-a doua încăpere era lată de
4,50 m. Lungimea ei nu o cunoaştem fiindcă porţiunea aceasta a fost distrusă cu excavatorul. In porţiunea decopertată nu am dn de urma vetrei de foc, care probabil era amenajată în prima încăpere.
In apropierea peretelui nordic al locuinţei în exterior, a fost descoperită o gro:lpă (G.4)
cu D=l,20 m. Nu conţinea nici un fd de materiale. Groapa nr. 5 (G.5) din colţul sud-estic
al casetei nr. 2 (C.2) a avut D = 1,25 m. Conţinea multe fragmente ceramice, cărbune şi
cenuşă, iar la 0,60 m adîncime se găsca un strat cu arsură puternică, de unde provenea marea
majoritate a materialului amintit.
Ultima secţiune - seqiunea nr. 9 (S.9) ·- a fost plasată la cca. 15 m distanţă de
caseta nr. 2 (C.2) în direcţia sud-estică. Stratul de cultură a fost descoperit la 0,40 m adîncime şi era tot atît de sărac în materiale arheologice ca şi cele din secţiunile precedente.
Materialul ceramic este identic, deci nu ne-a furniz~.t date noi faţă de cele deja cunoscute.
In concluzie: pe baza săpăturilor de salvare şi cu ocazia perieghezelor efectuate În
această zonă, putem să spunem că aşezarea neolitică de la Zalău Valea Miţii - avea o
suprafaţă de cca. 5-600 X 8-900 m. După pasta şi forma materialului ceramic aşezarea
\C poate încadra în cultura Tisa, faza TiszapoJg,\r. Această grupă a fost destul de răspîn
dită în nord-vestul Transilvani~i 3 •
In ce priveşte durata acestei aşezări neolitice, ea nu a putut fi foarte lungă. Stratul
de cultură avea grosimea de numai 5-10 cm, conţinînd un material arheologic destul de
sărac, iar urmele arsurilor puternice erau prezente aproape peste tot, ceea ce s-ar putea
explica numai prin viaţa relativ scurtă a aşezării.

II. Doh, comuna Măierişte: locafaate situată la Noro-Vest de Zalău, la
cca. 45-50 km de oraş. Satul se Întinde în valea şi pe colinele aparţinătoare
pîrîului Somoşia afluent a rîului Crasna. În hotarul numit „La izvoa·re" au
ieşit la iveală cu prilejul arăturii de mare adîncime executate în primăvara
anului 1979, multe fragmente ceramice şi chirpici. Apariţia lor a fost semnalată colectivului de muncă al muzeului nostru de Husu Dumitru profesor la
şcoala din &at. Pe baza ma·terialufoi arheologic adunat cu ocazia unei periegheze am putUJt stabi,li că este vorba despre o a:şeza.re dm epooa bronzului.
Scopul săpăturilor a fost salvarea matemlului existent şi pe drt posibil efectuarea de observaţii stratigrafice şi a1şezare.
Partea de hotar numită „La izvoare« este situată În imediata apropiere a satului, în
direqia Sud-Vest, la capătul grădinilor de pe strada Strenţului (unde este şi şcoala). Aşe3 N. Vlassa, în SC/V, 3, 1964, p. 351-367; Idem, Neoliticul Transilvaniei, ClujNapoca, 1976.
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zarea se întinde pe valea pîrîiaşului Fundul Dohului şi pe colinele cu pante line de o parte
şi .de alta a lui. Locul a primit denumirea după izvoarele şi pămîntul mereu umed existente
aici. Trebuie să menţionăm că În primăvara anului 1979 înainte de a se efectua arătura
în adîncime (A=0,65-0,75 m) a fost executată şi nivelarea terenului, în urma căreia în
anumite locuri şi-a făcut apariţia, în pete mari, stratul neumblat (pămîntul galben), iar
materialul arheologic a apărut sporadic în urma nivelării.
In timpul săpăturilor de salvare am trasat 5 secţiuni (S.1-5) de diferite dimensiuni.
Primele două secţiuni (S.1 şi S.2) au fost plasate în teritoriul arat, deranjat. Nici una
dintre ele nu au permis reconstituirea stratigrafiei, aceasta fiind complet distrusă. La secţiunea nr. 2 (S.2) la nivelul pămîntului galben neumblat (A=0,75 m) s-au conturat urmele
unei locuinţe şi a unei gropi (G.1). Locuinţa avea direcţia Est-Vest, lăţimea ei maximă a
fost de 3,12 m. Lungimea ei totală nu a putut fi stabilită decît parţial şi este de 3 m. Intrarea avea 1,10 m lăţime. Locuinţa cu pereţi de chirpici a fost adîncită în pămîntul galben cu 0,30 m. fo apropierea peretelui sudic la o distanţă mică de intrare, în direcţia lor,
a fost descoperită o groapă (G.1), adîncită în pămîntul galben cu 0,63 m. La golirea locuinţei
şi a gropii (G.1), au ieşit la iveală multe fragmente de chirpici şi puţin material ceramic,
toate aparţinînd epocii bronzului.
La marginea sudică a aşezării, la cca. 50 m de valea pîrîiaşului Fundul Dohului, în
direcţia Nord au fost deschise secţiunile nr. 3 şi 4 (S.3 şi S.4), pe terenul nearat. Ambele
au fost plasate la capătul colinei, din care motiv părţile nordice ale secţiunilor sînt mai
înalte decît capetele lor sudice.
La secţiunea nr. 3 la adîncimea de 0,40-0,60 m am ajuns la stratul de cultură, care
conţine mai multe fragmente mici de chirpici, decît fragmente ceramice. In partea nordică
a secţiunii, unde terenul a fost mai înalt, au apărut la adîncimea de 0,85-1 m alături de
ceramica de epoca bronzului, şi cîteva fragmente de ceramică din secolul III-IV e.n.
Fragmentele au culoare gri, ornamentele fiind obţinute prin ştampilare. Sînt de factură
Porolissum 4 • De sub acest strat am scos la lumină numai ceramică de epoca bronzului.
Ceramica de secolul 111-IV e.n. nu forma un strat separat, bine delimitat, ci era amestecată
cu materialul din epoca anterioară. La capătul sudic al secţiunii am ajuns la pămîntul galben
la 1,10 m adîncime, iar la capătul nordic la 1,85 m.
La secţiunea 4 (S.4) care a fost executată în direcţia Sud-Nord, am constatat un fapt
interesant. Din primul şi al doilea strat de hîrleţ (A=0,30 m) au apărut fragmente ceramice
din epoca bronzului după care în partea estică a secţiunii a arărut brusc _pămîntul galben
neumblat. In partea vestică se continua stratul de pămînt ferti şi numai la adîncimea de
0,65-0,75 m am ajuns la stratul de cultură care era foarte sărac şi cuprindea numai ceramică
din epoca bronzului. Sub pămîntul galben, care apăruse în partea estică a secţiunii, avînd
o grosime între 0,30-0,50 m a fost identificat din nou un strat cu vestigii arheologice
identice ca epocă şi cultură cu cele din primul strat. După acest strat urmează iar pămîntul
galben neumblat. Credem că acest fenomen se poate explica numai prin alunecarea terenului,
fapt ce nu este exclus din cauza umidităţii foarte accentuate a solului alcătuit din argilă.
Aceste presupuneri sînt susţinute şi de situaţia din gropa nr. 2 (G.2), care a fost identificată în secţiune lingă peretele vestic cu D=0,70 m şi care a apărut în primul strat galben.
Groapa se întrerupea brusc cu terminarea stratului neumblat deci la nivelul stratului de
cultură al doilea. La golirea ei a ieşit la iveală numai material de epoca bronzului.
Secţiunea nr. 5 (S.5) a fost amplasată la marginea nordică a aşezării, în grădina de
pomi aparţinînd lui Pap P., în imediata apropiere a terenului arat, pe o porţiune nederanjată de lucrările agricole. Acest loc este cel mai înalt punct al colinei. Speram că vom
identifica o stratigrafie mai clară, dar din păcate nu am reuşit. Am găsit cîteva fragmente
ceramice împrăştiate pe toată lungimea secţiunii, iar pămîntul galben neumblat ;i. fost atins
la adîncimea de 0,45 m.

Pe baza cercetăir:ilor efecruaite ş1 a materialului descoperit putem să forconcluzii:

mulăm următoarele

• Despre ceramica

ştampilată

de la Porolissum, vezi N. Gudea, în Acta MP, 4, 1980,

p. l 05 sqq.
3 - ,\ola Mvsei Porolissensis - voi.
IV
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- Loogimea aşezării, în direcţia Nord-Sud, este de cca. 320 m. Deşi
la suprafaţă s-a găs~t run material arheologic bogat, ,lăţimea aşezării nu am
putut-o delimita, o porţiUllte din teren fiind ocupată cu sfeclă de zahăr nu s-a
putut executa o cercetare arheologică.
- Deşi datorită arături1lor în adincime a ieşit la suprafaţa un bogat
material arheologic - ceramică, fragmente de obiecte mici din bronz - în
porţi'lllI1ile nederanjate de arăitură, unde am executat iSCCţiunile 3, 4 şi 5, a
apărut un material foarte sărac, iiar stratul de cultură era subţire. Ceramica
muJ1tă găsi1 tă la supirafaţă se poate explica prin faptul că arătura a scos la
iveală şi a distrus tot stJratul de cultură, atingînd totodată terenuJ (pocţiunea)
mai intens locuit.
- Stra;tul de cultură sărac (10-15 cm ~rosime) ne lasă să oredem că
viaţa aşezării a fost scurtă, alunecările de teren (constatate în S.4) determinînd mutarea populaţiei În altă parte.
- Aşezarea de la Doh „La izvoare", se poate încadra pe baza ceramicii (după pasta, forma şi ornamentele ei) şi după forma uneltelor de piatră
în perioada mijlocie a epocii bronzului, în faza tî,rzie a culwriii Otomani5 •
Incadrarea aşezării în faza tîrzie a culturii Otomani ne-o impun şi fragmeintele de ceramică aparţinînd culturii Suciu de Sus, desoopecite la suprafaţa
arăturii, Împreună cu cerami,ca amintită.
- Aşezarea din epoca bronzului de la Doh nu este prima descoperire din
această perioadă în partea nord-vestică a judeţului nostru. Punctele a,,semănă
toare se găsesc şi mai spre Sud la Giurtelecu Şimleului, spre Est la Booşa 6 şi
spre Nord la Derş1da7 la distanţă .de cca. 10-25 km de Doh.
- Materia;lul ceramic decorat cu ştampilă şi fibula de bronz din secolul
III-IV e.n. adunate de la ,suprafaţă, mai ales din zona secţiunilor nr. 2 şi
nr. 3 (S.2 şi S.3 ), sînt identice cu cele de la Pomlissum documentînd existenţa
unei populaţii de daci liberi care a avut legături "cu populaţia din Dacia ro1

mană8.

Săpăturile arheologice de salvare efectuate Ja Za;lfo Valea Miţii şi la
Doh „La izvoa.re" au CO!litribuit la îmbogăţi,rea pa·trimoniului muzeal şi totodată la completarea golurilor existente pe harta airheologică a judeţului
Sălaj.

EVA LAKO

S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tTacilor timpurii, I, Bucureşti, 1978,
urm.
8 Material inedit în patrimoniul muzeului din Zalău.
1 N. Chidioşan, Cultura Wietemberg la vest de Munţii Apuseni, (teză de doctorat)
Cluj, 1979.
8 Al. V. Matei, Repertoriul afezărilor fi descoperirilor aparţinînd dacilor liberi (su.
li-IV e.n.) de pe teritoriul judeţului Sălaj, în Acta MP, 4, 1980, s.v. Doh.
3

p. 16}

şi
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VORLXUFIGE MITIEnUNG OBER DIE IN DEM JAHREN 1978-1979
DURCHGEFOHRTEN RETTUNGSGRABUNGEN
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Es werden kurzgefasst die im Jahre 1978 am Rand cler Stadt Zălau - Valea Mitii,
Industriebezirk und im Jahre 1979 am Rand des Dorfes Doh (Gemeinde Măierişte) durchgefiihrten Rettungsgrabungen vorgelegt. In der ersten Ortschaft wurden Siedlungen aus der
Neolithikum, Bronzezeit und aus der dakische Epoche festgestellt. Eingehender wird die
Ansiedlung aus dem Neolithikum (Tisa-Kultur = Tisapolgar Phase) dargestellt; die iibrigen
Epochen sollen bei anderer Gelegenheit besprochen werden.
Am Rand des Dorfes Doh wurde cine Siedlung aus der Bronzezeit (Otomani-Kultur)
festgestellt, die durch halbtiefe Wohnungen und Wohngruben gekennzeichnet ist. Die Siedlungsdauer war verhaltnismăssig kurz; es wird angenommen dass die Siedlung wegen eines Erdrutsches verlassen wurde.
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DESCOPERIRI DIN EPOCA BRONZULUI
IN DEPRESIUNEA SALAJULUI

Depresiunea Săl~ului, aflată în prelungirea nord-estică a depresiunii
Silvaniei, este Emita:ta la Est de deailurile Sălajului, iair la Vest de culmea
Codrului. Străbătută de rîul Sălaj, depresiunea este bine individualizată, aici
aflîndu-se una din cele mai întinse şi mai lairgi netezite sectoare ale platformei colinaire Sălăjene, în jurul <Jotei de 300 m şi cu o coborîre sub această
cifră înspre Vest 1 •
Descopenirile arheologice mai vechi din zonă, puţin numeroase, au avut
toate un caracter fortuit. Cercetarea sistematică a urmelor străvechi şi vechi
de aici este de dată recentă, ea realizîndu-se prin efortul comun al muzeelor
din Baia Maore şi Zalău. Deşi în prezent sînt i1denitifica.te un număr destul de
mare de: obiective arheologice, din neolii:tic pînă în secolul al Xii-lea e.n„
doar puţine di111t1re ele au fost investiigate şi prin săpături 2 • Din această
cauză, diferitele epoci istorice rămîn incă puţin cunoscute, chiall" epoca bronzului, căreia îi aparţin cele maii multe din oescaiper.iri, neavînd încă stabilit3.
în treag:a gamă de 1trăsărtU11"i şi caoractere.
Totuşi, repertorierea descopeririilor epocii bronzului şi apoi discutarea
unora dintre problemle pe care le ridică acestea devine de pe acum necesairă,
mai ales avînd în vedere faptul că ele aduc o contribuţie impo~tantă la Înţe
legerea evoluţiei de ansamblu a spaţiului nord-tiransilvănean în mileniul al
Ii-lea î.e.n .
.Jntr-o înşiruire pornită de la Sud-Vest spre Nord-Est, urmînd cursul rîului Sălaj, descoperirile epocii bronzului din depresiunea Sălajului sînt următoarele:
1. Sîncraiul Silvaniei (corn. Dobrin, jud. Sălaj). Aşezare a culturii Suciu de Sus în puneBarazdawbail:. Lucrările de îm~unătăţiri funciare efec.tuate în . ac~s; punct au distrus
m mare masura stratul de cultura, care a avut o grosime apreciabila la peste 0,60 m.
Fragmentele ceramice găsite sînt în majoritatea de factură grosolană şi aparţin categoriei
de ceramică uzuală. Ele sînt ornamentate cu striuri, iar unele au sub buză brîie alveolare.
Au fost descoperite şi cîteva fragmente ceramice mai fine, ornamentate cu motive geometrice
excizate-incizate. (Fig. 1/1-8)
2. Bulgari (corn. Sălăţig, jud. Sălaj). Aşezare a culturii Suciu de Sus în punctul La
Izvoare•. Fragmentele ceramice culese la suprafaţă aparţin atît categoriei de vase fine, orna-

!"'

V. Mihăilescu, Dealurile şi cîmpiile României, Bucureşti, 1966, p. 101.
In afara staţiunilor ce urmează a fi menţionate, în depresiunea Sălajului au mai
fost cercetate prin săpături cimitirul feudal timpuriu de la N adiş (M. Zdroba m anul 1966,
materialul inedit la Muz. Baia Mare) şi aşezarea de la Oarţa de Sus - Măgura, unde au fost
descoperite urme din neolitic, perioada de tranziţie spre epoca bronzului şi epoca dacică,
v. E. Comşa şi C. Kacs6, în Materiale, 10, 1973, p. 47 sqq.
3 Cercetări :E. Lak6 şi A. V. Matei. Materialul la Muz. Zalău.
' Aşezare descoperită de A. V. Matei. Materialul la Muz. Zalău.
1

2

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

K. KACSC>

38

mentate cu motive excizate-incizate, cit şi categoriei de vase grosolane, decorate cu striuri şi
motive În relief: proeminenţe, brîuri alveolare etc. (Fig. 1/9-19)
3. Nadiş (sat aparţinînd oraşului Cehu Silvaniei, jud. Sălaj), a. Intr-un punct neprecizat au fost găsite fragmente ceramice de tip Wietenberg5. b. Depozit de bronzuri (Nadiş 1)1 .
In colecţia L. Szikszay se găseau din acest depozit patru celturi, o seceră, trei topoare cu disc
şi un topor mai mic. Probabil aceluiaşi depozit îi mai aparţine un topor cu disc aflat la
muzeul din Cluj-Napoca. c. Depozit de bronzuri (Nadiş 11)7 • Din depozitul găsit în punctul
Dosu Boznii în colecţia Szikszay se aflau şapte brăţări şi o daltă.
4. Horoatu Cehului (sat aparţinînd oraşului Cehu Silvaniei). Depozit de bronzuri descoperit, se pare, în anul 1874 8• In colecţia L. Szikszay şi apoi în colecţia colegiului Wesselenyi
au ajuns: un topor cu aripioare, un celt cu gura concavă, două fragmente de celt, două seceri,
patru topoare cu disc şi cinci brăţări. Din acestea cîteva se păstrează acum la muzeul
din Zalău.
5. Cehu Silvaniei. După M. Roska, în muzeul din Cluj-Napoca se păstrau fragmente
ceramice aparţinînd bronzului timpuriu, descoperite în punctul Cetate9•
6. Ulciug (sat aparţinînd oraşului Cehu Silvaniei). Depozit de bronzuri (?) constînd
din verigi, descoperit în punctul Sancalja 10•
7. Bicaz (jud. Maramureş). a. Necropolă tumulară amplasată pe o culme prelungită,
domoală, cu o orientare Est-Vest, numită Togul Nemţilorll. In cadrul necropolei au fost identificaţi 31 de tumuli, numărul lor este însă foarte probabil mai mare. Sesizarea tuturor
movilelor funerare este dificilă, întrucît cea mai mare parte a necropolei este acoperită de
păduri. Diametrele tumulilor variază între aproximativ 20 şi 60 de m. Inălţimile lor nu
pot fi stabilite decît estimativ, sînt însă şi movile mai înalte de 8 m. In anul 1978 a fost
efectuat un prim sondaj de verificare într-unul din tumulii necropolei. Acest sondaj, chiar
dacă n-a dat rezultate definitive, a permis să se tragă primele concluzii cu privire la apartenenţa culturală şi Încadrarea cronologică a necropolei. b. Depozit de bronzuri descoperite
În punctul Valea Unghiului (Bicaz 1)12 • O parte din piese au fost găsite înainte de anul
1977, o altă parte În urma unui sondaj efectuat în toamna aceluiaşi an. Depozitul are
greutatea de 226,155 kg şi conţine 81 de piese finite, întregi sau fragmentare (arme, unelte,
podoabe) şi 404 turte. c. Depozit de bronzuri găsit în anul 1978 la cca. 40 m Nord-Est
de locul de descoperire a primului depozit (Bicaz II)l3. Avînd o greutate de 142,481 kg, depozitul este compus din 244 piese finite, 10 cioturi de turnare, bucăţi de bronz şi resturi de
turn:ire, 364 turte.
8. Oarţa de Sus (com. Oarţa de Jos, jud. Maramureş). a. Aşezare a culturii Wietenberg
în punctul Dealul Stremţului 14 • La suprafaţă au fost găsite numeroase fragmente ceramice
ce aparţin fazei a doua a culturii. Formele de vase identificate pînă în prezent sînt castroanele, farfuriile, ceştile, oalele mari. Ele sînt ornamentate cu benzi de linii haşurate, x-uri,
5 Informaţii M. Zdroba.
6 ArchErt, 17, 1897, p.

358; Roska, Rep., p. 273, nr. 218, fig. 327; A. Vulpe, Axte und
Beile in Rumănien, I, PBF, 9, 2, p. 88, pi. 34/482; A. Mozsolics, Bronze - und Goldfunde
des Karpatenbeckens, Budapest, 1973, p. 180; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri
di11 România, Bucureştit, 1977, p. 65, pi. 56/28.
7 ArchErt, 17, 1897, p. 358; M. Roska, loc. cit.; A. Mozsolics, loc. cit.,; M. Petrescu-Dîmbovip., op. cit., p. 149.
8 J. Hampei, Trouvailles, p. 88 sq.; idem, Bronzkor, II, p. 106 (conţinutul depozitului
dat :iici este următorul: o daltă cu toc, un topor cu disc, o seceră, două verigi ornamentate);
ArchErt, 17, 1897, p. 357 sq.; M. Roska, op. cit., p. 208, nr. 19; M. Rusu, În Dacia, N.S., 7,
1963, p. 206, nr. 33; A. Mozsolics, op. cit., p. 163; A. Vulpe, op. cit., p. 93, pi. 37/515-518;
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 61, pi. 49/9-l'l.
9 M. Roska, op. cit., p. 272, nr. 208.
10 Ibidem, p. 308, nr. 96.
11 Necropola de la Bicaz a fost descoperită în anul 1969 de C. Kacso, care a efectuat
şi primele săpături.
12 C. Kacso, în SC/V A, 31, 1980 (sub tipar).
13 Ibidem.
H Aşezarea a fost descoperită de Tr. Rusu profesor de la Şcoala Generală din Oarţa de
Sus, care a donat materialele găsite la suprafaţă muzeului din Baia Mare.
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linii paralele oblice, caneluri înguste, motive În relief (în special brîuri alveolare). b. Aşezare
a culturii Suciu de Sus în punctul Oul Făgetului 15 • In urma sondajului efectuat în anul
1977 s-a stabilit că grosimea stratului ce aparţine culturii Suciu de Sus este de 0,40-0,60 m,
el suprapunînd un nivel neolitic. Au fost găsite numeroase fragmente ceramice, precum şi
cîteva vase parţial întregibile. Dintre formele sesizate menţionăm vasele cu buza răsfrîntă
în exterior şi gîtul înalt, vasele-sac, vasele-borcan, străchinile, ceştile. Ornamentaţia lor constă
din striuri, excizii-incizii, motive în relief. Sporadic şi numai În zona superioară a stratului
epocii bronzului au apărut şi fragmente ceramice de culoare neagră în exterior, roşie în interior. Au fost găsite· şi cîteva obiecte de lut ars (Fig. 2/1-14). c. Aşezare a culturii
Suciu de Sus în punctele Mînzata şi Ceruze, toponimice locale ce denumesc zona mai înaltă
şi, respectiv, zona mai joasă a aceluiaşi deaJ1 8 • Acest deal este despărţit de dealul Oul Făge
tului de un mic pîrîiaş, s-ar putea deci ca cele trei puncte menţionate să fi fost locuite de
aceaşi comunitate. Fragmentele ceramice găsite la suprafaţă sînt în majoritatea lor de factură
grosolană şi sînt decorate cu striuri. Un număr mic de fragmente aparţin vaselor de bună
calitate. ornamentate cu motive excizate-incizate. Au apărut şi aici cîteva fragmente negre În
exterior, roşii în interior. d. In fosta coleeţie A. Bohăţiel se găsea un topor cu disc descoperit, după M. Roska, în punctul Peste Deal11 • e. Celt de tip transilvănean, varianta M.
Rusu-Bit găsit în punctul Măgura, În anul 197118 • /. Topor de tip Drajna, găsit În anul
1974, în punctul Ghiile Coşoaiei 19 • g. Topor cu disc, avînd partea cu disc şi bara de sub
acesta ~uptă din vechime, descoperit În punctul lclejie, în anul 1975 20 •
9. Oarţa de jos. a. Aşezare în .Punctul Vîlceaua &sului, descoperită în anul 197021.
După un prim sondaj, cu caracter de informare, efectuat în acest punct În anul 1971, cercetările au continuat în anii 1977-1979, fără a fi încă terminate. Au fost săpate pînă acum
şapte ş:mţuri şi mai multe suprafeţe. Aşezarea are două nivele de locuire. Stratul inferior, de
culoare gălbui-cenuşie, are grosimea de 0,10-0,40 m şi conţine depuneri Wietenberg II. In
cadrul acestui strat a fost surprinsă o singură locuinţă, foarte probabil de tip colibă. Stratul
superior, de culoare neagră-cenuşie, atinge în unele porţiuni grosimea de 1,20 m. El aparţine
culturii Suciu de Sus. Locuinţele găsite în acest strat sînt toate de suprafaţă. Unele dintre ele
au vetre interioare. Materialul arheologic din primul nivel este relativ sărăcăcios şi constă
exclusiv din ceramică. Stratul Suciu este mult mai bogat, alături de vase întregi, Întregibile
şi foarte numeroase fragmente ceramice, găsindu-se obiecte de lut a(s (greutăţi, fusaiole,
discuri perforate), două ace de bronz, un mic tipar, cîteva mici obiecte de silex. In acelaşi
strat au fost descoperite şi un număr redus de fragmente de culoare neagră în exterior, roşie
în interior. Staţiunea a fost locuită şi În mileniul I e.n. b. Aşezare a culturii Suciu de Sus
În punctul Alac,2.
10. ATiniş (jud. Maramureş). In punctul Subt ovăzi, în apropiere de actualul sediu al
Consiliului Popular comunal, aşezare a culturii Suciu de Sus2 3 • Fragmentele ceramice găsite
15 Aşezarea descoperită

de Tr. Rusu. Sondajul a fost executat de C. Kacs6 cu concursul
Materialele se află la Muz. Baia Mare.
de C. Kacs6 şi Tr. Rusu. Materialele la Muz.

Şcolii Generale din Oarţa de Sus.
16 Aşezare identificată În anul 1878

elevilor

Baia Mare.
17
M. Roska, op. cit., p. 91, nr. 83, fig. 118; A. Vulpe, op. cit., p. 84, pi. 28/318.
Toponimicul „Peste deal" nu este cunoscut în raza localităţii Oarţa de Sus. Există aici un
punct, numit Dealul Crucii, la Sud de care se află Mînzata. S-ar putea ca toporul să fi fosi
găsit aici, m:i.i ales că acest punct se află faţă de Oarţa de Sus într-adevăr „peste" Dealul
Cmcii.
lB C. Kacs6, în AJmlum, 15, 1977, p .146, fig. 8/1.
19 Idem, în Acta MN, 14, 1977, p. 57, fig. 1.
20 Idem, în Marmatia, 3, 1977, p. 29, fig. 2.
21 Staţiune identificată de E. Comşa şi C. Kacs6. Intregul material se află la Muz.
Baia Mare. Rapoarte preliminare cu privire la cercetările de la Oarţa de Jos au fost prezentate la Sesiunea ştiinţifică de rapoarte de la Bucureşti (martie 1978) şi Oradea (martie 1979).
22 Aşezare descoperită de C. Kacs6 în anul 1977. Materialul la Muz. Baia Mare.
23 Aşezare descoperită În anul 1975 de C. Kacs6. Materialul la Muz. Baia Mare.
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suprafaţă aparţin atît
constă din striuri, motive

categoriei de ceramică grosolană, cît şi celei fine. Ornamentaţia lor
geometrice excizate-incizate, motive în relief (Fig. 2/15-30).
In afara descoperirilor făcute în cele 10 localităţi prezentate, n-ar fi exclus ca şi alte
puncte din depresiunea Sălajului, menţionate în repertonul arheologic a lui M. Roska2 4 , să
aparţină tot epocii bronzului.

la

ln lipsa unor materu~e ce daitează din perioaida timpurie a epocii bronzului, exceptînd poate pe cele de la Cehu Silvaniei, nu se pnt face nici un fel
de precizări cu privire la apartenenţa culturală a depresiunii Sălajului în primele secole ale mileniului II î.e.n. Se paire că şi acest teritoriu, ca de altfel
întreaga regilliile nord. . tiransilvăneaină, a fost mai slab populată la începutul
epocii bronzulrui, la fel ca şi în perioaida precedentă, din oare nu este cunoscută decît o singură staţiune - cea de pe Măgura-Oai113- de Sus, unde au fost
găsite urme ale culturii Coţofeni25.
Cele mai timpurii descoperiri sigure de epoca bronzului din depresiunea Sălajului aparţin culturii Wietenberg. Materialele găsite pînă acum
apa,rţin în exdusivitaite fazei a doua a culturii, dar, foar:te probabil, cercetă
rue viitoore vor permite 1dentifioa:rea şi aici a fazei W~etenberg I, mai ales
că Într-o zonă imediat învecinată, cea a platformei Sălăjene marginale, este
prezentă această fază2s.
Staţiuniile Wietenberg de Ia N adiş, Oarţa de Sus şi Oarţa de Jos extind
spre Nord-Est limita cunoscută a ariei de răspîndire a culturii. Ceramica găsită
în aceste staţiuni aire co.re~ondenţe pînă Ja identitaite cu desooperirile de la
Derşida, nivelele 2-3 27 , Badeni2s, Palatca29, Boiu (jud. Mureş)ao, Sf. Gheorghe-Bedehaza31, Ghirbom 32 etc. Acest fapt demonstrează din nou caracterul
unitar al culturii Wietenberg, la nivelul fazei a doua a evoluţiei sale, pe
spaţii întinse.
Faza Wiietenberg II este daitată de N. Chidioşan în per,ioodele Reinecke
Bronz B1-B 2 , fiind considerată tributară unor puternice influenţe veni,te din
cercul de cultură mioeniană33. Deşi nu toţi cercetătorii problemei sînt de
acord cu aceaistă daitare 34 , ea este foarte probabil justă, avînd în vedere faptul, relevat mai recent şi de A. Vulpe35, că influenţele miceniene, mportabile
la perioada mormintelor-puţ, se constată În culturile epocii bronzului ca.rpatodanubian ce pot fi sinoconizaite cu etapa Wietenberg II (culturile Monteoru I
2t M. Roska, op. cit., p. 304, nr. 72 (Verveghiu); p. 196, nr. 56 (Deleni); p. 65, nr. 16
(Dobrin); p. 173, nr. 166 (Mineu).
~
25 E. Comşa şi C. Kacs6, op. cit., p. 51, fig. 2 şi 3.
26 N. Chidioşan, în Dacia, N.S., 12, 1968 p. 155 sqq.; idem, Cultura Wietmberg la
Vc~st de Munţii Apuseni (rezumatul tezei de doctorat), Cluj-Napoca, 1979.
27 Idem, în Dacia, N.S., 12, 1968, fig. 7-8.
28 Gh. Lazarovici Z. Milea, în Acta MN, 13, 1976, pi. XVII.
29 T. Soroceanu, în Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972, pi. III.
30 T. Soroceanu, Gh. Lazarovici, E. Amlecher, M. Mureşan, în Marisia, 7, 1977, pi. XXII.
31 K. Horedt, în Materiale, 2, 1956, fig. 10/10.
32 I. AL Aldea, în Apulum, 13, 1975, pl. I; Il/1, 3; IIl/1, 3, 6, 12, 13.
33 N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la Vest de Munţii Apuseni.
3 t H.-G. Hiittel, în Germania, 1978-2, fig. 1 (tabelul sincronic).
a5 A. Vulpe, în /ahresbericht des lnstituts fur Vorgeschichte der Univ. Frankfurt a.M„
1977, p. 101 sqq.
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a II-a, Tei II-III, Otornmi II eoc.) şi că o serie de bronzuri găsiite În aşe
zările ace9tei etape aparţin perioadelor menţionaite3 6 •
După faza a doua, culrura Wietenberg O\JIIlOO.şte încă două faze evolutive37. Acestea lipsesc însă din depresiunea Sălajului, locuirea de aici fiind
succedată de locuirea Suciu de Sus.
Descoperirile Suciu din depresiunea Sălajului permit o cunoaştere mai
exactă a ariei de răspîndire a cuhurii, aceasta fiind mult mai e~tinsă decît se
credea pînă nu demuJ,t3s. Trebuie să precizăm că se cunosc acum staţiuni
Suciu chiar mai la Sud de depresiunea Sălajului, în special În apropiere de
valea Someşului (Mesteacăn, Gîcrbou, Jibou şi altele). Foat1te probabil, extinderea culturii Suciiu de Sus spre Sud s-a petrecut rt!reptat, astfel că nu ,toate
aşezările din ania sudică ·sÎOJt contemporane.
Succesiunea ouhurală Wietenberg II-Suciu de Sus În depresiunea Săla
jului este clar ilustrată de stratigrafia aşezării de la Oarţa de Jos, unde - aşa
cum am a'ratat mai sus - nivelele ce aparţin celor două culturi se suprapun.
Fără să discutăm aoum diferitele alternative de interpretare a stratigrafiei suriprinse la Oarţa de Jos, menţionăm doar că ea indică în mod convingător că începuturile culturii Suciu de Sus, cel puţin în depresiunea Săla
jului, sînt posterioacre fazei Wietenberg II, prii.ma sa etiapă de evoluţie aici
fiind sincronă cu faza Wietenberg III.
Deşi se pot presupune anumite influenţe Wietenberg asupra formelor
şi tehnicilor de decorare ale culturii Suciu de Sus, celor două culturi, vecine
un anumit timp în regiunea platformei Sălăjene, graniţa dintre ele constituind-o foarte probabil piemontul Sălăjan, le lipsesc importurile reciproce.
S-ar păirea că aceste culturi se găseau pe poziţii de adversitaite una faţă de
alta. Totuşi, aşezările lor sîn.t neîntărite, iar majoritatea locuirilo[' Suciu se
află pe poziţii puţin avantajoase din pU111ct de vedere al apără·rii lor, fiind
plasate pe deailuri cu painte line, în apropierea unocr văi mi.ci, uşor de forţat
de un evel1Jtua.l aitacator.
Sfîrşitul culturii Wietenberg În zona văii Crasnei a fost determinat de
pătrunderea dinspre Vest a unei culturi de mixtură, formată din elemente Otomani tî.rzii şi elemente tumulaire (Otomani IV-Hajdubagos). Relaţiile dintre
această nouă eul-tură şi cultur:a Suciu de Sus par să fi fost mult mai strînse.
Acum apare şi pe platforma Sălăjană marginală, împreună cu materialele
36 N. Chidioşan, op. cit. Săpăturile recente de la Boiu (jud. Hunedoara) au demonstra~
sabia cu limbă la mîner descoperită mai demult în această localitate (v. I. Nestor, în
Sargetia, 1, 1937, p. 155 sqq.) provine dintr-o aşezare Wietenberg II, cf. I. Andriţoiu, Consideraţii privind cercetările arheologice recente în aşezarea aparţinînd epocii bronzului de la
Boiu, comunicare la Sesiunea ştiinţifică a muzeului din Deva, 16-17 noiembrie 1979.
37 K. Horedt, în StCom Brukenthal, 13, 1967, p. 138; N. Chidioşan, op. cit.; T. Soroceanu şi M. Istrate, în StCom Brukenthal, 19, 1975, p. 21 sqq.
38 T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Rom.1niei, Bucureşti, 1978, p. 64 consideră
teritorii efectiv locuite de triburile Suciu în nord-vestul României doar cîmpia sătmăreană,
Ţara Oaşului, bazinul Lăpuşului şi depresiunea Maramureşului.
39 Descoperiri inedite la Crasna şi Doh. Cercetări :E:. Lak6.

că
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Otomani IV-Hajdubagos, ceramică de tip Suciu3o. Aceeaşi întrepătrundere
culturală se constată şi în aşezările din jurul Caireiului4o.
Din păcate, fazele evolutive ale ouhurii Suciu de Sus nu 1sÎnt încă Îndeajuns de bine conturate, părerile exprimate în această pcivirnţă fiind destul
de co.ntroversa.te4 1 • Nici cercetările noastre de la Oarţa de Jos, unde a fost
descoperit strairul. cel mai gros din cîte se cunosc î:n aria culturii, n-au putut
elucida încă în mod sati,sfăcător această problemă. Cert este înisă că în cadrul
ceramicii Suciu apar destul de timpuriru forme şi elemente decorative - faţe
tarea mairginiloc, proeminenţe hipertrofiate, C31I1iCluri semicirculare în jurul
proeminenţelor etc. ce vor CQT'acteriza şi etapele cronologice maii recente.
Pe baza cercetărilor de la Lăpuş s-a putut co.nchide că modificările în
structura ceramicii, la limita dintre bronzul tîrziu şi Hallstattul timpuriu, în
depresiunea Lăpuşului, nu îşi au oauza în restructurări sau schimbări de ordin
demografic, o parte din noile elemente avîndu-şi originea în evoluţia ceramicii Suciu, o altă parte fi~nd adoptate sub impulsul unor influenţe externe.
In cadrul necropolei· de la Lăpuş au fost descoperiţi tumuli ce au în inventar
în exclusivi,tate ceramică cu decor Suciu (fo.za Lăpuş I) şi tumuli cu ceramică arsă negru în exterior, roşu în interior, avînd decor canelat, care apare
însă întotdeauna În asociere cu vase de tip şi decor Suciu (faza Lăpuş IIA
şi IIB). Prima dintre fazele necropolei a fost datată, pe baza pieselor de metal.
în perioada Reinecke Bronz D, faza Lăpuş IIA la limita dintre Bronz D şi
Hallstatt A 1 , iar faza Lăpuş IIB în HalJstatt A 142 .
Un proces de evoluţie similar cu cel din depresiunea Lăpuşului s-a petrecut şi în depresiunea Sălajului. În acest sens, alături de dovada poate mai
puţin sigură a prezenţei în majoritatea aşezărilor Suciu a ceramicii canelate,
negre-roşii, convingătoare este cercetarea efectuată Îrntr-unul din tumulii necropolei de la Bicaz.
Din motive obiective, săparea integrală a tumulului, care are un diametru
de aproape 50 m, n-a putut fi realizată, din această caiuză rezulit.atele obţi
nute în privinţa construcţiei tumulare sînit doar parţiale şi necesare de a fi
verificate.
Totuşi, s-a putut constata că tumulul a fost ridicat În două etape. În
prima s~a ridicat o movilă mică, cu înălţimea în oentru de 1 m. Această
movi,lă n-a conţinut inventar arheologic. La marginea ei sudică s-a depus
o cantitate foarte mare de oa·se calcinate şi resturi de ardere, În primul rînd
cărbune. Oasele provin toate de la animale incinerate. Odată cu depunerea
oaselor şi a resturilor de ardere, în centrul mov;ilei mici s-a practicat o groapă.
Dime~'5'iunile sale n-au putut fi încă stabifoe, adîncimea la care s-a ajuns în
săpăturile din 1978 fiind de 5,80 m faţă de înălţimea actuală a tumuJului, fără
a se ajunge la fundul ei. În groapă au fost găsite canti1tăţi mici de ceramică
40 I. Nemeti, în SC/V A, 29, 1978, 1, p. 106 sqq., fig. 6-11; T. Bader, op. cit., p. 56,
pl. 30-31.
41 A. Vulpe, în Dacia, N.S., 19, 1975, p. 73; T. Bader, op. cit., p. 73 sqq.
42 C. Kacs6, în Dacia, N.S., 19, 1975, p. 45 sqq; idem, Nordul Transilvaniei În perioada tîrzie a bronzului - Hallstattul timpuriu, comunicare la Colocviul Cultura Ji istoria
tracilor de nord de pe teritoriul României, Bucureşti, 6-7 decembrie 1979.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Descoperiri din epoca bronzului în Sălaj

43

fragmenta.ră. După umplerea gropii ·s-a trecut la cea de a doua etapă de
ridicare a tumulului, acoperindu-se movila mică şi depU1I1erile aflate la marginea ei ou o cantitate foarte mare de pămînt, în ca.re sporadic, cel puţin în
porţiunea săpată de no~. au mai fost depuse foagmellite 6eramice. Nefiind
găsite osemi.nte umane, nu putem preciza deocamdată caracterul şi destinaţia
construeţiei. Este însă de presupus că mormîntul sau morminitele uma:ne se gă
sesc într-o porţiune a movilei nesăpată încă.
Materialul airheologic descoperit în turnul este destul de sărăcăcios. Printre depunerile aflate la marginea movilei mici au fost găsite oinei fragmente
de psalii din corn de cerb. Ele sînt decorate cu ·registre de triunghiuri simple
sau combina.te, Lritrutotul identiice cu cele de pe vasele Suciu. Cele m~ muJte
din fragmentele ceramice, a·tÎt din mantaua movilei mari eh şi din groapă,
aparţin unor vase de mari dimensiiuni de culoa>re neagră în exterior, roşie în
interior, unele ornamentate cu caneluri late, altele cu motive geometrice excizate-incizate. Au fost găsite şi cîteva fragmente de strachină decorate cu
striuri şi motive În relief.
Inventarul turnulului de fa Bicaz indică în mod dar că el aparţine aceluia 5i aspect cuttural ca şi tumulii necropolei de la Lăpuş, deşi faţă de acestea prezin.tă o construcţie Într-o anumită măsură deosebită. Primul dintre
tumulii cercetaţi la Bicaz este .conitemporan cu tumulii fazei a doua a necropolei de la Lăpuş, foarite probabil însă .că cercetări.le viitoare vor evidenţia
şi la Bicaz movile funerare paralele din punot de vedere cronologic cu faza
Lăpu~ I.
Dezvolta:rea accelerată a comunităţilor Suciu, atît în depresiunea Lăpuşu
lui cît şi În depresiunea Sălajului, s-a datorat În bună paTte insemna•telor
resurse naturale pe care le stăpîneaiu şi a căror exploatare intensificată a Început în perioada -tîrzie a bronzului. S-a creat acum o înflori•toare metalurgie,
cu 'mari aiteliere de topire şi prelucrare a bronzului. Unul din aceste ateliere
se afla cu siguranţă în zona Bicazului. Cele două mari depozite de broozuri
descoperite În această localitate, foarte aproape de necropola tumulară, dar
şi de aşezările de la Oul Făgetului, Mînzata şi Certeze, conţin un număr însemnat de turte şi obiecte destinate retopirii, acestea reprezentînd dovezi certe
de activitate metalurgică locală.
Depozitele de la Bicaz se datează în perioada Haillstatt A 1• Prin greutate şi număr de piese, ele sînt cele mai mari descoperiri de acest fel din nordvestul RomS.niei. Intre momentele de depunere ale lor presupunem un anumit decalaj de timp, depozitul Bicaz I considerîndu-1 ceva mai vechi decît
depozitul Bicaz II ~3.
- Cele două depoz~te conţin un nwnăr Însemnat de obiecte care au analogii
pînă la identitate cu piese din depozi,tele perioadei precedente. Acest fapt
relevă din nou o dezvoltare a oolturii materiale neintrerupte în perioadele
Bronz D-Hallstan A 1 În nordul Transilvaniei, fenomen observat şi în alte
teritorii tro.nsil vănene44.
43

Idem, în SC/V A, 31, 1980 (sub tipar).
T. Soroceanu, Cultura Mureş (rezumatul tezei de doctorat), Cluj-Napoca, 1978;
T. Bader, op. cit., p. 108.
44
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Recepţionînd diverse influenţe externe, care au <lus, ală,turi de formele,
tehnicile decoraitive şi motivele ornamentale locale, la elaborarea unui repertoriu ceramic propriu, populaţia zonelor Lăpuş-Sălaj a influenţat în acelaşi timp dezvol,tarea regiunilor învecinate, în acest fel contribuind la procesul
de uniformizare a ceramicii pe spaţii mai largi şi la geneza unor aspecte cu
manifestări în parte identice de la Tisa superioară pînă la Nismil superior în
cursul perioadei Hallstatt Ai.
Cercetările desfăşurate pînă în prezent în depresiunea Sălajului nu pot
lămuri problema proceselor istorice petrecute aici după perioada Hallstatt A 1 •
Foarte probabil, necropola de la Bicaz, la fel ca şi necropoJa de la Lăpuş, îşi
încetează existenţa pe la sfîrşitul HaUst1a1ttului Ai. Lipsind orice fel de prezenţe hallstattiene mai recente, se poate presupune ca depresiunea Sălajului
devine pentru un alllumit 1timp o zooă mai puţin locuită. Depopularea sa s-a
putut produce eventual datorită unor schimbări a condiţiilor ecologice şi de
activitate economică.

CAROL KACS6

ENTDECKUNGEN DER BRONZEZEIT IN DER SALAJ-NIEDERUNG
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die friihesten Entdeckungen cler Bronzezeit welche bis jetzt in cler Sălaj-Niederung
ermittelt wurden, gehoren cler II. Phase cler Wietenberg-Kultur an. Die jiingst entdeckten
Siedlungen von Nadiş, Oarţa de Sus und Oarţa de Jos erweitern gegen Nord-Osten die
bisher bekannte Verbreitungszone cler Wietenberg-Kultur.
Die II. Phase cler Wietenber~-Kultur in cler Sălaj-Niederung ist durch die Suciu de
Sus-Kultur abgelost worden, so w1e es die Stratigraphie cler Siedlung von Oarţa de Jos
beweist, wo sich die Schichten cler beiden Kulturen iiberordnen. Es ist nun offensichtlich class,
wenigstens in diesen Gebieten, die Anfange, cler Suciu de Sus-Kultur cler II. Phase cler Wietenberg-Kultur nachfolgen, da ihre hiesige erste Entwicklungsetappe gleichlaufend mit cler
Wietenberg III Phase ist.
In cler spaten Bronzezeit-Anfang cler altern Hallstattzeit, ist die kulturelle Entwicklung
cler Sălaj-Niederung identisch mit jener cler Lăpuş-Niederung, so wie dies die Funde in
einem cler Hiigel cler Nekropole von Bicaz beweisen, wo zweifarbige Keramik -aussen
schwarz, innen rot - und verziert mit breiten Kanneluren, gemeinsam mit einer mit geriefelten-gekerbten Motiven cler Suciu de Sus-Kultur verzierten Keramik erscheinen. Hier wurden
auch fiinf Fragmente von aus Hirschhorn verfertigten Trensenknebel gefunden, die gleichfalls
mit Suciu-Motiven verziert waren.
In cler Nahe cler Nekropole von Bicaz wurden in den Jahren 1977 und 1978 zwei
Hortfunde entdeckt, welche der altern Hallstattzeit (HA1) angehoren. Diese Funde sind
durch ihr Gewicht und Anzahl cler Stiicke, die grossten welche im Nord-Westen Rumaniens
bis heute entdeckt wurden.
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MATERIALE ARHEOLOGICE DE LA SFIRŞITUL EPOCII BRONZULUI
DE LA JNCEPUTUL EPOCII FIERULUI DESCOPERITE LA BIHAREA

ŞI

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate la Biharea au fost descoperite
vestigii datînd de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul primei vîrste a
epocii fierului. Majoritatea acestor vestigii au fost găsi,te parţial deranjate de
nivelele de locuire ulterioare - hall.stattiene, L T C, dacice, prefeudale şi
feudale timpurii.
Materialele dezvel~te cu ocazia săpăturilor de la Nord de Cetatea de
pămînt, la punctul Grădina CAP Baraj (în apmpiere se află un baraj de
beton folosit la opri:rea apei pentru nevoi agricole, pe pîrîul Ceşmeu) se concentrau pe mailul stîng al pÎ'rÎului Ceşmeu, pe terasa înaltă a grindului pe c.are
se află şi cetatea, dar erau răspîndite şi pe malul drept pe o „Insulă" din lunca
înmlăştinată a pîrîului.
Majoritatea materialelor arheologice descoperite se aflau răspîndite În poziţie secWldară în diferite puncte ale terenului cercetat. Numai în trei cazuri
ace~t~ se aflau depuse coerent, nederanjate în trei situaţii pe care le redăm
mai

JOS:

QJ

Mormîntul (?) nr. 1 (Fig. 1)

La adîncimea de 0,60 m a fost găsită, distrusă, o urnă, lingă care la distanţe quasi-egale de
0,70-0,75 m, spre Nord, s-au găsit două ceşti întregi depuse la adîncimea de 0,70 m de la
suprafaţa actuală de călcare. La 0,40 m Est de urnă se lăsa o groapă prelungă, adîncă de
0,80 m in care erau „aruncate"" fragmente de vase.
1. Urnă bitronconică distrusă din care ~a mai păstrat numai o bucată din peretele bombat al pîntecului. Este lucrată din pastă cărămizie.
2. Ceşti
a. CeaŞca nr. 1. Este o ceaşcă uşor bitronconică cu toarta supraînălţată,
lucrată din pastă neagră mată (!=5,5 cm; df=3 cm; dg=9 cm). Nu este ornamentată cu
proeminenţe pe pîntec.
b. Ceaşca nr. 2. Aie aceeaşi formă ca şi cea amintită mai sus, cu toarta supraînălţată (l-5,3 cm; df=2,5 cm; dg=6 cm) dar este lucrată din pastă neagră mai fină
şi este ornamentată cu proeminenţe între care s-au tras uşoare caneluri.
3. Inventarul gropii.
Dintre numeroasele fragmente ceramice (funduri şi pereţi de vase) au putut fi
distinse p parţial reconstituite următoarele forme:
a. Strachină modelată din pastă de culoare neagră cu buza uşor teşită înafară
(1=13 cm; df=ll,5 cm; dg=26,5 cm).
c. V as-cuptor portativ lucrat din pastă cărămiziu-gălbuie zgrunţUroasă în urma
arderii secundare (?)
d. Oală cu proeminenţe ascuţite îndreptate în sus.
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Mormîntul (?) nr. 2 (Fig. 2)
Spre deosebire de primul se compune dintr-o urnă mare gama la adîncimea de 0,70 m
de la actuala suprafaţă de călcare. Partea superioară i-a fost retezată de arărurile adînci de
tractor. Partea inferioară s-a păstrat în pămînt în poziţia în care a fost aşezată. In fundul
urnei nu s-a găsit nimic.
La Est de urnă a fost găsită a strachină care pare a fi capacul acestei urne şi cîteva
alte fragmente de vase.
1. Urna are o formă quasi-tronconică, este lucrată din pastă cărămizie-pămîntoasă,
cu multe impurităţi şi arsă superficial (I păstrată = 42 cm; df = 16 cm; dm al pîntccului = 47 cm).
2. Strachina s-a păstrat şi a purut fi restaurată. A fost lucrată din pastă ncgricioasă-pămîntoasă. Are o formă specifică tipului de descoperiri de la sfîrşitul epocii bronzului din bazinul Tisei - este tronconică, cu buza adusă spre interior avînd proeminenţe sub
buză, o toartă şi deasupra torţii o altă proeminenţă.

Mormîntul (?) nr. 3
Este o îngrămădire (groapă?) de cioburi hallstattiene care nu
rînduri şi materialul respectiv va fi studiat cu alt prilej.

intră

în

discuţia

acestor

Mormîntul (?) nr. 4 (Fig. 3)
Situat mai spre Sud decît mormintele (?) nr. 2 şi 3, se compune din două îngrămădiri
de cioburi. Pe un fel de prag de argilă aflat la adîncimea de 0,60 m de la actualul nivel
de călcare au fost găsite „depuse• cioburi. Spre Est de pragul de argilă, dar în imediata sa
apropiere, se adîncea pînă la 0,80-1,00 m o groapă de formă alungită în care au fost
„aruncate• cioburi (groapa este asemănătoare cu cea a mormîntului (?) nr. 1). In ea s-aa
găsit la fel, de-a-valma, fragmente de oale, de străchini, de vas-cuptor eortativ, ceşti, pietre
de rîşniţă (?). Dintre acestea se remarcă două ceşti lucrate din pastă fma de culoare neagră
plumburie, lustruită, frumos ornamentate şi o toartă de acelaşi fel de la o altă ceaşcă.
1. Urnă (?). Descoperită între cioburile de pe pragul de argilă, arc formă bitronconică, cu gîtul drept, puternic şi are proeminenţe duble, îndreptate În sus şi În jos
(I = 49,5 cm; df = 18 cm; dg = 40 cm). Este lucrată din pastă de culoare cărămiziu

~ălbuie.

2. Inventarul gropii

a. Ceaşcă de culoare neagră-plumburie, lustruită, lucrată din pastă fină
6,5 cm; df = 2,5 cm; dg = 9,3 cm). Are toartă supraînălţată modelată cu o muchie
proeminentă. Pe umăr este ornamentată cu linii oblice, incizate elegant şi întrerupte din loc
în loc de proeminenţe. Pe gît are linii incizate concentrice.
b. Ceaşcă. Este identică cu prima atît ca formă cît şi în ornamentaţie şi pastă
(I = 6 cm; df = 2,5 cm; dg = 9 cm).
c. Ceaşcă. De la o a treia ceaşcă s-a păstrat numai un profil din care a fost
restaurată. Este lucrată din pastă gălbuie, neornamentată (I = 6 cm; df = 3,2 cm; dg = 9 cm;).
d. V as-cuptor-portativ. Asemănător cu cel din ieroapa mormîntului (?) 1, este,
la fel, de culoare cărămiziu gălbuie cu urme de ardere secundara.
In groapă au mai fost depuse şi alte fragmente ceramice (oale, vas cu picior, alte ceşti)
ce nu au putut fi întregite, două fragmente de rîşniţă (?), greutăţi (?) de lut arse incomplet
(la „demontarea" gropii s-au descompus!).
(I

=
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Analogii pentru urnele descoperi·te la Biharea, bitronoonice, cu gÎitul puternic, omamentate cu proeminenţe duble, îndreptate în sus şi în jos găsim în
descoperirile din aLte două localităţi din judeţul Bihor, la Cociuba Mare 2 şi la
Oradea3 - (pare-se Cimitirul Rulikovsky - azi cimitirul mU1D.icipaJ.).
La Cociuba Mare au fost descoperite două urne (?), un văscior de formă
quasi-patrulateră constînd din patru proeminenţe ornamentate ou caneluri
adînci şi un mic vas-asoos (în formă de „nţă"). Urna de la Cociuba Mare are
formă binronconică, gîtul conic proeminent este omamentat cu patru caneluri,
pe umăr sîm trase liniii verticale, iar în zona centrală a vasului au fost modelate proeminenţe duble, îndreptate în sus şi în jos (4 +4). Atît prin formă
CÎit şi prin dimensiunile sale (1=59 cm; df=14 cm; dg=41 cm) uma de la
Cociuba Mare se asociază celor de la Biharea şi mai ales celei din mormîntul (?) nr. 4. La Biharea [lJU apar pe urne ornamentele canelate. Avînd însă
în vedere numărul mic al umelor (vase mari) descoperite atît la Biharea cît
şi la Cociuba Mare s-ar putea c.a descoperirile viitoare să ne aducă, în fapt,
precizările atit de necesare.
Spre Sud analogiile conduc spre urnele descoperite în cultura CruceniBelegis4. Tot la Cruceni ·îşi găsesc asemănări şi cele două ceşti din mormîntul (?) 5 rnr. 4 de la Biharea. De asemenea, la Cociuba Mare, pe lingă vasul-askos,
tip cu ciroulaţie mai largă în cul•turile mijlocii şi •tîrzii ale e_pocii bronzului,
mai amintim acest mic vas de formă quasi--pa:trulateră, lucrat dm pastă neasră,
omarnentat cu patru proeminenţe canelate (1=6 cm; dg=S cm; fundul este
rupt), asemănător cu un vas cu picior descoperit la Ostrovul Corbului (j. Mehedinţi)8 şi apa:rţirund dmpurilor de urne din zona Dunării romSin.o-iugosliave.
Pe Durul.rea olteană, la Balta-Verde a fost descoperi.tă .o urnă funerară
de tipul celei de la Cociuba Mare, avînd gîtul înalt canelat şi proeminenţe
duble îndreptate în sus şi în jos1 • Apar cuptoare portative& şi mai rar stră
chini cu buza arcuită în interior şi proeminenţe ascuţite sub buză şi ceşti cu
toarte supraînălţate, asemănătoare celor de la Biharea. Aceste f onne ceramice apar şi spre Nord-Vest de Biharea în cadrul culturii Egyeke.
ln schimb urnele (?) sau oalele descoperite întîmplător la Oradea - <::im~tirul Ruliikovsky, respectiv pe terasa de pe ma.Iul stîng al Peţei (purtînd în
1 Săpăturile arheologice de la Biharea au fost efectuate de S. Dumitraşcu; materialul
arheologic a fost restaurat şi desenat de I. EmOdi în Laboratorul de restaurare al secţiei de
istorie a Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea.
2 S. Dumitraşcu, în Crisia, 3, 1973, f.• 139-159, PI. I.
3 K. Horedt, în St Com. Brukentha, 13, 1967, e• 143, n. 31 ,,Muzeul Oradea. Locul lor
de descoperire este cimitirul Rulikovsky l>e terasa stingă a Crişului Rer,ede".
4 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpuni, I. Epoca bFonzului în
spaţÎIJ carpato-balcanic, Bucureştti, 1978, Fig. 21/2; Fig. 22/1; Fig. 23/5.
s Idem, ibidem, Fig. 22/2.
8 D. Berciu, în Materiale, I, 1953, p. 589-649, pi. XXX/4.
1
D. Berciu, E. Comşa, în Materfak, 2, 1956, pp. 251-489, fig. 51; c/. şi fig. 35/1
(M-16J şi fig. ~y1,2; 4~3.
Idem, ibidem, fig. 38.
9 T. Kovacs, în Archlrt. 93, 2, p. 159-199, fig. 6/17 (M-64), 7/8 (M-28), 10/2
•
Ş1 fig. 8/10, 11.

4 - Acta Mvaei Porolissensls - voi.
IV
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totalitate numele de staţiunea a:rheologică de Ja Salca) sînt de formă bitronconică, cu gîrtul în formă de trunchi de con, ornamentate la fel cu proeminenţe duble, îndreptate în sus şi în jos, dar sînt mai mici (Fig. 10 şi 12/5;
a. I= 0,38 cm; df = 12 cm; dg = 22,5 cm; b. I= 38; df = 9; dg = 22,5;
c. I = 0,39; df = 12; dg = 20,5)10 şi au ialtă înfăţişare În organizarea ,,anatomică" decît cele amintite de la Biharea, C ociuba Mare sau Balta Verde. Prin
forma, dimensiunile şi factura lor culturală, pînă la noi descoperiri şi cercetări, conduc mai degjrabă spre vasele similare (urne) din cul,turiJe învecinate
din nord-estul Ungariei şi sud-estul Slovaciei, Egyek 11 şi Pilirny 12 , cunoscute
prin două studii monogr:afice pubicaite de T. Kovacs şi respectiv V. FurmaneK.
Vasele cuptoare-portative (Herdgefăss, după E. Moscafo13 şi Transportierbarer Ofen după V. Funnanek14) a:par încă hl1 broMul mijlociu în culrtura
Otomani 15. La Medieşu Aurit şi Culciul Mare1 6 , jud. Sa.tu Mare în cadrul
culturii Suciul de Sus aceste vase-cuptoare poritative s-au găsi.t în mai multe
exemplare, iar un exemplar a fost descoperit la Meri 11 , corn. Vedea, jud.
Teleorman în Cîmpia Munteană într-un mormînt tumular (Hiigelgrab) în asociere cu o urnă ornamentată cu proeminenţe duble, îndreptate în sus şi în jos.
Ritul de îrunormî[)Jtare (dacă avem de-a face cu morminte) este la Biharea
incineraţia, cu două ritualuri: prin depunerea resturilor funerare în urnă?
(M-2) şi prin dep\lJllerea sa în urnă şi aruncarea inventarului funerair în groapă
(M"'."4). Spre Sud cultura Cruceni-Belegis este cunoscută prin descoperiri ce
provin dim necropole care „sîm exclusiv de irncineraţie" 18 , cu specificarea că
la Bobda neoropola de incineraţie are cenuşa depusă În ume 19. Situaţia pare a
fi, în genere, similară şi în cul·tura Zuto-Brdo-Gîrla Mare2°. Spre Nord-Vest,
in culrtura Egyek cea mai apropiată teritorial de Biharea se cunosc curut~re
cu morminte de incineraţie (Brandgraber/elder), de inhumaţie (Skelettgrăber
felder) şi amestecate (Grăberfelder mit vermischtem Ritus). Mormintele de
incineraţie .Ja rînduJ lor sî.nt de două feluri, cu resturile cinerare depuse în
urnă (Umengraber) sau cu inventarul ,,aruncait" în groapă (?) (Branschuttungsgraber). Apar şi morminte sau îngropări simbolice (symbolische
Bestattungen). Penitru Biharea o analiză mai detia.liaită nu se poa·te face după
trei morminte (?). Rămîne ca cercetările viitoaire .să aducă noi date în această
Muzeul T'arii Crişurilor, Secţia de Istorie, Inv. nr. 4707, 4708, 4710.
T. Kovacs, op. cit., fig. 1/7 (M-13), 1/18 (M-25), 4/8 (M-38).
12 V. Furmanek, în Slov Arch, 25, 2, 1977, p. 253 sqq. fig. 4, 5, 11, 12; pl. 1/12,
II/9, 15, III/17, IV/11, 16, V/5; VI/29.
ia E. Moscalu, în Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 78.
14 V. Furmanek, op. cit., fig. 12 (Radzovce. Transportierbuer Ofen aus Grab 216/69).
1s J. Vladar, A. Bartonek, în Slov Arch, 25, 2, 1977, pp. 371-432, fig. 14.
18 T. Bader, Epoca bronzului în nord-vest11l Transilvamei, Bucureşti, 1978, pl. LIII/1, 2, 3,
pl. LXIIl/6,7.
11 E. Moscalu, op. cit., fig. 2/2.
18 S. Morintz, op. cit., p. 41.
18 Idem, ibidem, p. 44.
20 VI. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronz11lui de la Cîma, Bucureşti,
1961, p. 243; S. Morintz, op. cit., p. 28-40.
10

11
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privinţă. Ceea ce rămîne este apariţia acestui grup cultural distinct în Crişana, cu două varii.anrte, deosebite deocamdată numai prin detaliile remarca.te
la cele două tipuri de urne - tipul Cociuba Mare - Biharea şi tipul Oradea-Salca (irespectiv Rulikovsky). Acest ~p cultural nu mai este cultura
Otomani şi nu este nici cultura Gava, iiar în al treilea rînd nu este iden1tic cu
cultura cîmpurilor tumulare, deşi este intrinsec legat de aceasta prin ceramică,
deoarece mormîntele sînt plane nu tJUmulare. Se pare că avem de-a face cu o
interferenţă între grupul sud-estic de tip Balta Verde - Bobda - Cruceni -

Belegi.§ cu grupul nord-vestic de tip Egyek-Piliny.
Dm pU111ot de vedere cronologic descoperirile de la Biharea, Cociuba Mare
şi Oradea, ca şi cele asemănătoare din Sud-Est şi Nord-Vest se înscriu în spaţiul temporal dintre culturile bronzului mijlociu de tip Otomani-Wietenberg
din Crişan.a şi cuhura Gava.
ln acest sens amintim cîteva din rezultatele la care au ajuns cercetătorii
care s-.au ocupat cu această problemă pe parcursul a aprooipe trei decenii. Din
1944 cînd, în cunoscuta sa sinteză asupra bronzului timpuriu şi mijlociu din
Tiransilvania D. Popesou21 înscria cele trei culturi - Otomani, Wietenberg şi
Suciul de Sus şi pînă astăzi situaţia bronzului tirziu nu a fost hotăirîtor clarificată pentru Crişana. Ea s-a pus încă în 1953 În Transilvania intracarpa·ttca
unde prin cercetarea culturii Noua-Teiuş, K. Horedt 22 dovedea că în aria culturii Wietenberg apăirea un grup oulitural nou care acoperea spaţiul temporal
dinrtre cuhura Wietenberg şi ceramica hallstattiană.
Numai peste puţin, în 1956 D. Berciu23 şi E. Comşa publică materialele de
la Balita Verde şi Gogoşu, săpate în 1949 şi 1950, în care se pun în valoare
cîmpurile de urne de Ja Dunăre şi se publică olărie (urne, străchini, căni) ce va
îndica un nou orizont cultural. Acest fel de olărie este caracteristică şi culturii mormintdor tumulaire.
Publiieînd materialele bogatei necropola de 1a Cîma, V. Dumitrescu2 4
(1961) atrăgea aten.ţia asupra perioadei de .ţranziţie de la epoca bronzului la
epoca fierului şi piropunea o nouă terminologie pentru această perioadă:
Ha A = Br E şi Ha B = Br F.
D. Popescu, Die Friihe und Mittlere Bronzezeit in Siebenbiirgen, Bucureşti, 1944, passim.
K. Horedt, în Materiale, 1, 1953, p. 810 „După indicaţia bronzurilor, grupul de la
Teiuş apare deci în epoca mijlocie a bronzului, mai degrabă către sfîrşitul ei; în unele locuri
el este contemporan cu civilizaţia Wietenberg, iar în parte, vasele trădează încă influenţe ale
ceramicii hallstattiene".
2:1 D. Berciu, E. Comşa, op. cit., p. 475 „Din punct de vedere cronologic cîmpul de
urne de la Balta Verde se detaşează în perioada mai timpurie a culturii primei epoci a fierului, după ce aceasta a fost definitiv formată ca o cultură caracteristică epocii fierului. În
stadiul actual al cercetărilor lipseşte documentarea referitoare la perioada ultimă :I cui tur ii
Gîrla Mare şi de trecere la cultura epocii fierului, ·aşa cum ne-au lipsit de altfel şi dovezi
asupra perioadei de formare a culturii Gîrla Mare•.
24 VI. Dumitrescu, op. cit., p. 298 „Ni se parc că, în special în regiunile noastre, atît
Hallst:mul A cît şi Hallstattul B reprezintă o perioadă de tranziţie de la epoca bronzului
la epoca fierului, perioadă de profunde transformări şi frămintări social-economice şi deci
şi culturale, dar care nu poate fi desprinsă cu totul de epoca bronzului şi încorporată epocii
fierului•.
21

22
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A. Tocik25 publică în 1964 cunosc\Jlta sa lucrare asupra culturii monnîntelor tumuil.are, în acelaşi an în care M. Moga26 (1964) dădea tiparului un
reuşit articol .asupra cîmpurilor de urne funerare din Banat: Cruceni, Bobda
şi Parţa. Vom vedea că aceste descoperiri vor juca un rol important în Înţe
legerea transformărilor ce se vor petrece la sfîrşitul epocii bronzului.
Cu aceste descoperiri (Cruceru I, li, Bobda I, II, Timişoara - Pădurea
Verde, Sîntana, I, II, Arad-Gai, Pecica) K, Horedt (1967) va dezbate pentru
prima dată problemele bronzului evoluat în Transilvania, pa:11tea care priveşte Bana.rol şi Crişana acoperind spaţiul temporal din Br C pînă în Ha A
(Bobda li, ·Sîntana li, Pecica). Pentru zona centrală şi nordică a Crişanei,
la Nord de Mureş, pe Crişuri, Barcău, Crasna şi Someş, în ari.a culvurii Otomani din bronzul mijlociu şi înaintea culturii Gava, K. Horedt nu poate să
aşeze decît ceea ce se cunoştea în acea vreme, cele trei vase de la Oradea:
„În zona dinspre răsăirit de Tisa .se Întinde cultura Egyek, care d~ăşeşte Tisa
spre Nord şi ajunge pînă la Sarospatak şi Barca. Punctul cel mai rasăritean al
ariei ei de răspîndire pe teritoriul Romaniei este Oradea, unde aru fost găsite
vase înrudite cu cultura Egyek sau a:parţinînd, eventual, de-a dreptul cultrurii
mo·rmintelor tumuJare din bazinul carpatic" pe caire le plasează oronologic,
ca şi întreaga cultură Egyek, în Br C2 7 • K. Horedt face o observaţie demnă de
toată luarea aminte privind influenţa ceramicii mormintelor tumulare asupra
inventarului cîmpurilor de urne din Banait (Bobda, Cruceni): „Aceasta e .i:lustrată de formele cu proeminenţe ascuţite, duble, îndreptate în sus şi În jos (ca
în cultura Egyek), vase de mărime mijlocie, cu două torţÎ pe umăr, oale cu
două torţi sau cu patru proeminenţe pe buză şi ceştile înal<te cu torţ.Î supraînălţate"28, la care noi .am adăuga şi elementele arninti•te de noi din mormintde cîmpurilor de urne din zona Dunăr.ii oltene. Descoperirea şi publicarea în
1976 a descoperirilor arheologice de fa Meri, În Cîmpia Munteană de către
E. Moscalu, unde în morminte tumulare apare ceramică tipică acestei perioade:
urne cu proeminenţe duble, îndreptate în sus şi în jos, vasul-<:UptOr portativ,
străchini şi ceşti cu torţi supraînă.J.ţ.31te2e, plasate cronologic în Ha A (în cadrul
25

A. Toeik, Die Griibtrftldtr der Karpattnliindischtn Hiigelgriim-kultur, Praga, 1964;
E. Patek, Dit Urntnftldtrkultur in Transdanubitn, Bui:lapesta, 1968, PI. XL V, 2.
28 M. Moga, în &v. Muz., 1, 3, 1964, p. 296 „Cele trei cîmpuri de urne funerare cercetate pînă astăzi, Cructni, Bobda şi Parţa, toate în raionul Timişoara, ne oferă un material
deosebit de important pentru Înţelegerea genezei acestei culturi şi pentru prefacerile sociale
care au loc în aceste vremuri. Pe lîngă probleme teoretice legate de originea culturii Villanova,
de rolul pe care Dunărea de m~loc l-a jucat în acele vremuri ... " „Ca durată, cîmpul de
urne funerare de la Crucmi se mtinde pînă în Hallstatt-ul A. Continuarea acestei culturi o
avem în cîmpul de urne funerare de la Bobda, unde, pe Ungă materialul ceramic foarte
variat, apar obiecte de podoabă din fier".; cf. şi O. Radu, în Tibiscus, 1, 1971, p. 19-23.
:n K. Horedtt, în St Com Brukmthal, 13, 1967, p. 137-153, p. 143 ,,Alte materiale
corespunzătoare de factura Egyek nu sînt, deocamdată cunoscute în Crişana, în regiunea de
baştină a culturii Otomani. Incepurul culturii Egyek se plasează însă în perioada Br2, dar
1n esenţă ea corespunde fazei C. In părţile nordice ale Ungariei răsăritene ea este continuată
de grupa Berkesz-Demecser din bronzul D, care persistă pînă în momentul dnd este înlocuită
de cultura Găva".
211 Idem, ibidem, p. 148.
• E. Moscalu, op. cit., fig. 1-5.

cf.

şi
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grupelor maTi carpato-balcanice ale Ha timpuriu: I Susani, Gava, Reci, Mediaş = (K.annelierten Keramik) şi II Insula Banului, Pseni~evo, Babadag,
Kozia = (Ker.a.mik mit eingestempelter Verzierung).
Cercetătorul maghiar T. Kovacs30 (1977), care a studiat mai îndeaproape
cultura Egyek o paralelizează cu cultura Noua şi o ·aşează în Br C (III Spatbronzezeit). plasînd-o în cronologia absolută între 1300-1200, COtlltemporană cu cultura cîmpurilor tumulare (care continuă şi după 1200) şi cultura
Suciu[ de Sus, urmîndu-i cronologic în nord-estul Ungariei cultuca BerkeszDemecser, aceasta din urmă parţial contemporană cu culitiura Piliny.
ln 1977 două lucrări ridică din nou problema „golului aronologic aparent,
corespunzător perioadelor C şi D (Reinecke)". S. Morintz ajunge la ·următoarea
constatare: „Oricum ar fi, dacă se admit pentru cultura Gava elemente de tradiţie Otomani acestea s-au menţinut prin intennediul cuhurilor Egyek, Pili:ny,
Bcrkesz-Demecser şi nu prin aspectul corespunzător fazei Otomani IIl" 31 •
T. Bader32 arată că nici în Rominia, nici în Ucraina Subcarpatică grupa
Berkesz-Demecser nu este încă documentată, desigur .referindu-se mai ales la
zona sătmăreană a nord-vestului Romainiei.
1n ce ne priveşte considerăm, pînă la probe concrete COilitrarii, avînd
în vedere cercetările amintite mai sus şi descoperi.rile aduse În discuţie, în Crişana, în zona centrală a ariei cuhurii Otomani, între această cultură şi cubura
Gava apar încă cel puţin două nivele culturale ne-Otomani şi ante-Gava,
elemente ce sînt ilustrate de deocopecirile de tip Oradea - Cociuba Mare Biharea, ce se înscriu cronologic Între culturile bronzului mijlociu şi Hallstatt A,
acoperind etapele Br C şi D (Reinecke}.
Dăm mai jos repertoriul acestui griup de descoperiri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.Andrid (j. Satu Mare) Fig. 12/1
Biharea (j. Bihor) Fig. 1-6
Cociuba Mare (j. Bihor) Fig. 9
Ghirişul de Criş (j. Bihor) Fig. 12/J
Oradta-Salca ( = Cimitirul Rulikowsky) Fig. l, 8, 10, 12/5
Roşiori (j. Bihor) Fig. 11
Sanislău (j. Satu Mare) Fig. 12/2
Suplacu dt Barcău (j. Bihor)3a
Tărian (j. Bihor) Fig. 12/4

Dintre aceste descoperiri, vasele de la Oradea apairţin, şi după opinia
din punct de vedere cronologic, orizontului culturii Egyek, datînd din
Br C. Io ce priveşte descoperirile de Ja Cociuba Mare şi Biharea (ca urne specifice ce duc spire Cruceni-Bobda-Balta Verde) pot fi datate ipotetic în
noastră,

30

T. Kovacs, A bronzkor Magyarorsz.igon, Budapest, 1977, p. 80-81. Tabel cre-

nologie.
31
32
33

S. Morintz, op. cit., p. 169.
T. Bader, op. cit., p. 77.
Săpături inedite D. Ignat. Pentru această informaţie îi mulţumim şi cu această

ocazie.
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Br D. Spre această ipoteză ne conduc cîteva observaţd,i: simplificarea omamentelor, prezenţa ceştilor de 1tip Piliny-Bobda-Cruceni în M-4 de la Biharea
şi vasul mic patrulater lucrat din pastă neagră şi ornamentat cu caneluri de la
Cociuba Ma.re. Umele de tipul Cociuba Mare - Biha.rea, conduc, pînă la dovezi contrarii, la admiterea perpetuăirii formei lor şi în Ha A34, În orice caz
fiind Wlele elemente demne de luat în seamă în procerul de hallstanizare la
care sfot supuse aceste regiuni la Începutul epocii fierului.
Nu putem aduce deooamdată nici un argument în favoarea tezei A. Mozolics privind legătura dintre pătrunderea culturii mormintelor tumulaire spre
Sud-Est şi migraţia egeică35. Ceea ce ni se pare dovedit de descoperirile aduse
mai sus în discuţie este o influenţă a ceramicii culturii cîmpurifor tumulare
asupra culturii cîmpurilor cu urne din Banait şi Oliteni:a şi o prezenţă efectivă
a acestora Îll1 Crişana sub aspectele Oradea - Salca şi Biharea - Cociuba
şi directă în Cîmpia RomW.a prin descoperiirea de la Meri din judeţul Teleorman. Se pare că putem începe să considerăm aceste transformări nu numai
ca sfîrşitul culturilor regionale din Bronzul mijlociu ci şi începutul îndeyăr
tat al realizării culturii relativ ooitare hallstattiene tirnpurii 36. Ca ipoteza de
lucru reamintim că în cercetarea acestei etape importante a sfîrşitului epocii
bronzului şi a cristaJ.izării culturii hallstattiene trebuie luate În considerare mai
multe orizonturi de descoperiri, deoa.rece materialul arheologiic nu este constant
W1itar. Astfel în timp ce vasele de la Oradea-Sa/ca conduc spre orizontul
cronologic al ouJ.,turii Egyek (Br-C), cele de la Biharea par a oonstitui o grupă
aparte (dacă nu cwnva se datoreşte această diversitate tocmai ,,atelierelor"
care se mutau sau vaselor cuptoare-poJ:'ltative?) mai legate de descoperirea de
la Cociuba Mare (j. Bihor), conducmd, eventual spre un alt orizont cronologic (Br-D, eventual Ha A 1). Şi aici se cuvine să amintim două fapte observate pînă în prezent:
a) în descoperirile de la Bihairea apar sporadic fragmente ceramice de culoare neagră pe suprafaţa exterioară şi de culoare gălbuie-argiloasă pe suprafaţa interioară, amintind, pare-se, elemente incipiente ale orizonruJ.ui urmă
tor, hallstattian al culturii Gava, fără a fi însă cultura Gava.
b) pe de altă p34'1te se impune observaţia că urnele de tiyul Biharea-Cociuba Maire, mai ales acestea clin urmă, avînd forma a.semănato.are cu urnele
şi vasele de acelaşi tip dintr-o serie de descoperiri din Banat şi Crişana, sînt
totuşi deosebite de acestea, nu sînt ornamentate cu caneluri. Se CW10SC o serie
de descoperiri în Banat şi Crişana (În acest cadru nu luăm în discuţie descoperirile de tip Lăpuş din Mairamureş) în care apar ume, vase mari, ornamentate cu proeminenţe duble, îndrepta•tc în sus şi în jos, dar care au modelate între proeminenţe caneluri ver.ticale sau oblice. Este cazul urnelor?, vaselor mari descoperite la Cornuţe/37 în Banat şi la Pecica3B şi Arad-Gai39 în su14

A. Uszl6, în Acta Arch, 29, 1-2, 1977, p. 53-75.
as S. Morintz, op. cit„ p. 167.
as M. Rusu, în Ziridaf.la, 11, 1979, Jl· 117-123.
37 M. Gumă, în St. Com. Caransebq, 2, 1977, pl. I; cf. şi I. Stratan, în SC/V, 15,4,
1964, p. 523-527.
all Vas ce se păstrează în expoziţia de bază a Muzeului Banatului Timişoara.
39 Aradul pennanenţii în istoria patriei, Bucureşti, 1978, p. 52.
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dul Cri.şanei. Aceste vase indică, pare-se nu numai perpetuairea tehnologiei şi
formelor mai vechi d~n Br C-D În Ha Ai ci, eventual un al treilea orizont
cronologic al perioadei de .trwziţie de la epoca bronzului la prima vîrstă a
epocii fierului. Desigur multe din aceste întrebări vor fi soluţionate lin viitor
cînd se vo.r publica bogatele materiale descoperi,te în marea aşezare de la
Sîntana - Arad, pentru defini.rea şi mai atentă a ceea ce cercetă.tor.ii acestor
epoci numesc Cultura Sîntana - Lăpuş - Pecica din Ha Ai. Rămîne aşadar
ca cercetările viitoare să aducă în discuţie noi materiale arheologice concrete.
Astfel, datorită faptului că în literatura arheologică dilil ţaira noastră s-a
ridicat problema sfîrşi·tul.ui culturilor epocii bronzului În Banat şi Grişa.na şi
începutul hallstattului, la care, probabil, vor adlJJCC o contribuţie şi materialele
de la Biharea, le~am redat în aceste rînduri pe cele obţinute pînă în prezent,
pentiru a fi cunoscute de specialiştii care le studiază.
1
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ARCHEOLOGICAL MATERIAL FROM THE END OF THE AGE OF BRONZE
AND THE BEGINNING OF TIIE IRON AGE REVEALED AT BIHAREA
(Sum ma ry)
The authors raise for discussion the new archeological material discovered on the occasion of the systematic archeological researches made at Biharea. There have been discovered
three tombs (?), of which T (?) - 1 is made up of an urn (central bowl) with two cups
by it, and an oblong hole where pieces of ceramics had been thrown; T (?) - 2 is formed
of an urn? (large bowl), cut off by a plough? and a lid-bowl; T (?) - 4 (T-3 belongs to a
Ha levei) is composed of hole with many pottery fragments, among which two cups madc
of fine lead-black paste, then a clay •thrcshold" having also pottery fragmcnts belonging
to large jugs.
Among the potteries there arc some remarkable ones, such as the big um in shape of a
bi-truncated cone omed by double prominences, directed upwards and downwards, portable
stove-bowls and cups which, compared to other discoveries, chronologically belong to thc
Age of Bronze (Br-D).
Studying this stuff and comparing it to other discoveries from Crişana, especially thc
discoveries from Oradea-Rulikowski cemetery and Coeiuba Mare, the authors get to thc
hypothesis according to which at the end of the Age of Bronze, in the period of uansition to
the early Hallstatt, beside the Otomani III and Gava culture, there were some other cultural horizons (dimensions) too, und-Otomani and pre-Gava:
1. the Oradea Horizon - The Rulikowski cemetery, chronologically corresponding to
the Egyek culture (Br. C).
2. the Biharea - Cociuba Mare Horizon, chronologically corresponding to the Cruceni II
~ Bobda II Balta Verde Horizon (Br. D.).
3. the Comuţel - Pecica - Arad - Gai Horizon, from Banat and the South of
Crişana, chronologically corresponding to the Sîntana Lăpuş Pecica cultural Horizon
(Ha.A 1), in fact, the beginning of this horizon.
· The future researches and analyses will have to bring up new evidence concerning thc
period of transition from the middle Bronze cultures to the early Ha (Br. C, D arul Ha. A1).
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Fig. 12. Ceramică datînd de la sfîrşitul epocii bronzului şi
începutul epocli fierului. I. Andrid (j. Satu Mare); 2. Sanisltlu (j. Satu Mare) ; 3. Girişul de Criş (j.Bihor) ; 4. Tărian
(j. Bihor) ; 5. Oradea - Cimitirul Rulikovsky (urnii.?)
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TEZAURUL MONET AR DE LA DEVA, SEC. li -

I î.e.n.

Tezaurul de care ne ocupăm a fost descoperit în anul 1913 în albia pîrîului Bejan din pădurea cu acelaşi nume, în apropierea municipiului Deva. Alte
detalii în legătură cu descoperirea lipsesc 1 •
Cele 146 monete de argint, 144 drachme şi doi denari, care compun tezaurul se păstrează În Muz. Deva.
Lista pieselor este urmiltoarea :18
I. APOLLONIA (nr. 1-42)

1. Agias -

Epilladou (Ceka, 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

G =
G =
G =
G=
G =
G =
G=
G=
G =
G =

2,97
2,90
2,87
2,77
2,65
2,65
2,65
2,63
2,56
2,41

a=7
a=9
a=3
a= 10
a= 12,30
a=8
a= 12
a=6
a= 6,30
8=9

2. Ariston - Ainea (Ceka, 24)
11.
12.
13.
14.

G
G

= 2,78

a

=

a

2,61
G = 2,53
G = 2,51

=

1

=4
=2

a
a= 8

3. AFislon-Lyunos (Celea, 27)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1
1•

G
G
G
G
G
G

= 2,50
= 2,45
= 2,31
= 3,18
= 3,07
= 2,33

a=3
a= 12
a=9
a=3
a=3
a=6

B. Mitrea, în EDR, 10, 19-45, p. 88.
Abreviaţiuni:

Ceka
Crawford

H. Ceka, Q11tsrions tk muni.smatiqtH ill:yrienm, Tirana, 1972
M. H. Crawford, Roman Rtpllbl.ican Coinagt, Cambridge, 197-4
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E. CHIRILA -

70

A. RUSU

4. Maarkos - Lysania (Ceka, 75)
21. G = 3,24
22. G = 3,13
Andriskou (Ceka, 83) 1

5. Nikandros -

23.
24.
25.
26.
27.
28.
6. Niken -

=
=
=
=
=
=

G
G
G
G
G
G

3,55
3,18
2,98
2,88
2,78
2,70

a= 12
a= ?
a=3
a=3
a=4
a=2

Autoboulou (Ceka, 88)
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

7. Xenokles -

=
=
=
=
=
=
=

G
G
G
G
G
G
G

3,07
2,96
2,79
2,78
2,71
2,67
2,64

a=3
a= 10
a= 2,30
a=9
a= 10
a=6
a~8

Chairenos (Ceka, 91)

36. G = 2,78
37. G = 2,62
38. G = 2,54

a= 12
a=9
a=3

8. Timen - Damophontos (Ceka, 115)

39.
40.
41.
42.

G = 2,85

a= 11
a=4
a=7
a= 10

G = 2,82
G = 2,72

G = 2,51

II. DYRRHACHIUM (nr. 43-143)

1. A ntimachos -

Boikenos (Ceka, 70)

43. G = 3,32
2. Ariston - Kleitoriou (Ceka, 95)
44. G
3. Aphrodeisios -

=

3,06

a = 1

Phalakrionos (Ceka, 120)

45. G = 3,25
2

a=8

Piesa nr. 24 are batere

dublă

atît pe aven cît

şi

pe revers.
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4. Dtuios - Damenos (Ceka, 127)
46. G

=

3,36

a= 10

5. Kletos - Damencs (Ceka, 276)
47. G

=

3,29

B=7

6. Kletos - Phaniskou (Ceka, 282)
48. G = 3,02

a=3

7. Kydippos - Amynla (Ceka, 286)
49. G = 3,25

B=4

8. Kydippos - Menekka (Ceka, 288)
50. G = 3,30
51. G = 3,17

a=7
a=9

9. Msniskos - Agathionos (Ceka, 316)
52.
53.
54.
55.
56.
57.

G = 3,28
G = 3,00
G = 3,00
G = 2,98
G = 2,93
G = 2,86

a= 1
B = 1J
B=4
B == 10
a=2
a=7

10. Msniskos - Archippou (Ceka, 318) 1
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

=
=

3,75
3,28
G = 3,15
G = 3,09
G = 3,06
G = 3,05
G = 2,96
G = 2,95
G = 2,94

G
G

a=4
B=6
a= 12
B = 6,30
a=3
a=8
B = 1J
a= 6,30
a=6

11. Meniskos - Dionysiou (Ceka, 320)
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
3

=
=
=

a=9
a= 12
a=9
a= 12
a=8
B = 10
a=6

2,98
2,98
2,94
= 2,92
G = 2,87
G = 2,87
G = 2,86
G = 2,85
G = 2,83
G = 2,82

G
G
G
G

B ~ 1
a=7
a= 11

Piesa nr. 62 are batere

dublă

pe avers
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

G
G
G
G
G
G
G
G

=
=
=
=
=
=
=

=

2,82
2,81
2,75
2,74
2,64
2,64
2,35
2,34

A. RUSU

a= 11
a=4
a= I
a= I
a=5
a= 10
a=3
a= 10

12. Meniskos - Kallonos (Ceka, 322)
85.
86.
87.
88.
89.

G = 3,03
G = 3,00
G = 2,96
G = 2,90
G = 2,85

a=6
a=7
a= 11
a= 12
a=9

13. Meniskos - Lykiskou (Ceka, 325)
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
14. Meniskos 102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

G = 3,01

G = 2,99
G = 2,98
G = 297
G = 2,93
G = 2,89
G = 2,89
G = 2,79
G = 2,78
G = 2,77
G = 2,76
G = 2,60

a=3
a=6
a=7
a= 9,30
a=9
a=5
a= 5,30
a=7
a=l
a=3
a=7
a=8

Philota (Ceka, 331)
G
G
G
G

3,28
3,27
3,26
S,13
G = 2,91
G = 2,79
G = 2,74
=
=
=
=

a=8
a=l
a=2
a=4
a= 5,30
a=5
a=9

15. Monounios - Damenos (Ceka, 342)

109. G = 3,53

a = 1

16. Xenon - Agathiottos (Ceka, 353)

110. G = 3,01
111. G = 2,95

a=l
a= 10

11. Xenon - Darnenos (Ceka, 357)

112. G = 3,44
113. G = 3,35

a= 12
a=4
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18. X1non -

Pyrba (Ceka, 360)
114.
115.
116.
117.

G
G
G
G

=
=
=
=

3,33
3,31
3,28
3,14

a=2
a= 12
a=8
a=4

19. Xenon - Phillia (Ceka, 361)
118.
119.
120.
121.

20. Xenon -

G = 3,18
G = 3,17
G = 3,15
G = 3,12

a=3
a=6
a= 12
a=5

Philodamou (Ceka, 362)
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

G
G

=
=

G =
G =
G =
G =
G =
G =

3,23
3,16
3,13
3,09
3,05
3,05
3,03
2,98

a=8
a=6
a= 12
a=6
a=9
a=9
a=8
a= 5,30

21. Xenon - Charopinou (Ceka, 363)
130.
131.
132.
133.

G
G
G
G

=
=
=
=

2,98
2,86
3,00
2,88

a= 10
a=5
a=6
a= 1

22. Paglm1'os - Lykou (Ceka, 369)
134. G = 3,27

a = 3

23. Perignes - Damenos (Ceka, 372)
135. G = 3,33

a=5

2'. Perigmes - Phaniskou (Ceka, 374)
136. G = 3,13
137. G = 3,10

a=4
a=7

25. Silanos - A.ristenos (Ceka, 376)
138. G = 2,79
139. G = 2,44

a=5
a=3

26. Soslrion - Damenos (Ceka, 412
140. G

= 3,06

a= 11

27. Philon - Meniskou (Ceka, 438)
141. G = 2,87
142. G = 2,49

a= 12
a=9
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28. Philotas - Kallenos (Ceka, 452)
143. G

=

3,26

III. IMITAŢIE DUPĂ O DRAHMĂ DE DYRRHACHIUM
144. G

=

3,41

a= ?

Piesa m. 144 este imitat! după una din emisiunile Ceka, 316-331. Pe avers se distinge clar legenda MENISKOS ; pe revers însii cele trei litere rudimentar executate nu permit
sii se identifice numele magistratului. Piesa este suberatii şi executat! prin batere.

IV. REPUBLICA ROMANĂ
145-146. Denari de la M. Antonius, 32-31 î.e.n. cf. Crawfol'd, 544, m. 8, 14-39
145. G
146. G

=
=

3,02
2,19

a= ?
a=?

Starea de uzurii a denarilor permite doar încadrarea lor tipologicii
Piesele tezaurului se repartizează deci astfel :
APOLLONIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agias - Epikadou
Ariston - Ainea
Ariston - Lysenos
Maarkos - Lysania
Nikandros - Andriskou
Niken - Autoboulou
Xenokles - Chairenos
Ti.men - Damophontos

10
7
3
2
6
7
3
4

piese
piese
piese
piese
piese
piese
piese
piese

42 piese

total

DYRRHACHIUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Antimachos - Boikenos
Ariston - Kleitoriou
Aphrodeisios - Phalakrionos
Dazios - Damenos
Ktetos - Damenos
Ktetos - Phaniskou
Kydippos - Amynta
Kydippos - Menekka
Meniskos - Agathionos
Meniskos - Archippou
Meniskos - Dionysiou
Meniskos - Kallonos
Meniskos - Lykiskou
Meniskos - Philota
Monounios - Damenos
Xenon-Agathionos
Xenon - Damenos

1
1
1
1
1
1
1
2
6
9
18
5
12
7
1
2
2

piesl
piesii
piesii
piesii
piesii
piesii
piesii
piese
piese
piese
piese
piese
piese
piese
piesă

piese
piese
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Xenon - Pyrba
Xenon - Phillia
Xenon - Philodamou
x'.enon-Charopinou
Pagkratos - Lykou
Perigenes - Damenos
Perigenes - Phaniskou
Silanos - Aristenos
Sostrion - Damenos
Philon-Meniskou
Philotas - Kallenos
total

4
4
8
4
1
1
2
2
1
2
1

75

piese
piese
piese
piese
piesă
piesă

piese
piese
piesă

piese
piesă

101 piese

Tezaurul se compune deci din 42 drahme de Apollonia, 101 ck-ahme de
Dyrrhachium, o imitaţie dyrirhachiană şi doi denari republicani romani.
Se remarcă de la bun început numărul mare de magistraţi atestaţi pe emisiunii~ dy1rrhachiene, 28, precum şi prezenţa unor magistiraţi care apar- mai
puţin frecvent pe piesele din tezaurele descoperite ,eînă acum î111 Dacia. Aceştia
din urmă sînt reprezentaţi în tezaur prin ooa-doua piese. Din acest punot de
vedere tezaurul de la Deva prezintă remarcabile analogii cu cel de la Basarabi\ fără a fi însă întru-totul identic cu acesta, poa1te datorită şi diferenţei de
mărime: tezaurul de la Deva are doar 101 piese dyrrhachiene, cel de la
Basarabi 314.
Analogii Între cele două tezaure se remarcă deasemeni şi În ce priveşte
magistraţii de pe drahmele oraşufoi Apollonia. In tezaurul de la Basarabi lipsesc însă denarii .republicani, în timp ce tezaurul de la Deva conţine doi denari de la M. Antonius, care da.tează şi îngroparea tezaurului pe la 30 î.e.n.
După cîte ştim aceştia sînt cei mai tîrzii deniari republicani cu care se asociază
tezaurele de drahme dyr,rhachiene şi de Apollonia din Dacia. Există o foarte
serioasă probabili tate ca şi tezaurul de la Basarabi să fi fost Îngropat la o da,tă
apropiată de cea a tezaurului de la Deva, tocmaii datori:tă analogiilor de compoziţie dintre cele două tezaure. Evident acest fapt pune o lungă serie de întrebări în legătură cu penetraţia masivă, cu datarea, cu circulaţia în Dacia a
drahmelor celor două oraşe, precum şi În legătură cu perioada în care sînt
acumulate şi apoi îngropate ,tezaurele din Dacia compuse exclusiv din emisiuni ale celor două o.raşe 5 • ·
După cum s-a mai spus În tezaur este prezentă şi o imitaţie după o drahmă dyrrhachiană. Asemenea imitaţii, atît ale drahmelor de Dyrrachiurn cît şi
a color de Apollonia, sînt frecvente în Dacia şi ele apar şi în tezallil'e şi sub
formă de descoperi,ri izolate 6 • Unele din aceste imitaţii sînt emise în zona
dintre coasta Adriaticei şi Dacia, altele însă chia.r în Dacia. O cercetare amă
nunţită a acestor imitaţii este susceptibilă de a stabili care din ele provin din
1

4
5

G. Popilian, în Historica, 3, Craiova, 1974, p. 43-65
In legătură cu unele din aceste probleme vezi E. Chirilă-M. Barbu, în Ziridava, 12,

1980.
6 O asemenea piesă a fost descoperită recent în fortificaţia dacică de la Săvîrşin jud.
Arad. Vezi E. Chirilă-M. Barbu, în Ziridava, 12, 1980.
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afara Daciei, şi Însoţesc deci emisiunile origina.le ale celor două ~ în
drumul lor spre Dacia, şi ·care sînt emise pe teri•tor.i.ul dacic 7•
Un studiu amănunţit asupra circulaţiei drahmelor celor două oraşe adriatice pc; teritoriul ţării n03J9tre precum şi a imitaţiilor acestor drahme executate
aici poate aduce o contribuţie .importantă la ·istoria economică a Daciei preromane.
EUGEN CHIRILA -

THE HOARD OF DEVA, 2nd -

ADRIANA RUSU

1•t CENTURY B.C.

(Su mm ar y)
The paper deals with a coin hoard of 146 silver coins discovered near Deva (Hunedoara district). The hoard consists of 42 drachms of Appollonia, 101 drachms of Dyrrhachium,
an ancient forgery after a Dyrrhachium drachm (nr. 144) and two denarii of. M. Antonius.
The coins nr. 24 and 62 are double struck (see the plate). The authors give full list of
the coins. The hoard was buried cca. 30 B.C. lt shows analogies with the Basarabi hoard
(sec footnote 4) buried probably at the same date. The Basarabi hoard has no republican
coins but the analogies in composition may account for the same date of burying. Coin nr. 144
is an ancient forgery. Such coins are frequent in Dacia, some of them beeing issued in the
zone of the Adriatic coast, some in Dacia itself (see footnote 6). For abbreviations sec footnote
1. G = the weight in grams; a = the position of the axe of the reverse on the dial of
a watch.
Key to plate: coins nr. 24, 62, 144 (2 x)

7

Vezi E.

Chirilă-M.

Barbu, în Ziridava, 12, 1980.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

2(/,

62

14l
Planşa

I Piesele nr. 24, 62
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144
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de

două
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RAPORT DESPRE SAPATURILE ARHEOLOG/CE EFECTUATE
LA MO/GRAD IN ANII 1939-1940

ln anii 1939 şi 1940, în calitate de membru corespondent al Comisiunii
Monumentelor Istorice - secţia pentru Transilvania, am iniţiat şi Îillt.reprim
săpături arheologice pe teritoriul fostului centru roman de la Porolisswn, în
hotarul satelor Moigrad şi Jact. Cercetările au fost îndrumate de Coosta!1'tin
Daicoviciu, pe atunci secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia
pentru Transilvania. Domnia sa urma să facă, conform Înţelegerii, o dare de
seamă amămmţÎită în legătură cu rezultatele acestor săpături arheologice. Even~mentele din toamna anului 1940, mutarea Universitaţii din Cluj şi a institutelor ei la Sibiu, preocupările şi sarcinile foarte numeroase de după război,
l-au împiedicait să-şi realizeze gindul2. De aceea în cele ce urmează voi încerca să prezint un raport sumar în legătură cu rezul,tatele cercetărilor noastre 3 •
In vara anului 1939, lunile iulie şi august, am organizat o .tabără de
şcolari (străjeri) între 10-15 ani; nwnărul lor a fost aproximativ de 40 şi
erau adunaţi din tot judeţul. Conducerea lor a fost asigurată de mai multe
cadre didactice (Ioan Lolici - profesor la Liceul de stat din Zălau; învăţă
torii Cristureanu, Cherecheş şi Vanca din Jibou). Pentru cazarea coeiilor au
fost improvizate ba.răci, care au fost instalate pe o 1temsă orizontala situată
la Nord-Est de la.tura scurtă a castrului de pe dealul Pomet, ·sub vîrf.ul numit
„Besericuţă". Scopul .taberei a fost instrucţia străjerea.scă şi depunere de muncă
obştească. Nu am avut fonduri pentru săpături a.rheologice.
Au fost cercetate următoarele părţi clin vechiul oraş .roman:
a. La capătul terasei pe care se aflau barăciJe de locuit al~ copiilor,
sub colţul de Nord al castrului de pe Pomet a fost identificat pnntr-o secţiune drumul roman (Fig. 111); el a fost apoi dezvelit pe o lungime de cca.
30 m (Fig. 112); lăţimea drumului, construit dÎill bolovani mari de piatră vulcanică, era de aproximativ 5 m. b. imediat la Nord-Est de marginea drumului, pe o terasă cu panta spre Nord-Est am identificat şi dezvelit ruinele
unei construeţii; m încăperi au fost găsite urmele instalaţiei de încălzire
(hypocaustum). c. La aproximativ 500 m spre Nord de colţul castrului şi de
1

1 Io legătură cu săpăturile executate la Moigrad înainte de 1939 vezi: A. Buday, în
ErdMuz, 25, 1908, p. 337-348; idem, în Dolg Cluj, 2, 1911, p. 70-105; 3, 1912, p. 60-;
5, 1914, p. 67-105; 6, 1915, p. 5-111.
2 O parte din datele în legătură cu săpăturile din anii 1939-1940 au fost menţionate
de C. Daicoviciu în articolul său despre Porolissum din RE, XXII, 1951, col. 265-270.
a ateva informaţii în legătură cu aceste săpături am mai dat şi în ActaMP, 2, 1978,
p. 391-392.
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de drum dezvelită (spre casa lui Gheorghe Tamba), curăţindu-se
terenul de tufe, s-au găsit ruine de construcţie din care au fost scoase un altar
votiv, un fus de coloană şi un capitel 4(Fig. 311; 2/ 1-2). d. În diferite puncte
de pe păşune au mai fost executate sondaje mai mici, scoţîndu-se la iveală
urmele unor construqii marcate de ruine cu piatră, mărtar şi cărămizi. Din
diverse puncte au fost adunate de la suprafaţă cărămizi cu ştampilă, fragmente
de pietre cu inscripţie, monede, obiecte din bronz, fragmente de la vase din
lut5 • Dintre materialele scrise menţionez nişte altare din piatră calcaroasă de
culoare albă pe care au fost incizate inscripţii lati,ne Într-o ma.nieră care îmi
sugerează că sîm falsuri din evul mediu tîrziu.
In vara anului 1940 aveam intenţia să executăm lucrări mai ample. Au
fost construi,te din vreme două pavilioane din lemn acoperite cu ţigle; capacitatea lor de locuire era de 80 de persoane. Ele au fost aşezate pe aceeaşi
terasă unde fuseseră barăcile din anul precedent. Intre ele a mai fost construit un pavilion pentru personalul ştiinţific. Acestei din urmă construqii
i s-au mai adăugat altele care aveau destinaţia de a rservi ca bucătă.rie, magazie
de alimente, etc. Toate aceste construcţii au fost realizate din contribuţiile
benevole ale comunelor din judeţul Sălaj. Scopul a fost crearea unei tabere
de vară permanente pentru elevi. încă înaintea începerii săpăturilor o furtună putermică însoţita de descărcări electrice a distrus ultimul pavilion dinspre Est (sub „Besericuţă") care nu a mai putut fi folosit. Săpăturile propriu-zise au început la 5 iulie şi au durat, cu întreruperi, pînă la 20 august.
Forţa de muncă a fost alcătuită din 12 premilitari puşi la dispoziţie de Prefectura Judeţului Sălaj şi 40 de elevi adunaţi din tot judeţul. Lucrările de
cercetare au fost conduse de Constantin Daicoviciu sub supravegherea personalului. de la Institutul de Studii Clasice al Universităţii din. Cluj (1;J.arius
Moga - care a stat permanent; D. M. Teodorescu, M. Macrea, I. I. Russu,
O. Floca ca.re au stat intervale mici de timp).
Au fost executa.te lucrări de cercetare în urmă.toarele puncte:
a. Pe dealul Măgura au fost executa.te sondaje care au dus la de9Coperirea unei cetăţi dacice. Lucrările de aici au fost conduse de M. Moga
b. La castrul roman de pe dealul Pomet s-au executa.t secţiuni în mai
multe puncte:
fiecare latură a fost seqiona tă pentru a se găsi zidul de incintă
pe latura de Nord-Vest a fost identificat unul din bastioanele porţii
a fost executată o secţiune şi la poarta de Nord-Est
În colţul de Est al castrului, locul numit „Besericuţă" au fost executate secţiuni, dar nu s-au găsit ziduri, ci numai obiecte mărunte
- mai jos de centrul castrului s-au identificat urmele unei con,structii
4

Astrei.

Materialele

apărute

în acest an au fost transportate la

~ Lucrările au fost îngreunate
tărirea ţăranilor şi era în mare parte
prierea terenului însă evenimentele ce
noastre de a continua lucrările.

Zălau şi

depozitate în Muuul

de faptul că terenul a fost împărţit prin împropriecultivat cu cereale. Se hotărîse deja şi se ceruse exproau urmat dictatului de la Viena au pus capăt· dorinţei
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de la Moigrad (1939-1940)

c. Pe valea Ursoaii, Între Măgură şi dealul Ursoaei, C. Daicoviciu a
identificat urmele zidului şi valului care apăra o.raşul
Obiectele mari descoperite au fost transportate la Zălau fiind adăpos
tite (pietre sculptate, monumente, inscripţii) sub intrarea în curtea Liceului
de stat. Obiecte mai mărunte (monede, geme, fibule, etc.) fie au fost duse
la Muzeul „Astrei", fie mare parte au rămas în casa de adăpost construită
pentru personalul ştiinţific de unde apoi au dispărut.
Imposibilitatea continuării acestor cercetări ne-a privat de putinţa de a
publica şi prezen·ta rezultatele muncii noastre.

I LEONTIN

GHERGARTUI

BERICHT OBER DIE AUSGRABUNGEN DER JAHRE 1939 UND 1940
IN MOIGRAD
(Zusammenfassung)
Der Verfasser legt eine Obersicht cler in Sommer cler Jahre 1939 und 1940 im Gebiete
des alten Porolissum durchgefiihrten Ausgrabungen vor. Die Untersuchungen erfolgten durch
freiwilige Arbeitleistung cler Schiiller. Es werden festgestellt: der Romerweg langs cler Nordost
Scite der Romerlagers von Pomet; cler Romerlager von Pomet mit dem Tor an cler Nordwestund Nordostseite und Bauten in seinem Inneren; verschiedene Bauten auf den Nordost- und
Nord Terassen des Lag_ers. Inschriften, Rundskulpturen und zahlreiche kleinere Gegensilinde
wurden zu Tage gefordert. Sowohl die am On verbliebenen, als auch die in Museum cler
„Astraa nach Zălau gebrachten Materialien werschwanden grosstenteils wahrend des Krieges.
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Fig. I. I.

Secţiunea executată lîngă colţul de N al castrului şi dezvelirea drumului
identificată. 2. Vc<lere al porţiunii de <lrum dezvelite.
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Fig. 2. I. Capitel de

coloană.

2.

bază şi coloană

descoperite în zona templului.
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Fig. 3, 1. Inscripţia descoperită în interiorul templului.
2. Reprezentare în piatră a lui Liber Pater descoperită în zog,a templului.
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RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETARILOR ARHEOLOGICE
DE LA MO/GRAD (POROLISSVM) DIN ANII 1977-1979

ln anul 1977 au fost reluate s~păturile arheologice la Moigrad (Porolissum)t. Durata acestor săpături a fost planificată pe 10 ani; lucrările sînt
executate & un colectiv format din cercetători de la Institutul de Istorie şi
Arheologie din Cluj-Napoca şi muzeografi de la Muzeul de htorie şi Artă
din Zălau2 • Obiectivul săpăturilor arheologice de la Moigrad este de mare amploare. Trebuie identificate întinderea, caraoterul şi limitele în timp ale locuirii dacice; trebuie stabilite dimensiunile şi elementele (părţile) complexului
din epoca romană precum şi precizate .unele caracteristice cronologice, demografice, etc; trebuie deasemenea să se stabilească în ce con,sită, cît durează şi
cum se poate interpreta locuirea în perioada postaureliană. Aceste obiective
strict ştiinţifice ale noii etape a cercetărilor vor fi realizate nu dintr-odată
ci în etape care rămîn dependente atît de mărimea fondurilor alocate, cît şi
de forţa de muncă disponibilă şi de mărimea şi eficacitatea grupului de lucru.
Prin lucrările de .restaurare şi conservare efectuate deja sau care urmează a fi
efectuate avem deasemenea în vedere crearea unui parc arheologic Întins,
primul şi singurul din judeţul Sălaj şi poate chiar din întreaga Transilvanie de
Nord. In ace9t fel săpăturile arheologice începute în anul 1977 îmbină atît
cercetarea istorică tn sine cît şi difuzarea şi popularizarea rezultatelor ei pe
plan naţional şi in,temaţional.
In lipsa şi imposibilitatea efectuării ooei ,ridică.ri topografice prealabile3,
care să permită caroiarea terenului şi împărţirea lui sistematică ~tru cercetare, complexul roman a fost divizat de noi în mai multe unttaţi4 , atît în
funcţie de oaraoterul lor, oit, şi mai ales, de poziţia lor faţă de un obiectiv
fix - oonsiderat ca bază pentru orientarea tuturor cercetărilor - . Un rol important în stabilirea acestor unităţi l-a jucat nivelul actl\lal al ounoştinţelor
1 Dăm deocamdată ca reper bibligrafic pentru Porolissum articolul întocmit de C. Daicoviciu în RE, XXII, 1951, col. 265-270. Lucrările apărute ulterior sînt foane numeroase
şi vor fi, parţial, citate pe parcursul articolului nostru.
2 Fondurile pentru săpăturile arheologice sînt furnizate de ambele instituţii participante
la săpături; printr-o Înţelegere prealabilă întreg materialul recoltat intră în patrimoniul
Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău.
3 ln chip teoretic ridicarea topografică este obligatorie prin dispoziţiile DPCN. ln
condiţiile unui complex de întinderea Porolissumului costul unei asemenea ridicări este însă
exagerat de mare.
• Fiecare din aceste unităţi (părţi) mari poate fi la rîndul ei împărţită în elemente
mai mici din care este alcătuită; unităţi de tipul castrelor constituie în întregime un obiectiv
de cercetare.

6 - Acta Mveei Porollssensis - voi. IV
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noastre despre complex, nivel care yoate fi caracterizat ca fiind Într-un stadiu
de început. Ca element de referinţa topografică pentru planul Întregului complex roman a fost ales castrul situat pe virtul dealului Pomet. Iată lista unităţilor care compun complexul roman: (Fig. 1)
A castrul situat pe dealul Pomet, inclusiv elementele exterioare de apărare
B castrul situat pe vîrful Citera, inclusiv elementele exterioare de apăC fortificaţia de pămînt situată pe panta de Sud-Est a dealului Citera în
continuarea castrului B (castru de antrenament ?)
D castrul nr. 1 de la Brebi situat pe locul numit „Roata Dllil1gii"
E castrul de pămînt nr. 2 de la Brebi situat pe locul numit „Scoală"
F valul de pămînt situat la Vest şi Nord de castrul de pe Pomet (A)
începînd de la turnul de pe „Poiană" (Meseş) coborînd pe Ferice-Citera şi
apoi coborînd spre valea Ortelecului la Brebi
G zidul de piatră din dealul Ursoai~i pînă la Citeră
H turnurile d~n val (Fl sau zid (G); numerotarea lo.r se va face în ordinea identificării sau a aşezarii lor: H 1, H 2, H 3 ...
I amfiteatrul si·tuat la Sud-Vest de castrul de pe Pomet
J baia şi palestrele situate la Sud-Vest de castirul de pe Pomet
K drwnul roma.n, de la intrarea lui În complex În locul unde Întretaie
valul de păm~nt (F) spre castrul de pe Pomet, cu .toa•te ramificaţiile h1i
L clădirile situate pe terasa aflată la Nord-Est de castrul de pe Pomet
M clădirile si•tua.te pe terasa aflată la Nord-Vest de castrul de pe Pomet
N dădiirile situate pe terasele situate la Nord de castrul de pe Pomet
pe· terasa sanctuarelor, aşezată Între valul interior şi marginile rîpei spre
Sud-Vest
O clădirile siruaite pe terasele de la Sud-Est de castru = oraşul propriu zis
P cimi·tiirul de pe dealul „Ursoieş"
Alte unităţi ale complexului care vor fi identificate vor primi la rîndul
lor un nume şi un indicativ în continuarea acestei liste. Notele şi observaţiile de săpături, inventarierea materialului au urmat şi vor urma acest sistem de referinţă pe unităţi. ln cadrul fiecăreia din ele, construcţiile mai mici
vor primi un număr şi o prezentare anume determinată de stilul de muncă
a responsabilului pentru cercetarea părţii respective.
In cele ce urmează vom prezenta un raport preliminar În legătură cu
săpăturile din primii trei ani de cercetări arheologice. Acest rapOllt va cuprinde pe scurt lucrările efectuate, cîteva constatări ou canoter i-storic în
legă·tură cu primele trei unităţi (părţi) cercetate: castrul roman de pe Pomj!t
(A), clădirile situate pe terasa sanctuarelor (N) şi drumul rnman (K). Faptul
că rapor.tul se limi.tează ex':lusiv la cercetările din anii 1977-1979 are mai
multe motive. Pe de-o parte este Epsa aproape totală a docwnentaţiei cercetărilor anterioare. Această situaţie ne-a silit să fa<:em aproape absnracţie de
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~i să tratăm fiecare obiectiv în parte ca necercetat procedînd la seeţionarea
cercetarea lui. Pe de altă parte în desfăşura.rea săpăturilor arheologice s-au
ivit şi se menţin greutăţi În legătuTă cu organizarea, administrarea, procurarea
forţei de muncă şi mai ales cu suma fondurilor pentru cercetare şi restaurare''·

ele
~i

EUGEN CHIRILA -

NICOLAE GUDEA

I. A. Castrul roman situat pe dealul Pomet. a. Castrul roman ocupă o
centro.lă în cadrul complexului, dominînd îmreg teritoriul lui. b.
Descrierea terenului. Castrul este aşezat pe un deal din roci vulcanice suprapuse de argile şi luturi; terenul este În pantă cu înclinaţia generală NordEst-Sud-Vest; dar În cadrul acesteia se pot delimita anumi,te subdiviziuni:
colţul de Est este puncrul cel mai înalt (Bisericuţa = 504 m); există deasemenea şi o înclinaţie spre No.rd-Vest a jumătăţii de Nord-Vest a cas~ului; porţiunea ca.re cuprinde şi colţul de Vest este puternic înclinată spre Vest; În
sfertul de Sud al castrului există o depresiune largă ia căldare) deschisă spre
Sud-Est; zona din mijloc a ca·strului este mai ridicata, În aşa fel înc!t, de la
porta praetonia nu se vede nici centrul şi nici zona porţii decumana. Marginile castrului sînt mai ridic:a:te şi, cu excepţiJ. unor JlOrţiuni de pc latura de
Sud-Est, foarte abrupte faţă de terasele din juool sau. Acest aspect al terenului este neobişnuit pentru amplasarea unui castru. Credem însă că la alegerea acestui loc au avut mai puţină importanţă principiile castrametaţiei decît
posibilităţile excelente de observaţie şi poziţia, ambele oferind condiţii foarte
bune de apărare. c. Săpături anterioare. Primele săpături care au fost executate la castru datează din anii 1939-1940; ele s-au datorat muncii voluGtare
a tinerewl.ui şi au fost condu.se de C. Daicoviciu şi L. Ghergariu 6 • Din informaţiile primite de la L. Ghergariu ştim că au fost săpate seqiuni pe toate
laturile, la colţul de Est (Bisericuţa) şi la porta principalis sinistra; deasemenea s-au făcut săpături şi în interior în zona comandamentului7 • In anul
1943 s-au efectuat săpături de către un colectiv mai mare de lucru sub conducerea lui A. Radnoti. Au fost parţial excavate porta praetoria, porta decumana, porta sinistra, tumul din colţul de Nord şi o pai:ite din clădirea
comandarnentului8 • Rezultaitele acestor cercetări au fost publicate .recent cu o
mulţime de confuzii şi erori9. fo anul 1949 M. Moga a dezvelit porta pri.ncipalis dextra şi drumul din faţa ei10. 1n fine, î:n anul 1958 şi în 1959 M.

poziţie

5 Se simte foarte acut lipsa unei baze fixe pentru cercetare care să nu se necesite anual
sau sezonier transportarea materialelor h şi de la Porolissum; în aceeaşi măsură se simte
nevoia asigurării unor condiţii minime de adăpostire a personalului de cercetare; deasemenea
este necesară mărirea fondurilor pentru cercetare şi restaurare.
8
Foarte sumar C. Daicoviciu, în Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 232 şi urm.; C. Daicoviciu, în RE, XXII, 1951, col. 265-; informaţii mai numeroase am primit de la L. Ghergariu.
7
L. Ghergariu, în Acta MP, 4, 1980, p. 77-79.
8 E. Toth, Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von. A. Radn6ti. 1943,
Budapest, 1978 (197-9).
9 O recenzie (preliminară) în legătură cu modul cum tratează această carte problemele
legate de castru este în curs de publicare.
10 M. Mega, în SCIV, 1, 1950, p. 131-135.
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Maicrea În fruntea unui colectiv lairg, în cadrul unor cercetări mai ample la
Porolissum a executat trei secţitmi şi la castrul de pe Pomet: secţiunea 1 pe
latura de Nord-Vest în apropierea turnului de colţ peste elementele de fortificaţie; secţiunea 2 pe la,tura de Sud-Vest în apropierea turnului din colţul
de Vest peste elementele de fortificaţie; secţiunea 3 peste tumul din colţul de
Sudu. Aceste secţiuni, al căror loc l-am identificat cu precizie şi pentru care
s-a păstrat documentaţia, au fost considerate secţiuni de bază, iar numerotarea lucrărilor noastre a pornit ţinînd cont de ele.
d.

Săpăturile

executate în anii 1977-1979. (Fig. Z)

1977

- secţiunea 1 (1958) a fost redeschisă pc o lungime de 5 m pentru a identifica
zidul de incintă şi a dispune de un reper
- secţiunea 4 (10 X 1,50 m) executată peste turnul din colţul de Nord, avînd poziţia
unei bisectoare a unghiului format din cele două laturi; ca a fost completată apoi cu două
secţiuni 4 a (10 X 2 m) şi 4 b (10 X 2 m) executate de-o parte şi de alta a ei; împreună au
alcătuii caseta de dezvelire a turnului de colţ
- secţiunea 5 (5 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Vest la 10 m spre Vest
de secţiunea 1
- secţiunea 6 (5 ·~ 1,50 m) executată pe latura de Nord-Vest la 10 m spre Vest
de seqiunea 5
- secţiunea 7 (10 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la aproximativ 95 m
de latura de Nord-Vest
- secţiunea 8 (10 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la J5 m de secţiunea 7
- secţiunea 9 (20 X 1,50 m) executată între secţiunile 7-8, paralelă cu zidul de incintă şi la 2 m spre interior; s-au deschis trei casete de cite 10 X 6 m; două au fost executate în acest an peste bastionul de Nord şi bastionul de Est; caseta peste spaţiul porţii a
fost executată în anul 1979
- secţiunea 10 (10 X 1,50 m) executată pc latura de Nord-Est la 15 m distanţă de
zidul de pe latura de Nord-Vest
1978

- secţiunea 11 (45 X 1,50 m) executată pe latura de Sud-Est la 15 m spre Est de
bastionul de Est al porţii principalis dextra
- secţiunea 12 (20 X 1,50 m) în spatele porţii principalis dextra, paralelă cu zidul
de incintă şi la 10 m spre interior
- secţiunea 13 (7,50 X 1,50 m) executată pe latura de Sud-Est la 17 m spre Sud
de bastionul de Sud al porţii principalis dextra
- secţiunea 14 (7,50 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Vest la 15 m spre
Vest de secţiunea 6
- secţiunea 15 (7,50 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Vest la 20 m spre Vest
de secţiunea 14
- secţiunea 16 (7,50 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Vest la 20 m spre Vcsn
de secţiunea 15
- secţiunea 17 (7,50 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Vest la 5 m spre Vese
de bastionu\ de Vesti al porţii principalis sinistra
- secţiunea 18 (20 X 10 m) casetă executată peste întreaga zonă a porţii principalis
sinistra, foarte răscolită şi denivelată
- secţiunea 19 (20 X 10 m) casetă executată peste întreaga poartă de pc latura
de Sud-Est; principalis dextra
li

M. Macrea

şi

cav.ab., în Materiale, 7, 1961, p. 371-374.
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pe latura de Nord-Est la 15 m spre Est de

8

- secţiunea 21 (7,50 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la 20 m spre Est
secţiunea 20
- secţiunea 22 (5 ~ 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la 20 m spre Est de
secţiunea 21
- secţiunea 23 (5 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la 20 m spre Est de
secţiunea 22
- secţiunea 24 (10 X 1,50 m) executată în spatele porţii praetoria la 10 m spre interior, paralelă cu zidul de incintă
- secţiunea 25 (10 X 1,50 m) executată pe latura de Sud-Est la 50 m spre Est de
bastionul de Est al porţii principalis dexua
- secţiunea 26 (10 X 1,50 m) executată pe latura de Sud-Est la 20 m spre Est de

de

secţiunea

25
seqiunea 27 (10 X 2 m) executată în zona turnului din colţul de Est
secţiunea 28 (10 X 2 m) executată în zona colţului de Est paralelă şi la 0,50 m
distanţă de secţiunea 27
- secţiunea 29 (10 X 2 m) executată paralelă şi la 0,30 m distanţă de secţiunea 28
- secţiunea 30 (10 X 2 m) executată paralel cu secţiunea 29 şi la 0,30 m distanţă
de ea
- secţiunea 31 (45 X 1,50 m) executată în zona centrală a castrului, orientată aproximativ Nord-Est-Sud-Vest peste via principalis şi principia
- secţiunea 32 (40 X 1,50 m) executată paralel cu secţiunea 31 la 10 m spre
Nord-Vest
- secţiunea 33 (55 X 1,50 m) executată paralel şi la 10 m spre Nord-Vest de secţiunea 32
- secţiunea 34 (5 X 1,50 m) executată peste zidul din spate al clădirii comandamentului (principia)
- secţiunea 35 (10 X 2 m) executată în zona colţului de Est paralelă şi la 0,30 m
spre Est de sectiunea 30
- secţiunea 36 (10 X 2 m) executată în zona colţului de Est, paralelă şi la 0,30 m
spre Est de secţiunea 35
- secţiunea 37 (60 X 1,50 m) executată paralel şi la 10 m spre Nord-Vest de secţiunea 33
- secţiunea 38 (50 X 1,50 m) executată peste zona din spatele clădirii comandamentului
-

1979
- secţiunea 39 (5 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la 15 m spre Est
de seqiunea 1O
- secţiunea 40 (5 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la 15 m spre Est
de secţiunea 39
- secţiunea 41. (5 X 1,50 m) executată pe latura de Nord-Est la 15 m spre En
de secţiunea 40
- secţiunea 42 (5 X 1,50 m) executată peste latura de Nord-Est la 20 m spre Est
de secţiunea 41
- secţiunile 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; executate pe latura de Nord-Vest; prima la
20 m spre Vest de secţiunea 17 iar celelalte la o distanţă de 20 m între ele (5-7,50 X 1,50 m)
- secţiunile 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60 executate pe latura de
Sud-Vest (5 X 1,50 m); prima (50) la distanţa de 20 m de latura de Nord-Vest, iar celelalte tot la 20 m distanţă între ele
- secţiunile 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; (5 X 1,50 m); executate pe latura de
Sud-Est; prima la 20 m de latura de Sud-Vest, iar celelalte la ăistanţă de 20 m între ele
pînă la porta dextra
- secţiunea 68 (30 X 1,50 m) executată paralel cu zidul de incintă de pe latura
de Sud-Est, la 5 m în spatele lui; a fost dezvoltată în trei casete; a - peste bastionul de
Vest; b - peste spaţiul porţii; c - peste bastionul de Sud
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- secţiunea 69 (10 X 2 m) executată peste colţul de Vest avînd direcţia unei bisectoare; a fost completată ulterior cu Încă trei secţiuni: 69 a (10 X 2 m) paralelă şi la 0,30 m
distanţă spre N; 69 b (10 X 2 m) paralelă şi la 0,30 m distanţă spre Sud; 69 c (10 X 2 m)
paralelă şi la 0,30 m spre Nord

e. Constatări cu caracter tehnic şi istoric. Numeroasele sectiuni executate
peste laturi·le castrului au permis stabilirea pentru Întîia oară a unor dimensiuni mai precise ale castrului: 230 X 300 m; dar pentru că măsurătorile au
fost efectuate fără aparate speciale, numai prin jalonare simplă, este posibil
ca aceste dimensiuni să sufere modificări minore la o măsurare c:u aparate de
precizie. Diferenţele s-aT putea datora atît ondulatiilor terenului cît şi erorilor bandei de măsurat. Deci prin dimensiuni castrul de pe Pomet este cel mai
mare castru de unitate auxiliară din Dacia şi include toate caracteristicile
categoriei de castra tertiata. Porţile praetoria şi decumana sînt aşezate aproximativ la mijlocul laturilor (105-106 m, respectiv 110-116 m), în timp ce
porţile laterale (princi pales) sînt aşeza te la 11 O şi 170 m de laturile de NordEst, respectiv de Sud-Vest.
Seqiunile executate peste laturi au confirmat existenţa a două faze de
construeţie la incintă 12 : faza cu incinta din val de pămînt şi faza cu incinta
din zid de piatră; a fost identificată şi o fază de reparare a zidului de incintă.
Singura secţiune executa.tă deocamdată peste elementele fortificate ale incintei (secţiunea 11) a confirmat poziţia şi dimensiunile şanţului de apărare situat la mare distanţă de val şi zid, aşa cum îl identifica:se M. Macrea.13. Lucrurile nu s-au clarificat însă în legătură cu aşa numita bermă 14 • Trebuie să menţionez aici că valul de pămînt a fost construit din lut adus din altă parte,
volumul pămîntului care alcătuieşte valul Întrecînd cu mult pe al celui care
putea fi scos din şanţurile mici de apărare. Diferenţele de culoare şi structură
ale pămîntului din val sînt încă o dovadă în acest sens. Zidul a fost construit
în tehnica opus incertum; grosimea lui nu este egală şi diferă chia.r pe aceeaşi
latură de mai multe ori; grosimea medie este de 1,80-2 m 15. Au fost identificate aproape în îmregime elementele întărite ale zidului de incintă1 6 •
Porta praetoria; situată pe latura de Nord-Est; spaţiul porţii larg de
7,50 m; distaiilţa Între contraforţi 7,50 m; spaţiul a fost Împărţit În două culoare largi de cîte 3,50 m de un pinten lung de 1,30 m şi lat de 0,50-0,60 m
lucrat cu grijă din mai multe blocuri de gresie nisipoasă, frumos cioplite.
In spaţiul porţii s-au păstrat bine pietrele drumului; dimensiunile bastioanelor
9 X 4,80 m cel de Nord şi 9 X 4,90 m cel de Est; încăperile măsoară
2,80 X 4 m, respectiv 2,20 m X 3 m; bastioanele au fost construite într-o
bucată cu zidul; pal"'tea semicirculară din faţă a fost umplută cu părnînt galben identic cu cel din val; bastionul de Est nu prezenta urme de locuire în
12 Aşa cum le~a stabilit mai întîi A. Radn6ti. cf. E. Toth, op. cit., nota 8; şi apoi
de M. Macrea, în op. cit., p. 371.
13 Ibidem.
u Semnificaţia termenului hermă nu este încă deloc clară nici la Porolissum şi nici
aiurea la alte castre din Dacia sau din Imperiu.
15 Grosimea deosebită a zidurilor a fost determinată, credem, de poziţia castrului.
16 Repetăm aici observaţia făcută la începutul articolului că datorită lipsei documentaţiei cercetărilor anterioare am săpat sistematic toate aceste elemente.
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interior; grosimea zidului este de 0,90-1 m; nu s-au putut identifica intrările
în bastioane. Porta decumana; situată pe latura de Sud-Vest; spaţiul porţii
este larg de 4,25 m; distanţa Între contraforţi este de 3,20 m În faţă şi 3,75 m
în interior; se păstrează bine pietrele drumului, larg de 3,75 m; de-o parte şi
de alta a lui rămîne pînă la bastioane cîte un spaţiu larg de 25-30 cm, uşor
adîncit, ca:re servea pentru scurgerea apei din castru; dimensiunile bastioanelor 8,45 X 4,85 cel de Vest şi 9,18 X 4,95 cel de Sud; încăperile măsurau
3 X 2,95 m, .respectiv 3 X 2,75 m; ambele bastioane au fost locuite; părţile
semicirculare din exterior erau umplute cu pămînt galben din val. Intrările au
fost identificate la ambele bastioane, pe laturile din spate, spre zidul imerior
al porţii. Zidurile sîm groase de 0,85-0,95 m; au fost construite Într-o bu~
cată cu zidul de incintă; la bastionul de Sud s-au găsit cîteva fragmente de
materiale arhitectonice mai vechi refolosite; la construirea bastioanelor s-a
folosit şi cărămida. Porta principalis dextra; situată pe latura de Sud-Est;
spaţiul porţii era larg de 7 m; distanţa Între contraforţi 6,70 m; acest spaţiu
a fost împărţit în două culoare lMgi de 2,25 m spre Est şi de 2,72 m spre
Sud, de un zid-pinten lat de 0,75 m şi lung de 5,50 m; acest zid pornea de la
nivelul zidului din spate al bastioanelor şi ajungea la limita contraforţilor din
faţă; dimensiunile bastioanelor-2i75 X 5?5 m cel de Sud şi 9 X 5,20 m cel
de Est; încăperile măsurau 2,55 X 3 m, .re~peotiv 2,30 X 3,25 m; bastioanele
au fost construite Într-o bucată cu zidul de incintă; încăperile lor au fost locuite; în bastionul de Est s-a găsit şi padimentul tencui·t cu var; grosimea zidului este de 1,30-1,50 m; se păstrează bine nivelul superior al temeliei care
este mai lată decît zidul propriu zis. Intrările În bastioane nu au fost identificate. Porta principalis sinistra; se află pe latura de Nord-Vest; spaţiul
porţii este larg de 7,50 m; distanţele Între capetele contraforţilor sînt de
6,98 în exterior şi 6,70 în interior; pietrele drumului de acces au fost scoase;
nu a fost identificat nici pintenul porţii aşa cum îl găsise A. Radn6ti în
1943, probabil el fiind distrus Între timp şi pietrele transportate; dimensiunile ba·stioanelor sînt 9,30 X 5,09 m la basit1ionul de Vest şi 9,25 X 5 m la
bastionul de Nord; încăperile măsoară 3,40 X 3,20, respectiv 3,50 X 2,60 m;
bastioanele au fost construite într-o bucată cu zidul de incintă; g.rosimea zidurilor este de 1 m; spaţiile semicirculare din faţă au fost umplute cu yămînt
galben identic cu cel din val. La bastionul de Nord a fost identificata intrare~ _largă de 1 m, situată pe latura din spate cu marginile con5truite din cără
m1z1.

Au fost identificate şi dezvelite două turnuri de colţ: de Nord şi de Vest.
Turnul din colţul de Nord are plan aproximativ trapezoidal; dimensiunile
laturilor sînt 5,80 X 5,30 X 2,90 X (7) m în partea exterioară; grosimea zidului este de 0,90-1 m; pe latura din spate lîngă colţul de Est se află intrarea largă de 0,80 m mărgini·tă de-o parte şi de ·alta de doi bolovani mari.
Turnul din colţul de Vest are plan trapezoidal; capetele laturilor spre zidul
de incintă au fost scoase odată cu acesta; dimensiuni 5 X 3,80 X 3,80 X
X (6,26 m) in partea exterioară; grosimea zidului este de 0,9o·· m; locul intrării nu a putut .fi precizat. Secţiunile executate peste colţul de Est nu au
identificat existenţa unui turn de colţ. Probabil că, aşa cum s-a Întîmplat şi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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cu incinta, aici Întreg colţul fiind o -stîncă masivă zidurile s-au oprit la nivelul ei şi nu a mai fost nevoie de construirea unui turn pe o înălţime naturală
foarte proeminentă.
Au fost identificate mai multe turnuri de curtină: două pe latura de
Nord-Vest (secţiunile 6; 15), unul pe latura de Sud-Vest (secţiunea 51), unul
pe latura de Sud-Est (secţiunea 62) şi două pe latura de Nord-Est (secţiunile
40; 42 +). A fost dezvelit num311 unul dintre ele, pe latura de Nord-Vest;
dimensiuni (5) X 4,70 X 5,10 X 4 m; grosimea zidului este de 0,80-0,85 m;
planul este patrulater neregulat; pe latura din spate la colţuri se aflau bolovani
mari din piatră vulcanică similari cu cel de la turnul din colţul de Nord.
Secţiunile trasate în interior au identificat clădirea comandamentului
(principia); considerăm însă că datele oferite de aceste secţiuni sînt prea puţine pentru a cunoaşte toate elementele construeţiei17. Clădirea este evident
orientată cu deschiderea spre No.rd-Est; au fost identificate trei din părţile ei
mari; încăperile de pe latura din spate, cul"tea acoperită (basilica) şi curtea
pavată (atrium); ultimele două par a fi despărţite Între ele printr-un şir de
postamente pentru coloane; se ~are însă că mai există încăperi laterale şi un
şir de încăperi pe latura din faţa.
Tot în interior au fost dezvelite parţial: via principalis pe toată porţiu
nea cuprinsă Între intrarea În principia şi por·ta dextra; şi o parte din via
praetoria chiar În faţa mai sus amintitei intrări. Ambele drumuri au fost
construite din bolovani de rocă vulcanică, mai mari, bine alini.aţi pe marginile drwnului. La via principalis aceste pietre se păstrează numai pe latura de
Nord-Est, în partea de sus a pantei, restul fiind scoase. în faţa principiei
se păstrează foarte bine.
f. Cîteva consideraţii în legătură cu materialul arheologic. Materialul arheologic este foarte numeros şi com_plex atestînd o viaţă economică activă.
1. Grupa cea mai numeroasă este alcatuită din ceramică. În cadrul ei cele mai
numeroase sînt materia!ele servind pentru construcţii (ţigle, cărămizi, olane,
antefixe, etc.). Dintre acestea amintim aici numai ţiglele şi cărămizile stampilate ale căror stampile continuă seria descoperirilor vechits. Am sublinia doar
că stampilele de tipul LEG VII G F se concentrează în principia; cele de
tipul LEG VII G F + C H III la porţile castrului (praetoria şi principales); în
zona de Sud-Vest a castrului şi la porta decumana am găsit mai ales stampile
de tipul CVL. Antefixe au fost descoperite pînă acum numai în secţiunile de
pe latura de Sud-Est a castrului. 2. Vasele ceramice sînt foarte numeroase, dar
nu permit încă o analiză detailată. Fle se împart În trei grupe: vase ceramice
de import (mai ales terra sigillata), vase cu decor ştampilat locale şi vase ceramice obişnuite. Singurele care sugerează anumite poziţii cronologice sînt deocamdată vasele de import. 3. Numeroase sînt şi piesele ceramice apărute:
opaiţe, jetoane, creuzete, tipare negative, etc. 4. Materialul din fier este deasemenea numeros. Am sublinia mai întîi existenţa unei cantităţi mari de zgură
din fier, prezenţa căreia sugerează existenţa unor furnale de reducere a mi17
18

Cam tot aşa trebuie tratate şi datele oferite de E. Toth, op. cit.
N. Gudea, în Acta MP. 2, 1978, p. 65-77.
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nereului pe loc. Pe primul loc între produsele din fier stau materialele pentru
construqii (piroane, scoa:be, cuie); urmează apoi unelitele, elementdle de îmbinare, arme, instrumente. Multe obieote din fier sînt încă nedeterminabile din
cauza oxidării avansate. 5. Obiectele di.n bronz sîm muneric mai puţine, dar
nu şi mai puţin importante; ele se împart în instrumente, unelte, piese de decor (fibule, aplice de diferite tipuri, catarame, pandantive etc.). Au apărut
fragmente de la o statuie (sau mai multe statui) umană în mărime naturală.
6. Obiectele din os prelucrat sînt foarte puţine; am menţiona aici numai un
mîner de cuţit reprezentînd pe Venus Pudica. In schimb foarte numeroase sînt
oasele menajere, care vor constitui subiectul unui studiu aparte, şi care arată
modul cum îşi procurau soldaţii hrana 7. Numeroase sînt fragmentele de sticlă;
unele provin de la vase; altele în mod evident sînt plăci mari care proveneau
de la geamurile unor ferestre. 8. Obiectele din piatră sînt mai puţine. Am găsit
fragmentele unui vas mare din şist verde, cîteva fragmente de la plăcuţe
pentru preparat medicamente, rîşniţe din tuf vulcanic. De o importanţă deosebită sînt însă fragmentele sculpturale şi inscripţiile. Fragmentele sculpturale
descoperite mai ales la porţi, vor permite reconstituiri grafice importante. Inscripţiile constituie documente privind viaţa proprie a castrului sau a persoanelor care au trăit în şi lîngă el.
1. Inscripţie onorifică; fragment din piatră calcaroasă de culoare albă,
cu reflexe roşiatice; dimensiuni 27 X 23 X 15 cm; cîmpul păstrat al inscripţiei 20 X 21 cm; reprezintă marginea din dreapta a piesei; Htere înalte de
7,5 cm; distanţa Între rînduri 2 cm; porta principalis dexwa lingă bastionul
de Sud, În partea exterioară; săpăturile din anul 1978 .
. . . ELI
... LEG
2. Inscripţie votivă; din piaitiră calcaroasă de culoare albă cu reflexe
roşiatice; a fost ruptă în două bucăţi, dar bucăţile se potrivesc, piesa prezentîndu-se întreagă; dimensiuni 95 X 27 X 25 cm; capitelul are două registre;
27 X 7 X 15 cm; înălţimea torului este de 6 cm; dimensiunile cîmpului pentru scris sînt 20 X 38 cm; baza este lată de 27 cm şi lată de 38 cm; literele
sînt înalte de 3 cm în rîndul 1, au 3,5 cm în rîndul 2; 3, 2 cm în rîndul 3 şi
cîte 3 cm în rîndurile 4-6; pe capitel se află un făgaş de 21 X 15 cm pentru
libaţii cu o bordură de 2,5 cm; descoperită în secţiunea 63 încastrată În zidul
de incintă al castrului; săpăturile din anul 1979. (Fig. 311.
I O M
P A E L
I A C V B V S
D E C
M V N
P O R
V S L M

I (ovi) O(ptimo) M(aximo)
P(ublius) Ael(ius)
Iacubus
Dec(urio)
Mun(icipii)
Por(olissensis)
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

3. Inscripţie votivă; din piatră calcaroasă de culoare albă cu reflexe rodimensiuni 82 X 25 X 37 cm; capitelul 34 X 8 cm; lăţimea bazei lui

şiatice;
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37 cm; cîmpul pentru scris 30 X 46 cm; respectiv 23 X 41 cm; litere înalte
de 3 cm în rîndul 1 şi de 2,5-3 cm în rîndurile 2-9; distanţa Întire rînduri
1 cm la primele două; 1,5 între rîndurile 3-8 şi 2 cm Între rîndurile 8 şi 9;
descoperită în secţiunea 63 încastrată în zidul de incintă; săpăturile din anul
1979. Fig. 3/2

I OM
PAEL M
AL AC H V
FLAMEN
QQMVN
SPOR ET SA
CERDO S
DEINPP
VS L M

I(ovi) O(ptimo) M(,aximo)
P(ublius) Ael(eius) M
ailachu(s)
Flamen
Q(uin) q(enalis) Mun(icipii)
S(eptimii) P(orolissum) et sa/cerdos
Dei
N(umeri)
P(almyren0trum)

P(oroli
ssensium)

V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)

Notă: în rîndul nr. 7 a fost scris iniţial SACERDOT!, dar peste litera
T a fost săpată apoi litera S care reprezintă forma corectă a cuvîntului.
9. Au fost descoperite 40 de monete: cea mai mare parte provin din
secolele II-III e.n., dar nu lipsesc piese din secolul I e.n.

NICOLAE GUDEA19

Clădirile situate pe terasele de la Nord de castrul de pe Pomet;
pe terasa sanctuarelor. Clădirea N 2 • a. La Nord de castrul roman de Ja Po-

( - I I . N.

met, pe creasta dealului ce desparte Valea Pometului de Valea Ursoaiei, apare
o înşirui,re de trei terase situate pe coama mult aplatizată a înălţimii ale cărei
pante coboară dinspre Sud spre Nord. b. Descrierea terenului: terasa sanctuarelor este situată la cca 250-300 m spre Nord de colţUl nordic al castrului
de pe Pomet, spre valul de apacare al oraşulW. (aliniamentul valului dublu cu
turnurile de pe dealul Comorii şi Ferice şi valul care coboară în valea Ursoaiei şi apoi urcă spre Citeră). TeraiSa cu o lăţime de 40-50 m aTe orientarea aproximativ Est-Vest, fiind limitată spre Nord de un mal rîpos carre a
fost amenajat în epoca romană cu val şi şanţ de apărare. Spre Sud ,terasa
a·re o înclinaţie abruptă spre o zonă azi mlăştinoasă, coborînd apoi în terase
mai mici spre izvoarele văii Pometului, zona de sub Ferice-Comoară şi valul
dublu. c. Săpătu_r.,ile ant~rÎQMe efectuate pe această terasă în anii 1939-1940
şi apoi 1958-195920 au identificat cîteva clădiri, care pe baza inscripţiilor
descoperite mai înainte aici au fost precizate ca lăcaşuri de cult atribuite zeilor
19 tn anul 1978 săpăturile au fost concentrate în întregime la castrul de pe Pomet
pentru a se asigura laturile sale ca repere pentru celelalte obiective din cadrul complexului;
astfel au colaborat la cercetarea castrului V. Lucăcel (pentru eorta sinistra) şi Al. Matei
(pentru porta dextra şi principia); E. Chirilă a condus cercetarile din colţul de Est. In
anul 1979 la castru au mai lucrat E. Chirilă (turnul din colţul de Vest) şi Istvan Bajusz
(porta decumana).
:Vezi notele 6 şi 7. Nu se cunoaşte planul clă4irilor şi nici descrierea lor.

7
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Liber Pater şi Bd21 • Săpăturile efectuate atunci au deranjat mult Întreaga
zonă, răvăşind ruinele templului, În special nivelul superior care corespunde
epocii postaureliene, ÎngreU111Înd mult reconstituirea planului pentru această
ultimă fază. Pe teren urmele celor două clădiri apăreau ca nişte denivelări
cu mormane de pămînt răvăşit peste care creşteau din plin mărăcini; terenul
terasei făcea parte din păşunea sawlui Moigrad. d. Săpăturile din anii 19771979. Fig. 4.
1977
Seqiunea I (41 X 2 m) executată la capătul de Vest al terasei orientată aproximativ
Sud-Nord; secţiunea a identificat drumul pavat cu dale de piatră ce traversează terasa precum ~i zidul estic al templului numit convenţional templul lui Liber-Bel ( = clădirea N 2);
a fost seqionat şi valul de apărare spre Nord-Est al oraşului
- seqiunea 2 (35 X 2 m) executată la 12 m spre Nord-Vest de secţiunea 1 peste
drumul romJn şi peste clădirea N 2. Peste această clădire au fost executate apoi 10 casete
(suprafeţe) cu martori avînd grosimea de 0,50 m:
- caseta nr. 1 (7 X 5 m) la Est de peretele estic al secţiunii 1
- caseta nr. 2 (7 X 5 m) la Est de peretele estic al secţiunii 1 şi la Nord de caseta 1
- caseta nr. 3 (6 X 6 m) la Vest de peretele vestic al secţiunii 1 şi la Sud de caseta 4
- caseta nr. 4 (6 X 6 m) la Vest de peretele vestic al secţiunii 1 şi la Sud de caseta nr. 3
- caseta nr. 5 (6 X 4 m) la Vest de caseta 3 -şi la Est de secţiunea 2
- caseta nr. 6 (7 X 4 m) la Vest de caseta 4 şi la Est de secţiunea 2
- caseta nr. 7 (6 X 4 m) la Vest de seqiunea 2 şi la Sud de caseta 8
- caseta nr. 8 (9 X 9 m) la Vest de secţiunea 2. şi la Nord de caseta 7
- caseta nr. 9 (5 X 4 m) la Vest de caseta 8 şi la Nord de caseta 7
- caseta nr. 10 (10 X 4 m) la Vest de caseta 8 şi la Nord de caseta 9

1979
- secţiunea 3 (38 X 1,50 m) executată perpendicular pe drumul roman seqionînd
şi valul de apărare al oraşului
- secţiunea 4 (30 X 1,50 m) executată perpendicular pe drumul roman la 5 m spre
Nord de drum şi la 5 m spre Est de secţiunea 3
- secţiunea 5 (30 X 1,50 m) executată perpendicular pe secţiunea 4 şi pe zidul vestic
. al clădirii N 1, paralel cu traseul drumului
- seqiunea 6 (30 X 1,50 m) executată perpendicular pe secţiunea 4 şi pe zidul vestic
al clădirii N 1 la 5 m spre Sud de secţiunea 5, paralelă cu drumul roman şi la 5 m spre
Nord de acesta
- caseta nr. 11 (7 X 5 m) executată la Vest de seqiunea 3 şi la Sud de caseta 12
- caseta nr. 12 (5 X 5 m) excutată la Vest de seqiunea 3 şi la Nord de caseta 11
- caseta nr. 13 (5 X 4 m) executată la Vest de secţiunea 3 şi la Sud de caseta 14
- caseta nr. 14 (5 X 6 m) executată la Vest de secţiunea 3 şi la Nord de caseta 13
- caseta nr. 15 (5 X 5 m) executată la Vest de secţiunea 3 şi la Nord de caseta 14
- coseta nr. 16 (8 X 4 m) executată la Est de secţiunea 3 şi la Vest de secţiunea 4,
la 4 m spre Nord de marginea drumului
- caseta nr. 17 (5 X 4 m) executată la Est de secţiunea 3, la Vest de secţiunea 4 şi
la Nord de caseta 16

1. Gudea -

Lucăcel, Inscripţii şi

monumente sculpturale în Muzeul de Istorie
p. 11, nr. 7; p. 14, nr. 12. Trebuie remarcat că nu se cudescoperirii acestor două inscripţii pe terasa sanctuarelor,
de aceea deocamdată nu ~ poate face identificarea cu precizie a celor două temple pe baza
11

V.

şi Ani din Zalău, Zalău, 1975,
noaşte locul precis şi contextul
inscripţiilor.
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- caseta nr. 18 (5 X 4 m) executată la Vest de caseta 13
- caseta nr. 19 (8 X 4 m) executată la Est de secţiunea 3, la Vest de secţiunea 4 şi
la Nord de caseta 17
Intre casete şi seqiuni au fost lăsaţi martori de 1 m lăţime necesari atît pentru controlul stratigrafiei cît şi pentru evacuarea pămîntului din casete cu ajutorul roabelor.

e. Constatări cu caracter tehnic şi istoric. Secţiunile şi casetele trasate în
anul 1977 ,au dus la dezvelirea în întregime a unei clădiri care are mai multe
faze de construcţie. Clădirea este orientată aproximativ Sud-Est-Nord-Vest
şi este situată în capătul nordic al terasei sanctuarelor la cca. 6 m spre Nord
de drumul pavat cu dale masive de piatră, drum care face legătura Între intrarea în oraş prin valul exterior şi castrul de pe Pomet. Clădirea dezvelită
are lungimea de 27,40 m şi lăţimea de 13,50 m. Iniţial (în prima fază) a fost
ridicată o construcţie rectangulară, cu zidurile de 0,60 m grosime, lucrate din
piatră prinsă cu mortar; dimensiuni 10,50 X 9 m; pe latura de Vest are o
absidă exterioară cu diametrul de 3,30 m. Clădirea este orientată spre Vest
şi a fost construită probabil 1n prima parte a secolului II e.n.; din straturile
inferioare a apărut un sestertius de la Traianus. Merită semnalat că o.rientarea acestei clădiri este aceeaşi cu a drumului din dale de piatră care are
traseul paralel şi de care se află la 13 m distanţă. Nu se poate preciza acum
momentul cînd a fost demamelată clădirea şi cînd peste ea, Înglobînd şi folosind o parte a clădirii vechi, a fost construită o altă clădire; planul acesteia
este rectangular; dimensiunile 22,60 X 13,50 m; orienta.rea Sud-Est-NordVest avînd o înclinaţie de 20° spre Nord faţă de planul clădirii iniţiale cu
absidă. Această nouă clădire (faza a doua de construcţie) are zidurile lucrate
din piatră de carieră prinsă cu mortar, groase de 0,80 m cu o fundaţie solidă
care coboară pînă la 1-1,25 m adîncime avînd grosimea maximă de 1,30 m,
construită în trepte situate spre exteriorul clădirii. Noua consitruqie înglobează şi foloseşte o parte a absidei construcţiei iniţiale umelută parţial cu o
zidărie de morta.ir şi var formînd o platformă semicirculara ridicată pînă la
nivelul de călcare al noii faze. Organizarea interioară a acestei construcţii,
avînd în vedere spaţiul liber în interior şi necesitatea susţinerii acoperişului
de ţiglă, a impus folosirea unor aliniamente paralele de baze şi coloane de
piatră2 2. Intrarea, cu lăţimea de 2 m, se afla pe latura de Est a clădirii. Datorită unei alunecări mari de teren care a afectat latura nordică a acestei
clădiri, colţul nordic şi zidul lung de pe această latură au alunecat spre Nord
rupîndu-se. Pentru a menţine în picioare aceste ziduri s-a construit din piatră
un puternic contrafort în colţul nordic al clădirii, rupturile din ziduri fiind
umplute cu zidărie din cărămidă. Probabil că acest contrafort nu a reuşit
să oprească alunecarea zidurilor, motiv pentru care credem că această clădire
a fost reamenajată. Această reamenajare a fost necesară probabil şi datorită
distrugerilor pe care un incendiu le-a provocat clădirii, urmele lui fiind sur-;)" 22 In Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău se păstrează o bază şi o coloană de piatră
descoperite cu ocazia săpăturilor din anii 1939-1940 1n acest punct. Informaţie de la prof.
L. Ghergariu. Nu se poate preciza poziţia în care au fost descoperite aceste piese, găsite
probabil, Într-o poziţie secundară, avînd 1n vedere amenajările ulterioare de la templu care
nu necesitau acest sistem de sprijin al acoperişului.
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prinse mai ales pe latura de Sud a construeţiei. Distrugerile provocate de alunecarea de teren au făcut ca întreg zidul de pe latura estică a clădirii, zidul
din dreapta intrării să fie refăcut pe alte fundaţii, el prezentînd o deviaţie de
la vechi.ul plan al clădirii. în această nouă fază (faza a ireia de construeţie)
interiorul clădirii suferă modificări; presupusele şiruri de coloane din piatră
sînt înlocuite cu ziduri lucrate din piatră prin.se cu mortar de var, ziduri cu
grosimea de 0,55 m. Ele au fost construite de-o parte şi de alta a absidei interioare care se păstrează şi este folosită în continuare. Noile ziduri nu au fundaţie adîncă; ele închid un spaţiu de 19 X 7 m. Nu putem preciza dacă zidurile exterioare se mai păstrează şi dacă ma..i au v:re-un rol în structura clă
dirii (ne gîndim la susţinerea unei părţi din acoperiş), deoarece zidurile interioare de 0,55 m lăţime, blochează practic accesul în spaţiul interior situat
de-a lungul zidurilor exterioare, spaţiu ou lăţimea de 1,50 m, prea îngust
pentrţi a fi folosit în timpul ceremoniilor .religioa·se. Vechea intrare cu lăţimea
de 2 m de pe latura de Est este şi acum folosită. Datorită micşorării spaţiu
lui din interior, pe latura de Est a clădirii s-a mai ·adăugat o încăpere nouă
cu dimensiunile de 4,75 X 13,50 m, av.înd o deviaţie de oîteva grade faţă de
orientarea generală a Întregii clădiri, acest lucru datorindu-se reclădirii cu o
mică deviaţie de la planul general, a zidului din dreapta intrării care a dat
orientarea întregii ~ncăiperi nou construi·te. Zidurile acestei încăperi lucrate din
piatră şi mortar .s-au păstrat foa~te slab, doar la nivelul fundaţiilor, grosimea
zidurilor fiind de 0,80 m. Datorită acestei situaţii nu s-a putut identifica locul
intrării. Presupunem că ea se afla pe latura de Est a [ru:ăperii, în faţa
vechii i.ntrări care se păstrează. Această presupunere se bazează pe faptul că
în faµ încăperii, perpendicular pe zidul ei de Est a fost <identificat în exterior
un pavaj. Pavajul a fost lucrat din piatră de carieră de dimensiuni mari, arc
lungimea de 12 m şi lăţimea de 0,80 rn. Pavaj.ul duce către un soclu paralelipipedic cu dimensiunile de 2 X 2,50 m, construit din piatră; la par.tea lui
superioară .se ajunge uroînd trei trepte amenaja:te .tot din piatră de carieră,
trepte cu lăţimea de 0,40 m fiecare şi înălţimea de 0,15 m. Pe acest soclu era
instalat altarul pentru ofrandele destina•te zeului. Acesta era locul de oficiere
a ceremoniilor rel~gioa~ care se desfăşurau în exteriorul templului. Nu a fost
găsit nici un fragment din altarul propciu zis, decît locul lui pe soclu; s-au
putut preciza însă dimensiunile ce tt-ebuia să le fi avut la bază: 2 X 2 m.
In imediata apropiere a acestui soclu, la cca 1 m .spre Est cu ocallia să.pătu
rilor din a.nul 1979 a fost identificată o groapă rituală circulară (groapă
sacră) cu dimensiunile de cca 10 X 10 m avînd adîncirnea de peste 4 rnr.J. In
jurul gropii rituale au fost precizate urmele unor pari de lemn, solizi (cu diametrul de peste 0,50 m) care probabil susţineau un acoperiş2 4 • In continuarea
pavajului ce ajunge la soclu, ocolind spre Sud acest soclu se află un alt pavaj
''
~\

2:1 Din lipsa mijloacelor de sprijinire a pereţilor secţiunii nu s-a putut ajunge cu săpapina la fundul gropii; ne-am oprit la adîncimea de 3,75 m.
(-_ -. ~~ In campania de săpături din anul 1980 va fi cercetată în întregime aceasta groapa
utmmd a se stabili, adîncimea, poziţia ţi şi modul de dispunere a stîlpilor ce NsţÎneau aco-

cuţa-

perişul.
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construit în aceeaşi manieră cu primul, avînd tot 0,80 m lăţime, dar cu un
traseu oblic pe vechiul pavaj şi ducînd spre groapa rituală.
În interiorul 1templului a fost surprin~ă o uhirnă fază de reamenajare a
construcţiei (faza a patra de construqie) 25. Datorită al\llilecării de teren,
care probabil continua şi care a afectat colţul nordic, zidul interior de 0,55 m
de pe partea de Nord a fost întărit cu un zid din piatră care foloseşte ca
liant pămîntul; pentru construirea acestui zid s-au folosit şi fragmente de la
monumente ,romane. Tot din 'astfel de fragmente s-a const:rui't aicum un zid
transversal ce despărţea interiorul construcţiei în două parţi. Pe latura de Sud
zidul de 0,55 m grosime a fost Întărit şi refăcut cu un zid nou de 0,80 m
grosime, lucrat din piatră prinsă cu pămînt. Şi în această ultimă fază s-a
folosit În continuare platforma şi absida imerioară a clădirilor mai vechi. Potrivit situaţiei ,stratigrafice, aceste zi,duri prinse cu pămînt Î.n care s-au folosit şi monumente romane datează din epoca postaurelia,nă. Decopertarea în
suprafeţe a zonei de la Est de templu, de-o parte şi de alta a pavajului ce
duce spre altarul exterior, a dus la descoperirea unui alt pavaj care venea de
la drum.ul principal; acest pavaj este foarte ob'.ic pe direqia vechiului pavaj.
El are lăţimea de 1,10 m, lungimea de 12 m şi a fost lucrat Într-o altă tehnică
decît vechiul pavaj. Pe margini sînt aşezate pietre de dimensiuni mijlocii, mijlocul fiind umplut cu bucăţi mici de piatră spartă. Acest pavaj face legă.tura
dintre drumul mare care străbate Întreaga terasă .-:. sanctuareloc şi vechiul
pavaj roman cu care face legătura la 6 rn de la intrarea în templu. Stratigrafic acest pavaj aparţine perioadei postaureliene. Nivelul de locuire al construcţiei ce aparţine epocii postaureliene datează, potrivit situaţiei stra.tigrafice la sfîrşitul secolului III, începutul secolului IV e.n. neputîndu-se stabili
limita >În timp a locuirii în secolul IV e.n. Zidurile construcţiei din secolele
III-IV e.n. curprinsă în interiorul templului formează un plan aproximativ
de basilică paleocreŞtină cu absida ,înglobată în încăperea centrală, care a
fost împărţită în două (naos, pronaos) de zidurile făcute din monumente vechi.
Nu se poate preciza dacă în secoluJ IV e.n. încăperea adăugată în fa7.a a treia
de construcţie pe latura de Est, a fost folosită şi care a fost rolul ei în cadrul
basilicii. Pavajul de epocă postaureliană care face legătura de la drum ,spre
construeţie este un argument în plus pentru datarea DÎrzie a ultimei faze (a
patra) d~ amenajări a interiorului, cu ziduri prinse cu pămînt oa.re folosesc
şi monumente romane. Datorită distrugerii altarului •făgîn" şi a soclului, zona
din jurul lor era probabil acoperită de pietre şi darîmături, calea de acces
spre templu pe vechiul pavaj era blocată. Construirea unui pavaj nou, ·Într-o
tehnică deosebită de cea clasică romană, care să facă legătura de la drurii la
basilică duce la presupunerea că a fost realizat numai după distrugerea locului
de cult p:lg:n (altar şi soclu) din exterior - lucru posibil numai după plecarea
celor care oficiau în acest templu 26 autorităţile oraşului (demnitari, preoţi,
trupe). Identificarea acestei construqii cu un lăcaş de cult paleocreştin este
susţinută în primul rînd de planul respectiv, care are bune analogii în lumea
'

; ~'~ .Al. Matei, în Acta MP, 3, 1979, p. 478 s.v. Moigrad.
26 Trupele romane, Între care şi numerus Palmyrenorum Porolissensium, au
Porolissum pînă la abandonarea provinciei.
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paleocreştină, precum şi de poziţia stratigrafică, sigur postaureliană. Săpătu

rile arheologice din anul 1979, la Est de acest templu, au identificat urmele
mai multor clădiri construite probabil într-o perioadă anterioară ridicării la
marginea terasei a Yalului şi şanţului de apărare; dar în acelaşi timp au fost
identificate şi oonstruqii care au fost ridicaote peste acest v:al. Cercetările fiind
la început nu pe:-mit deocamdată consideraţii de ordin cronologic mai precise. f. Cîteva consideraţii În legătură cu materialul arheologic. Săpăturile executate În această zonă nu au scos la lumină material arheologic prea numeros; el este reprezentat mai ales prin material de construeţie din ceramică (că
rămizi, ţigle), parţial ştampilat sau grafitat cu semnul NP = n(umerus)
p(almyrenorum) unitatea militară al cărui zeu era adorat în templu. Aici au
fost descoperite mai multe monete romane imperiale majoritatea după începutul secolului III e.n., cîteva fragmente de piese de bronz; În interior au
apărut relativ puţine fragmente de la vase ceramice, majoritatea acestora apă
rînd În afara templului. Printre piesele deosebite apărute în interiorul templului amintim o camee lucrată din sardonix, ce reprezenta în profil bu~tul
zeiţei Minerva; cameea are dimensiunile 3,6 X 2,5 cm, fiind una din cele mai
mari piese de acest gen descoperite prin săpături arheologice În Dacia. ln
interiorul templului a apărut o mică statuetă de bronz reprezentînd pe Harpocrate. Din groapa rituală care a fost seqionată de secţiunea 3, pe l,îngă
nwneroasele fragmente de vase ceramice şi oase de anima~e a apărut şi un
inel de bronz cu inscripţia BALANUS.
Avînd în vedere materialul tegular (ţiglele) cu numele trupei: numerus
palmyrenorum precum şi inscripţia de pe inelul mai sus amintit ,înclinăm
să credem că în aoest templu era adorat zeul oriental Bel. Coroboriînd datele
pe care le-au oferit cercetările arheologice de la templu cu .datele cuprinse
în inscripţia descoperită în anul 1939 27 aici, identificăm templul iniţial dedicat zeului Bel cu clădirea care aparţine fazei a doua de construcţie, iar clă
direa templului distrus .prin foc şi refăcut· de trupa de arcaşi o identificăm
cu clădirea aparţinind fazei a treia de construqie. înceroînd o datare a acestor faze de consttruqie pe baza datelor oferite de arheologie şi de cele din
inscripţia mai sus amintită se pot presupune următoarele: faza I (clădirea
cu absidă) a fost conistruită în prima jumăta•te a secolului II e.n. ea continuînd pînă la sfîrşitul secolului II e.n.; atunci a fost construit templul iniţial
al lui Bel (faza a II-a) şi s-a petrecut probabil alunecarea de teren; faza a
III-a probabil cu ocazia vizitei la Porolissum a împăratului Caracalla în
213 e.n. templul a fost .reclădit de a'rcaşii palmyreni; faza a IV-a datează de
la sfîrşitul secolului III şi din secolul IV e.n. - basi!,ică paleocreştină. Cercetarea exhaustivă a gropii sacre va aduce, sperăm, date în plus care să ne poa:tă
permite o eventuală datare mai precisă a celor patru faze de construcţie sesizate la acest interesant monument arheologic.
Clădirea

N 1. a. Poziţia în cadrul complexului. Pe terasa sanctuarelor
c!ădirea N 2 a fost dezvelită în anul 1977 prin să
o construcţie rectangulară numită cQnvenţional N 1. b. Descrierea tere-

la 50 m spre Sud-Est de
pături

1

~.~ 1.

r,

: .,.. '

Vezi nota ?.:""'
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nului. Clădirea este situată pe o porţiune mai lată şi relativ mai dreaptă a
terasei fiind si·tuată foarte aproape de drum, dar la distanţa mai mare de
valul de apărare. c. Clădirea a fost identificată în anul 1958 cînd a fost
cercetată parţial 28 • A fost executată o secţiune care a urmărit identificarea
drumului şi a clădirii şi nu cercetarea ei exhaustivă. d. Săpăturile executate
în anii 1977-1979 au urmărit decopertarea şi cercetarea întregii clădiri. Au
fost executate următoarele lucrări:
- secţiunea 1 (40X 1,50 m) orientată Nord-Vest
longitudinală a clădirii peste drumul roman şi peste
peste acelaşi loc cu seeţiunea din anul 1958
latura
estică

- Sud-Est executată paralel cu axa
valul de apărare. Ea a fost trasată

caseta nr. 1 (16X5 m) spre Vest de peretele vestic al secţiunii 1 a decopertai
a clădirii.
caseta nr. 2 (16X6 m) Ia Est de peretele estic al secţiunii 1 a decopertat latura

vestică

a

clădirii

e. Constatări cu caracter tehnic şi istoric. Secţiunea şi cele două casete
executaite în anul 1977 au dus la identificarea unei construcţii rectangulare;
dimensiuni 15,70X11,10 m; zidurile au fost lucrate din piatră de carieră
prinsă cu mortar; clădi.rea este situată la 0,30 m de drumul roman şi are
orientarea aproximativ Nord-Nord-Est; grosimea zidurilor este de 0,70 m;
grosime.a fondaţiei este aceeaşi cu a zidurilor; înălţimea ei este de 0,40 m.
Clădirea prezintă în interior un rid care crează două încăperi de 9,70X7,20 m
şi 9,70X6,45 m; zidul interior are grosimea de 0,50 m, iar la mijlocul său
exista un spaţiu liber cu lărgimea de cca. 1,50-2 m care permitea accesul
dintr-<> încăpere în alta. Daitorită înălţimii mici a zidurilor, păstrate doar
la nivdul fundaţiilor, nu s-a putut stabili pe care latură a construqiei s-a
aflat intrarea. Secţiunea N 1/4 executată ·Între clădirile N 1 şi N 2 a identificat lingă fatura de Vest a clădirii N 1 o groapă circulară cu diametrul
de 6-7 m. Groapa a fost secţionată, stabilindu-.se adîncimea ei de 3,50 m.
Din groapă au apărut mai multe manete, multe fragmente ceramice, chiar
vase întregibile, oase de animale. Datorită dimensiunilor ~ conţinutului deosebit al gropii, amplasarea ei la cca 1,50-2 m Vest de latura clădirii N 1
considerăm că groapa avea o destinaţie specială, servind ca groapă rituală la
fel ca groapa identificată la Sud-Est de templul lui Bel. La Vest de cea de
a doua groapă rituală, în imediata apropiere a ei a fost identificat un yostament slab păstrat cu lăţimea de 2 m, lucrat din pietre plate de cariera, care
formau un fel de bază (soclu = altar) unde se oficiau slujbele religioase;
analogia apropiată cu altarul exterior, al templului zeului Bel ne fa.ce să presupunem acest lucru. A vfod în vedere că acest roclu a fost identificat doar
în porţiunea de 1,50 m (care era lăţimea secţiunii N 2/4), nefiind de-zvdit în
întregime, nu putem cunoaşte deocamda.tă cu precizie destinaţia a.cestui postament. Sperăm îmă că dezveli.rea lui în îrutregime va aduce argumente care
să susţină destinaţia propusă acum. Datorită poziţiei gropii rituale şi a presupusului altar, considerăm că intrarea se afla pe la.tura de Vest a clădirii.
D~n groapa rituală pe lingă numeroasele fragmente ceramice şi vase întregi28

M. Macrea, în Materialt:, 7, 1961, p. 377-378.
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bile, fibule, monete (a fost descoperită o piesă de bronz de la Phili.ppus Arabs,
prezenţa căreia constituie un indiciu deosebit pentru datarea materialelor din
groapă şi în raport de acestea şi a dădirii N 2 construi,tă probabil în secolul III e.n.). In interioml acestei clădiri nu au fost descoperite piese deosebite: cîteva monete imperiale, fragmente ceramice, cîteva fragmente de
terra sigillata, o lamă de pumnal de fier, materiale ceramice pentru construcţii.
In clădire nu au fost descoperite nici urme ale instalaţiei de încălzire (hypocaust). Datorită prezenţei în imediata ei apropiere a gropii .rituale sugerăm
caracterul de cult al clădirii N 1. Cercetarea exhaustivă a gropii rituale va
aduce, sperăm, date care să ofere posibilitatea identificării zeului al cărui
cult era ofici:a:t În această construcţie.
ALEXANDRU V. MATE12s
Poziţia în cadrul complexului. Porţiunea idenacum reprezintă artera de drum care intră În oraş dinspre
Nord-Vest, venind dinspre porţile Meseşului, şi urcă pe terasa sanctuarelor
îndreptîndu-se spre caslirul de pe Pomet, mai precis spre porta praetoria.
Eventualele ramificaţii ale acestui drum nu pot fi stabilite fără ajutorul unei
fotografii aeriene sau, aşa cum procedăm noi, fără cercetarea sistematică suc cesivă a traseului său. b. Descrierea terenului. lntrînd în oraş drumul roman
urmează direcţia Nord-Sud cam pe mijlocul axei teraselor care se succed în
pantă spre colţul de Nord al castrului. Traseul drumului este relativ rectiliniu. La capătul pantei, sub colţul castrului, drumul străbate o terasă orizontală, evident pregătită artificial. c. Săpături anterioare. Pţntru prima dată
a fost dezvelită o porţiune de drum în anul 193930 • Ea se ăfla sub colţul de
Nord al castrnlui şi a fost identificată datorită unei seqiuni menite să identifice toate elementele defensive ale castrului ( = secţiunea K 1), ln prezent
pietrele drumului în această porţiune de cca. 30 m au fost scoase, transportate şi folosite la construcţii. În anul 1958 a fost executată o a doua secţiune
peste drum pe terasa sanctuarelor în zona clădirii N 131 ( = secţiunea K 2).
d. Săpăturile executate În anii 1977-1978.

III. Drumul roman (K) a.

tificată şi cunoscută

1977

- secţiunea K 3 ( = secţiunea N 2/1) executată peste
- secţiunea K 4 ( = secţiunea N 2/2) executată la 12 m
peste drumul roman şi peste clădirea N 2
- secţiunea K 5 (7X1,50 m) executată peste drum, la 25
- secţiunea K 6 (7X1,50 m) executată peste drum la
ţiunea K 2
- secţiunea K 7 (7Xl,50 m) executată peste drum la
ţiunea K 6
- seqiunea K 8 (7Xl,50 m) executată peste drum la
ţiunea K 7

, I~ =- Jn
30

31

7

drum şi peste templul N 2
Nord-Est de secţiunea N 2/1,
m spre Sud de secţiunea K 3
20 m spre Sud-Est de sec20 m spre Sud-Est de sec25 m spre\ Sud-Est de sec-

anul 1977 la clădirea N 1 a condus lucrările V. Lucăcel.
Vezi raportul lui L. Ghergariu din Acta MP, 4, 1980, p.
M. Macrea şi colab., în op. cit.

- _..-. c ~" f\.1vsei Porolissensis -

voi.
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e. Constatări cu caracter tehnic şi istoric. Drumul este larg de 4,50-5 m;
În unele părţi, de pildă pe lîngă templul N 2 lăţimea lui creşte. În .eorţiunile
În pantă accentu<l!tă (între secţiunile K 2-K 8) latura dinspre rîpa a drumului s-a desfăcut pietrele ei alunednd În jos, spre Sud-Vest. A fost construit
din bolovani mari. La margine au fost aşezate pietre cu marginea dreaptă.
Pe mijloc a fost identificat un şir de bolovani cu concavitate longitudinală
care formau un canal median servind la scurgerea apei. De la secţiunea K 8
în jos, în pantă au fost identificate pe o lungime de 5-7 m adînci.turile fă
cute de roţile vehicolelor. Distanţa Între aceste adîncituri permite să se aprecieze ecartamentul acestor vehicole şi faptul că romanii foloseau roţi cu bandaj din fier. f. Materialul arheologic provenit din secţiunile peste drum este
puţin şi nesemnifica:tiv. În afara numeroaselor fragmente ceramice care constituie 900/0 din Întregul material recoltat aici am menţiona cîteva monete,
cîteva fragmente din plăci mari de bronz provenind de la statui; au fost
găsite deasemenea numeroase piese din fier.
EUGEN CHIRILA

IV.

Lucrările

de conservare

şi

restaurare

Făcînd parte din categoria monumentelor istorice, noţiune care cuprinde
„atît creaţia arhitecturală izolată cît şi aşezarea urbană sau rurală care aduce
mărturia unei civilizaţii sau a unui monument istoric" 32 vestigiile complexului arheologi<: Porolissum au fost cuprinse în patrimoniul cultural naţional
conform legii 63/1974. Importanţa lo.r deosebită ne obligă la conservarea
şi restaurarea lor.
Măsurile ce trebuiau luate pentru a asigura supravieţuirea în timp a acestui complex arheologic, au necesitat un studiu îndelungat (materialele de construeţie, lianţii, modalităţile de execuţie, sistemul etc.); În aceeaşi măsură s-a
pus problema - elementelor care trebuiau conservate, a aspectului general pe
care îl va lua complexul, modalităţile de transformare a acestor locuri Într-un
important centru muzeografic, turistic şi ştiinţific.
Prin conservare am Înţeles, şi în general se Înţelege, Întregul ş~r de mă
suri avî.nd drept scop păstrarea monumentului în bună stare, şi drept urmare,
prelungi.rea existenţei sale în timp prin oprirea procesului de distJrugere, de
ruinare. Conservarea cuprinde o gamă Întreag~ de lucrări, ode la simple operaţii de întreţinere şi reparaţii, pînă la măsuri complicate de consolidare a
monumentelor. Trăsătura distinctivă a lucrărilor de conservare este aceea că
ele nu îşi propun modificarea aspectului, păstrîndu-1 în forma în care a ajuns
pînă la zilele noastre33 • Conservarea în situ a zidurilor vechi este, pe cît
posibil prima condiţie a conservării care trebuie respectată. Ea face să reiasă
marea importanţă pe care epoca noastră o acordă salvării marilor ansambluri
istorice. Adăugirile contemporane nu pot fi tolerate decît în măsura în oare
ele respectă toate părţile interesante ale edificiului, cadrul său tradiţional.
32
33

Gh. Curinschi, Restaurarea monumtnttlor,
Idem, p. 21.

Bucureşti,

1968, p. 14.
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echilibrul şi legătura monumentului cu peisajul încoojurător. In acest conitext
restaurarea este concepută ca o operaţie ce trebuia să aibă ca .scop conservarea
şi punerea în evidenţă a vabrii istorice şi estetice a monumemului şi se
bazează pe .rămăşiţele treoutului şi pe documente autentice 3 4.
După cum se ştie procesul de restaurare a unui monumerut, În lumina
metodologiei actuale include patru operaţii ·esenţiale: cercetarea, releveul,
proiectarea şi execuţia. Cercetarea precede şi însoţeşte toate celelalte faze
ale restaurărrii (:releveul, proiecta.rea şi execuţia). Ea include a-tît cercetarea
propriu-zisă (ştiinţifică) a complexului arheologic, cît şi cercetarea stadiului
în care se află monumentele înainte de începerea lucrărilor de conservare şi
restaurare.
Cercetă:rile airheologice executate în campaniile din anii 1977-1979 la
Poro.lissum au ,scos la ·lumină o parte ·d in construqiile marelui complex: cele
patru porţi, două turnuri ·de colţ şi două turnuri de curtină ale castrului mare
de pe Pomet şi o parte din clădirea comandamentului (princi~ia); două .temple
· de pe terasa sanctuarelor şi ·d rumul pavat cu dale din piatra în aceeaşi porţiune a complexului.
Ţinînd seama că relev.eul monumemelor este necesar a fi întocmit înainte
de Începerea lucrărilor de conservare şi restaurare, el servind la elaborarea
primei faze de proiecta.re, am folosit pentiru aceasta atît planul general cît
şi planurile fiecărui obiectiv în parte (Fig. 1; fig. 2; 4) realizate în timpul
cercetărilor.

Proiectul şi devizul de
deţean Sălaj de proiecta:re,
şantierul arheo!.ogic pentru

restaurare a fost întocmit de către Institutul Jucare pentru documentare a trimis un arhitect pe
a compara şi controla desenele ' Întocmite de noi

cu realitatea pe teren.
Ca modalitate de lucru pentru conservarea şi restaurarea zidurilor s-a
preconizat scoaterea pocţiunilor de zid distruse şi refa.cer.ea lor cu mortar
proaspăt. Pentlru a ·se putea delimita mai uşor zidurile origirnale de refacerile
contemporane (actuale) s-a preconizat marcarea acestui lucru printr-o bandă
de ciment .c olorat. Execuţia •trebuia să pună în practică tot ceea ce se prevă
zuse în proiectul de restaurare. La refacerea zidurilm s-a urmărit în special,
să se lucreze într-o manieră care să respecte aspectul general al zidurilor antice, ace.s ta fiind una din cele mai importante lucrări de care depinde calitatea 'restaurării şi aspectul estetic al Întregului monument.
Lucrările de conservare şi restau1"aire s-au executait pe o perioaidă de două
campanii. ln anul 1978 lucrările au fost încredinţate unei echipe de zidari
de la C.A.P. Mirşid sub supravegherea directă a unui specialist de la muzeu;
s-au efectuat lucrări la templele N 1 şi N 2 de pe „Ter.asa sanctuarelo·r ".
La clădirea N 1 a fost necesară demolarea zidurilor laterale pînă la nivelul
de călcare aintic, după care au fost refăcute cu piatra originală şi cu foarte
mici completări de piatră nouă (locală, probabil de aceeaşi provenienţă cu
cea folosită de romani); zidurile au fost ridica.te la înalţi.mea de 0,50-0,75 m
istorice. Studii

şi lucrării
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cu foarte puţin peste nivelul lor real la descoperire. La clădirea N 2, templul
lui Liber Pater, lucrările au fost mai complexe; au fost necesare operaţii de
demolare a unor ziduri şi apoi refacerea lor, precum şi lucrări de consolidare
a colţului de Nord unde s-a petrecut o alunecare de teren Încă din antichitate. Această alunecare, accentuată apoi probabil în epocile ulterioare, a făcut
ca zidurile de pe laturile de Nord-Vest şi Nord-Est să se ·încline şi ele des.tul
de puternic spre Nord. În primul rînd au fost făcute lucrări de consolidare
a terenului la o adîncime destul de mare cu beton ciclopiian, iar apoi refacerea
tuturor zidurilor monumentului la lăţimea şi înălţimea originală (0,50-1,50 m).
Pentru marcarea fazelor de construcţie a acestui obiectiv, mortarul folosit a
fost colorat di.ferit. Fig. 6.
In anul 1979 executarea lucrărilor de conservare şi restaurare a fost făcută
de către o echipă de zidari de la Intreprinderea Judeţeană de Gospodărie
Comunală şi Locativă Zalău sub conducerea unui tehnici.an şi asii~t de un specialist de la muzeu. Sperăm ca această echipă să se specializeze În anii urmă
tori pentru a fi folosită în continuare. Lucrările s-au efectuat la porta praetoria (Fig. 7/1-3), por.ta principalis dextra (Fig. 9/1-2) şi porta principalis
sinistra (Fig. 811-2). Şi la aceste obiective a fost necesară demontarea zidurilor În porţiunea cu liant (mortar antic) deteriorat pînă la nivelul la care
a fost identificată ligatura nealterată; apoi au fost refăcute cu mortar şi
pietrele originale; partea superioară a fost completată cu piatră de la cariera
din apropiere (dealul Măgura). Zidurile au fost ridicate la înălţimea de
0,50-1,50 m; la porta praetoria unde panta terenului are o înclinaţie foarte
ma.re partea din faţă a bastioanelor rotunjite a fost ridicată pînă la înălţimea
de 2 m (Fig. 1012-3). Într-o etapă ulterioară urmcnă să se execute rostuirea
zidurilor la toate obiectivele restaurate şi aplicarea cu această ocazie a unei
benzi de coment puţin colorată c<tre să de!imitczc zidurile originale de completările făcute de noi.
VASILE LUCACEL36

EUGEN CHIRILA

NICOLAE GUDEA - ALEXANDRU V.
MATEI - VASILE LUCACEL

VORLXUFIGER BERICHT OBER DIE IN DEN JAHREN 1977-1979 IN MOIGRAD
(POROLISSUM) DURCHGEFOHRTEN 1ARCHXOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die Verfasser legen einen vorlaufiger Bericht liber die in Jahren 1977-1979 in
Mojgrad (Porolissum) Kreis Sălaj, durchgefiihrten archaologischen Ausgrabungen und Erhalmngs- bzw. Wiederherstellungsarbeiten vor. Da das Gebiet des romischen Komplexes
besonders gross ist, wurde es in mehrere Anschnitte eingetei!t: die Befestigungen (A-G: das
Romerlager von Pomet, das Lager von Citera; die Erdbefestigung von Citera; die Erdlager
von Brebi; der Erdwall; die Verteidigungssteinmauer, die Tiinne), die Stadt (1-0: das
a;;

Lucrările

de restaurare de la

clădirea

N 2 au fost executate sub supravegherea lui

Al. V. Matei.
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Amphiteater, die Bader, die Wege, die Gebăudegruppen auf verschiedenen Terrassen) und
die Friedhofe (P). Abb. 1. In den ersten drei Jahren der Ausgrabungen wurden untersucht:
das ROmerlager von Pomet (A), Grabungen geleitet von N. Gudea; die Gebaude auf der Terrase
der Heiligtiimer (N) Grabungen geleitet von Al. V. Matei; der Romerweg (K), Grabungen
geleitet von E. Chirilă (gleichzeitig verantwortlich fiir die Ausgrabungen) und es wurden
Erhaltungsarbeiten am Lager und den Gebauden aud der Terasse N unter der Leitung von
V. Lucăcel durchgefiihrt. jedes dieser bearheiteren Objektive erscheint im Bericht in folgender
Reihenfolge: die Beschreibung des Terrains auf dem sich das Objektiv befindet; die vor 1977
durchgefiihrten Ausgrabungen; die in Zeitraum 1977-1979 durchgefiihrten Arbeiten; einige
historische und archaologische Feststellungen.
Die meisten Geldmittel wurden bis jetzt fiir das Lager vom Pomet (A) aufgewendet,
clas als Referenz -und Orientierungsobjektiv im Rahmen des Komplexes angesehen wird. Da
schon Ausgrabungen im Lager durchgefiihrt, deren Ergebnisse aber nur zum Teii veroffentlicht
waren und es keinen Plan der Befestigung gab, wurden alle hauptsiichliche Punkte des Lagers
aberma1s erforscht. Die neuen Ausgrabungen ermCiglichten die Feststellung eines Velhălt
nissmăssig korrekten Lagerplanes (Abb. 2) und die genaue Feststellung der Verteidigungselemente (der Erdwall, der Verteidigungsgraben, die Steinmauer, die Tore, die Ecktiirme und
die Zwischentiirme). Es wurde auch das Kommandaturgebăude (principia) identifiziert, abe1
clie Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die Existenz einer Erdwall-Phase wurde
bestătigt. Andere Elemente dieser Phase wurden vorlăufig nicht identifiziert. Zahlreiche sind
clie Daten iiber das durch Steinmauer geschiitzte Lager. Die Ausgrabungen haben die vorher
clurch auf allen Seiten gemachte Schnitte festgestellten Ausmasse bestătigt. Weiter wurde
prăzisiert dass die Steinbefestigung zu Beginn des 3. Jhdts. u.Z. errichtet wurde. Gleichmassen
wurcle eine Reparaturphase der Steinmauer bestătigt, die um die Mitte des 3. Jhdts, wenn
nicht spăteren, zu datieren ist. Die in die Mauer eingelassenen lnschriften ( Abb. J) gestatten
vorlăiifig diese Datierung. Auf grund des im Lager entdeckten epigraphischen Ziegelmaterials
kann mann behaupten, dass mehrere einheiten an der Errichtung des Lagers teilnahmen:
legio III Gallica, legio VII Gemina Felix, cohors III, cohors V Lingonum. Mann kann noch
nicht genau sagen, welche dieser Einheiten ihre stăndige Garnison im Lager hatte. Der Bericht
schliesst mit einigen Betrachtungen iiber das archăologische Material des Lagers.
Das zweite Objektiv- die Gebaude auf der Terasse der Heiligtiimer - gehiirt, schon
cler eigentlichen Stadt. Es werden mehrere Schnitte und Kassetten dnrchgefiihrt uncl zwei
Gebăude, nr. 1 und nr. 2, vollstăndig aufgedeckt. Abb. 4. Es wird angenommen, dass beide
Gebăude Tempel waren. Einzelheiten wurden aber vor aliem fiir nr. 2 vorgelegt. Hier wurden
mehrere Bauphasen identifiziert. Die Beiden letzten, am Anfong der 3. Jhdts, bzw. nach
Aufgabe der Provinz errichtet, sind von besonderem historischen Interesse. In der Năhe beider
Tempel wurden die Spuren von zwei rituellen Gruben entdeckt, deren Untersuchung noch
nicht abgeschlossen ist. Zwischen den beiclen Tempeln wurden zwei Gebăude und der Verteidigungswall iclentifiziert, die untereinander einerseits und mit dem Wali anderseits in verschieclener chronologischen Beziehung stehen, deren Untersuchung aber noch nicht beendet ist.
Das dritte Objektiv ist der Romerweg (K); - Seine Strecke wurde auf der Terrasse
der Hei.Jligtiimer, bei Eingan.g in die Stadt und lăngs der Gebăude in siidilicher Richtung gegen
das Lager am Pomet aussteigend- identifiziert ( Abb. 5 ). Er wurde durch mehrere aufeinanclerfolgencle Schnitte, în einer distanz von etwa 200 m zwischen den gebăuden nr. 1 und nr. 2
und dano noch 150-200 m weiter nach siiden identifiziert. In diesem Abschnitt wurde er
zur Gănze aufgedeckt. Der Weg ist 4,50-5 m breit, wurde aus grossen, vulkanischen Steinplatten hergestellt- und ist an einigen Stellen volstanding erhalten. Zu seinen beiden Seiten
wurden durch Schnitte andere Bauten identifiziert, die untersucht werden miissen.
An die Gebăuden nr. 1 und nr. 2, an der Nord-Ost (praetoria), Siid-Ost (principalis
dextra), und Nord-West (principalis sinistra) Tore des Lagers wurden Wiederherstellungsarbeiten und Erhaltungsarbeiten durchgefiihrt. (Abb. 6-9).
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Fig. 4. Planul terasei sanctuarelor
cu săpăturile
pe drum şi la cllldirile N 1 şi N 2.

Fig. 3.

Inscripţiile

descoperite în

secţiunea

63 încastrate în zidul de incintll.
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Fig. 5. Fotografie a <lrumului în zona

clădirii
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Fig. 6. Vedere de ansamblu a

clădirii

N 2 cu

lucrările

de restaurare
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şi

conservare

Fig. 7. Porta praetoria - lucrările de restaurare şi conservare. 1. Yeilere a porţii înaintea
începerii lucrărilor. 2. vedere a porţii dinspre exterior în timpul lucrărilor. 3. vedere a bastionului de Nord, restaurat.
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Fig. 8. Porta principalis sinistra. 1. vedere a bastionului de Vest înainte de conservare. 2.
vedere a bastionului de Vest după conservare.
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Fig. 9. Porta principalis dextra. l. vedere;· generală a porţii la încheierea cercetărilor 2. vedere a bastionului de~ Est în timpul lucrărilor de
conservare.
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VASELE CERAMICE

ŞTAMPILA TE

DE LA POROLISSUM

Ca peste tot în lumea antica, ş1 m special În cea greco-romană, şi la
Porolissum ceramica constituie partea cea mai numeroasă şi cea mai reprezentativă a materialului arheologic 1 • Trebuie să precizeze că Înţeleg aici, şi
În general se Înţelege, prin termenul ceramică totalitatea obiectelor confecţio
nate din a·rgilă seleqionată şi prelucrată, arse Într-un cuptor 2 • Termenul ceramis;ă este deci o noţiune mai complexă în care sînt cuprinse mai multe _?rupe
de produse obţinute În această manieră: materiale de construeţie (căramizi,
ţigle, olane, tuburi de apaduct, baze şi fusuri de coloane etc.), vase ceramice
(de ·uz casnic, de provizii, de podoabă, de cult etc.), instrumente sau unelte
(creuzete, fusaiole, pdsnele, tipare, forme, greutăţi de război de ţesut etc.),
piese ceramice (opaiţe, puşculiţe etc.), obiecte de cult (statuiete, figurine etc.),
arme (proiectile de praştie, proiectile de balistă) şi bibelouri.
Pentru a stabili deci existenţa unui centru de producţie ceramică •trebuie
dovedită mai Întîi şi În chip necesar existenţa elementelor caracteristice producţiei (materia primă, cuptoare, instrumente (tipare pentru vase, opaiţe,
statuete, terra sigillata, mînere, etc.) sigilla (instrumente „pentru imprimat
ştampile), ştampile de metal. ln al doilea dnd, şi pentru eventuafoatea că nu
avem dovezi din această primă grupă, pot fi luate ca atare rezultatele activităţii ceramiştilor (cărămizi, ţigle, vase ceramice şi alte obiecte din ceramică)
în măsura în care ele prezintă anumite caracteristice de fabricaţie (factura
pastei, formele, decorul etc.). Dar folosirea acestui din urmă criteriu de determinare lasă Încă o poartă prea largă unor interpretări eronate.
ln cazul Porolissum-ului elementele cu care operăm acum pentru stabilirea existenţei unui centru de produqie ceramică sînt puţine, dar din fericire
cuprind părţi din ambele grupe de dovezi care permit determinarea lui. Izvoarele pe baza cărora .se poate susţine acum existenţa unui centru de producţie
ceramică la Porolissum se împart în două categorii: izvoare scrise (epigrafice)
şi izvoare arheologice. lzv.oarele scrise sînt limitate numeric, .reducîndu-se de
fapt la două fragmente de vase pe care au fost imprimate cu sigiJ.lum numele
unor producăitori 3 • Primul dinue aceştia es.te CL(audius) CLAVDI(anus) ET
AVR(elius) ... ; al doilea este ] SVED[ (ius) ... ]. (Fig. 1). Tot acestei grupe
i se adaugă un tipar negativ tot din ceramică, servind probabil la imprimarea
1 In legătură cu izvoarele epigrafice şi arheologice şi importanţa studierii producţiei
ceramice din Dacia vezi N. Gudea, în Apulum, 16, 1978, p. 134-147.
2 Idem, p. 134.
a Ambele fragmente au fost descoperite în cursul săpăturilor din anii 1939-1940;
locul de descoperire exact nu este cunoscut.
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unor texte pe plachete, din care se păstrează numai un fragment din inscripţie. Textul întreg nu a putut fi Încă reconstituit 4 • Cum nu am găsit analogii
pentru numele imprimate pe vase nici În provincie, nici În provinciile Învecinate presupunem că reprezintă numele unor producători locali.
Izvoarele arheologice propriu-zise sînt mai numeroase. In primul rînd
trebuie menţionate tiparele: unele pentru opaiţe5 (ou mai multe nume de producători); şi unul pentru terra sigillata6 • Sîntem siguri că ştampilele unităţilo.r
militare care au staţionat aici permanent sau au participat la anumite lucrări
de construcţie au fost realizate pe loc 7 • Este greu de imaginat ca o unitate
militară să-şi fi transportat materialul ceramic pentru construcţie de la mari
di1Stanţe. Acestora li se adaugă două instrumente pentiru imprimat elemente
de decor găsite la Moigrad. Pl. XXX/160, 162. Piesele s-au pierdut dar au
fost păstrate două deseneB.
Dintre produsele ceramice care of eră cea mai sigură dovadă pentru stabilirea existenţei unui centru de producţie ceramică, vasele decora·re (prin
imprimare sau turnare) constituie cea mai importantă grupă. Este o grupă
masivă din punct de vedere cantitativ, prezentînd caracteristice comune de
factură (calitatea pastei, culoarea) sau de decor, de forme, ceea ce ne face
să credem că a fost produsă aici. Discuţia ce urmează are tocmai în scopul de
a dovedi acest lucru. Din grupul vaselor ceramice ştampilate am exclus vasele
cunoscute sub numele de terra sigillata. Deşi la Porolissum avem tipare pentru
aceste vase, nu pot fi încă deosebite vasele produse în aceste tipare şi cele
importate.
In cele ce urmează am supus analizei un număr de 159 fragmente de
vase. Ele alcătuiesc aproape în Întregime materialul de acest fel descoperit
la Porolissum pînă în anul 1977 inclusiv. Am cuprins în studiu şi vasele
ştampilate descoperite în anul 1977 prin săpături sistematice la castrul roman de pe Pomet, pentru că acest material ne-a dat certitudinea apartenenţei
tutumr fragmentelor centrului de la Porolissum. Primele vase decorate prin
ştampilare au apărut în cursul săpăturilor lui A. Buday din anii 1908-1914 8a
în clădirile situate pe terasele de la SE de castrul de pe Pomet; fragmente
izolate şi puţine au apărut în cursul cercetărilor efectuate de C. Daicoviciu
Piesa a fost descoperită în anul 1978 în clădirea comandamentului (principia).
Aceste piese sînt inedite în MIA Zălau. Al. V. Matei muzeograf la această instituţie
se ocupă cu problema publicării lor.
6 V. Christescu, Istoria economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 61, pi. I a, II, 1.
Un tipar inedit a fost descoperit În timpul săpăturilor arheologice executate sub conducerea
lui M. Macrea în anii 1958-1959. El este publicat în D. lsacu-N. Gudea, Terra sigillata
de import de la Porolissum, în Acta MP, 4, 1980, p. 191-; lucrarea analizează şi posibilităţile de a stabili un ra,port între terra sigillata de import şi terra sigillata locală fabricată
după tipare importate.
1
In legătură cu ştampilele unităţilor militare de la Porolissum vezi N. Gudea, în
Acta MP, 2, 1978, p. 65; cf. Szilagyi TeglD p. 53-55; I. I. Russu, în SC/V, 10,
1959, p. 316; idem, în Acta MN, 5, 1968, p. 453; 6, 1969, p. 173.
8 Vezi repertoriul nostru. Mulţumesc cu acest prilej colegului dr. Mircea Rusu cercetător principal la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca pentru informaţiile
oferite generos în legătură cu aceste piese.
•
sa A. Buday, în ErdMuz, 25, 1908, p. 337-348 (1908); idem, în DolgCluj, 1, 1910,
p. 69-105 (1909); 5, 1914, p. 67-94 (1913); 6, 1915, p. 51-111 (1914).
4
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În 1933 la burgusul de la Brebi9 şi de C. Daicoviciu - L. Ghergariu în
1939-1940 la castrul de pe Pomet, pe porţiunea de drum dezvelită etc. 10 •
O canti1ate mare de fragmente de vase decorate provine din săpăturile efectuate în anul 1943 la castrul de pe Pomet de A. Radn6ti 11 ; cîteva fragmente
au apărut în ·timpul săpăturilor efectuate de M. Moga la castru 12 şi apoi în
săpăturile executate de M. Macrea în anii 1958-1959 În mai multe puncte
de pe teritoriul complexului 1 3. Fragmentele apărute În anul 1977 provin numai de la porta praetoria a castrului de pe Pomet 13 a. O cantitate mare de
fragmente de la vase decorate a apărut .întîmplător În timpul lucrărilor agricole. Pînă la cel de al doilea război mondial acestea au fost strînse În coleqia
familiilor Wesselenyi - Teleki din Jibou, intrată în Muzeul de Istorie şi
Artă din Zalău în anul 1958 ca donaţie14. După înfiinţarea muzeului În anul
1951 astfel de fragmente sînt colecţionate cu sîrguinţă de la descoperitorii lor.
Din punct de vedere al repartizării pe muzee a materialului mai 5US amintit,
lucrurile se prezintă astfel: Muzeul de !Storie al Transilvaniei din Cluj-Napoca deţine materialele provenind din săpăturile făcute de A. Buday, C. Daicoviciu, A. Radn6ti şi M. Macrea. Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău deţine materialele din coleqia Wesselenyi-Teleki, din săpăturile lui M. Moga,
descoperirile arheologice curente şi materialele rezultate din săpăturile făcute
în anul 1977. O parte din fragmentele de vase descoperite Între cele două răz
boaie mondiale, care se aflau în Muzeul „Astrei" din Zalău, s-au pierdut în
cursul războiului.
Prezentarea de faţă şi analiza care se face pe baza materialului existent
are scopul limitat de a pune în circulaţie această grupă de material arheologic, de a prezenta principalele elemente de decor mai ales, ambele pentru
a pune bazele studierii Porolissum-ului ca centru de producţie ceramică din
Dacia. Sîntem convinşi că elaborarea acestui studiu, chiar şi 1n forma incipientă şi incompletă în care este făcută, va permite clarificări interesante
pentru toate descoperirile de acest gen din Dacia de Nord şi în aceea·şi mă
sură pentru descoperirile făcute în zona Dacilor liberi _aşezaţi la Vest şi NordVest de limes.
Săpăturile arheologice din anii care au urmat campaniei din anul 1977
au scos la lumină o cantitate atît de mare de astfel de ceramică încît cer9

Material aflat În depozitele MIT Cluj-Napoca; nepublicat.
mai mare parte din materialul litic (monumente sculpturale, inscripţii etc.) şi
materiale mărunte s-au pierdut. Numai o mică parte aflată în păstrarea lui L. Ghergariu a
fost predată recent Muzeului din Zălau.
11 In legătură cu săpăturile efectuate de A. Radn6ti în 1943 la Moigrad vezi: E T6th,
Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radnoti, 1943, Budapest, 1978.
\ceastă lucrare nu publică Însă nimic din materialul arheologic propriu-zis (ceramică, obiecte
din fier, bronz etc.) care se află de fapt în MIT Cluj-Napoca. Pînă în anul 1976 cînd am
trecut la prelucrarea lui se afla în pachete (amestecat) nespălate şi neconservate. Pe baza
notiţelor de orientare de pe pachete am împărţit acest material pe categorii.
12 Material inedit în MIA Zălau.
13 Material inedit în MIT Cluj-Napoca. Rapoarte despre săpăturile din aceşti ani vezi:
l\f. Macrea şi colab., în Materiale, 7, 1961, p. 371-374; 8, 1962, p. 485-504.
13
• Pentru săpăturile recente efectuate de noi vezi raportul preliminar din Acta MP,
4, 1980, p. 81 sqq.
11 Inventarul MIA Zălau: creşterea colecţiilor.
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cetarea ei nu mai poate fi limitată la un simplu studiu impunîndu-se o cercetare ·separată şi specială dedicată acestei ceramici.
Metoda de lucru ne-a fost impusă de scopul pe care ni l-am propus ~i
de starea materialului cu care am operat. Aşa cum s-a putut deduce din expunerea de mai sus provenienţa este sigură pentru Întreg materialul, dar numai
o foa.rte mică pairite are locul de descoperire sigur în cadrul unui obiectiv
al complexului, iar poziţia stratigrafică nu este precizată decît fo cîteva cazuri. Asemenea observaţii se pot face dealtfel numai asupra materialului provenit din săpăturile arheologice (1908-1914, 1943, 1949, 1958-1959, 1977).
Pentru cea mai mar-e parte a materialului, cel provenit din descoperirile Întîmplătoare, nu se pot face nici un fel de precizări privind locul de descoperire.
In al doilea rînd cea mai mare parte a materialului este fragmentar. Chiar
şi vasele pentru care am Încercat Întregiri grafice, ele se limitează mai ales
la registrele cu elemente de decor, lipsind mai Întotdeauna partea lor inferioară. Am prezentat vasele Întregite În cadrul unei singure forme Într-o
succesiune mai mult după dimensiuni decît pe tipuri, fără ca incadrarea
într-un tip anume să fie foarte riguroasă. Faptul a fost determinat mai ales
de numărul mic de vase cu care am operat. În ordinea succesiunii am prezentat apoi fragmentele decorate pentru care nu s-a putut stabili forma vasului. În general am evitat să prezint două vase sau două fragment·::: avînd
acelaşi element de decor. Este adevărat Însă că În foarte puţine cazuri aş fi
putut face acest lucru. Au fost excluse din prezentare şi analiză o serie de
fragmente cu decorul puţin vizibil sau fragmentar din dorinţa de a prezenta
numai elementele de decor sigure. Ca urmare a procedeului mai sus menţionat
planşele şi descrierile cuprind 93 de vase Întregi şi întregite şi 66 de fragmente de vase. Prezentarea fiecărui vas sau fragment de vas a urmat o succesiune fixă: forma, starea de conservare, materia primă şi calitatea ei, culoarea, descrierea vasului cu datele tehnice, descrierea elementelor de decor,
locul de descoperire, locul de păstrare cu numărul de Înregistrare (atunci
cînd el există) şi locul în ilustraţi::t lucrării. Numerele de ordine în descriere
urmează numerele de ordine din ilmtraţic.
Constatările, desigur cu caracter provizoriu, care se pot enunţa acum
în legătură cu ceramica decorată sînt următoarele: a. vasele ceramice decorate de la Porolissum alcătuiesc grupa cea mai importantă a ceramicii locale,
constituind un produs tipic al atelierelor de la Porolissum. b. cea mai mare
parte a fragmentelor de care dispunem şi pe care le-am analizat au fost
fabricate din pastă de calitate foarte bună. Există doar cîteva fragmente la
care în pastă apare nisip fin sau pasta este mai dură la pipăit. c. Culoarea
predominantă a pastei este cea cenuşie deschisă; avem însă şi cîteva cazuri
la care culoarea pastei este cărămizie. d. Suprafaţa vaselor a fost fie În 1ntregime, fie numai în partea exterioară acoperită cu firnis (angobă), care proteja peretele şi dădea un aspect mai elegant vasului. e. Culoarea firnisului este
de cele mai multe ori cenuşiu Închis, uneori cu nuanţe mai Închise, spre negru,
alteori cu nuanţe mai deschise foarte aproape de culoarea pastei. În cazul
vaselor din pastă de culoare cărămizie firnisul are culoare brună cu nuanţe
mai deschise sau mai ·Închise. De foarte multe ori firnisul este lucios. f. Forma
caracteristică pentru vasele decorate este strachina cu fund inelar. Dar în
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cadrul acestei forme pot fi deosebite tipuri (În strînsă legătură cu dimensiunile - diametrul gurii, înălţimea - ; cu variaţii ale structurii corpului (împărţirea pe registre, numărul de registre etc.), iar în cadrul fiecărui tip pot
fi deosebite variante (fie după forma peretelui lateral, fie după forma buzei).
Nu ne vom opri acum asupra acestor aspecte ale studiului pentru că numărul de piese cu care operăm este prea mic pentru a formula constatări.
Precizăm însă că din punct de vedere al dimensiunilor (diametrul gurii) vasele pot fi împărţite în trei grupe distincte (diametrul mai mic de 10 cm;
diametrul Între 10-20 cm; diametrul mai mare de 20 cm); din punct de vedere al înălţimii se pot Împărţi În două grupe: înalte şi obişnuite; iar din
punct de vedere al numărului de regis~re decorate sînt mai multe grupe: cu
un registru; cu două registre; cu trei .registre şi chiar cu patru registre; acestora li se adaugă vasele care au corpul rotunjit. Variantele sînt prea numeroase pentru a fi analizate aici, În schimb am Încercat să fac separarea În
repertoriu. Cantitatea mică de piese din repertoriul pe care-l prezentăm acum
ne împiedecă să facem o legătură directă între elementele de decor şi tipul
vasului, să stabilim dacă nu cumva unele elemente de decor se aplică numai
la anumite variante sau anumite combinaţii de elemente de decor să se aplice
la un singur tip sau variantă de vase. O atare posibilitate ar ajuta la determinarea unor ateliere şi, de ce să nu credem, la stabilirea unor maniere de
lucru, a~a cum este cazul la ceramica de import.
Mai puţin se Întîlnesc elementele de decor imprimate la alte forme de
vase. Nu lipsesc Însă excepţiile. Între vasele publicate avem şi un fund de
strachină joasă cu fund plat, decorat În interior. lntre fragmentele care se
află în MIT Cluj-Napoca mai avem cîteva bucăţi de la v;ise de acelaşi tip
la care partea interioară a corpului este decorată. Un fragment decorat pare
a proveni de la o oală, dar în starea fragmentară în care se află este greu
de precizat. Probabil că studierea materialelor ceramice apărute în cercetările
din anii 1977-1979 şi care vor mai apare vor permite precizări pentru toate
aspectele pent·ru care acum nu avem suficiente date.
Una din problemele deosebit de interesante este aceea a modului cum
s-a realizat imprimarea elementelor de decor. Judecînd după felul în care
se prezintă fragmentele şi după organizarea decorului În registre presupunem
că ·imprimarea elementelor s-a putut face în două moduri: a. În cazul elementelor de decor simple sau la combinaţiile asimetrice sau neregulate motivele au fost imprimate prin presarea unui instrument. Pentru aceasta pledează şi existenţa celor două sigilla. Fiecare motiv a fost realizat printr-o
impresiune. Faptul se poate dovedi la unele exemplare la care urmele impresiilor negative se văd în partea interioară a vasului. Poate că există situaţia
cînd mai multe motive decorative erau imprimate printr-o singură impresiune, deai erau cuprinse pe acelaşi instrument, deşi mărturisim că aoeastă
posibilitate este şi ni se pare îndoielnică. b. In cazul motivelor decorative
compuse şi foarte complexe credem că au fost realizate prin turnare într-un
tipar. Nu avem acum ni.ci un fel de dovezi pentru a sprijini o asemenea ipoteză. Singurele argumente ar fi acelea că nu po3'te fi realizat prin imprimări
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succesive un registru de motive grupate foarte complicat

ş1

cu o simetrie

perfectă.

Motivele decorative se împart în trei grupe mari 15. Primul grup este
'decorative cu caracter geometric. Acestea le-am Îmliniare (cuprinzînd linii, rectangulare, frînte şi curbe),
circulare (incluzînd trei grupe de cercuri după mărime), semicirculare (sau
arce de cerc) cu dimensiuni şi deschideri diferite. Cea de a doua categorie
de motive decorative sînt cele vegetale; ea se împarte în mai multe grupe
cuprinzînd motive reprezentînd frunze, ramuri, flori şi rozete. În cazul
motivelor vegetale gradul de stilizare al reprezentă·rii nu constituie deocamdată un criteriu de selecţie pentru că numărul motivelor cu care se operează
este mic. Cea de a treia categorie de motive decorative cuprinde pe cele
inspirate de pe ceramica de impo.rt (terra sigillata) sau motive pe care nu am
putut să le încadrăm În grupele mai sus amintite.
Modul de realizare al motivelor decorative este specific. Cel mai des
şi mai constant este alcătuirea motivului din patrulatere mici rectangulare.
Uneori (şi de cele mai multe ori) forma acestor patrulatere se apropie de
patrat; de multe ori Însă avem dreptunghiuri mici, trapeze şi nu lipsesc
cazurile cînd avem triunghiuri sau colţurile sînt În aşa fel rotunjite încît dau
impresia unor perle. Preferinţa pentru motive realizate din patrulatere mici
pare a fi acum una din caracteristicile specifice ale acestui centru ceramic.
Din punct de vedere al combinaţiilor, motivele decorative sînt dispuse în
mai multe feluri: a. un singur motiv repetat acoperind întreaga suprafaţă a
vasului În şir orizontal sau vertical. b. motive simple aşezate În grupuri de
alcătuit din motivele
părţit în cîteva grupe:

15 Nu avem intenţia discutării originii şi răspîndirii ceramicii decorate din provincie
sau din zona vestică din afara ei. Cercetările mai vechi sau mai recente au identificat existenţa unor zone din provincie unde există ateliere care fabrică astfel de produse. Aş menţiona aici zona din sud-estul Transilvaniei (numeroase fragmente apărute În castrul de la
Rîşnov şi Feldioara), zona Mureşului Superior (Cristeşti; material inedit aflat în Muzeul
Judeţean Tg. Mureş), Oltenia (Gh. Popilian, Ceramica romaiiă din Oltenia, Craiova, 1978),
şi poate chiar Napoca (material inedit aflat în depozitele MIT Cluj-Napoca). Se poate spune
că vasele ceramice decorate din aceste zone au anumite caracteristice comune mai ales datorită
motivelor decorative; în acelaşi timp ele se deosebesc prin calitatea şi culoarea pastei sau
maniera de decorare. Din păcate numărul fragmentelor publicate este atît de mic încît nu
permite deocamdată precizarea unor observaţii cu caracter istoric. Se consideră în general că
sînt rezultatul existenţei unui particularism regional autohton (C. Daicoviciu, La Transylvanie
dans l'antiquite, Bucarest, 1945, p. 144) datorat tradiţiei dacice în ceramică (M. M:tcrea,
Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 260).
Mai dificilă este situaţia fragmentelor descoperite În afara provinciei, mai ales în zona
cuprinsă între Dacia şi Pannonia şi În lumea barbară situată la Nord de ambele provincii.
Numeroase fragmente au fost descoperite la Medieşul Aurit, Mişca (informaţie de la S. Dumitraşcu, Gh. Lazin) în cîmpia Crasnei sau chiar şi mai departe spre Vest şi Nord-Vest
(]. Pasztor, în Arheologicke Rozhledy, 12, 6, 1960, p. 800-810; M. Lamiova-Schmiedlova,
în Slov Arch, 17-2, 1969, p. 403-502 - cu multă bibliografie în legătură cu descoperiri
similare din zonă); fragmentele descoperite în săpăturile executate la Doh (E. Lak6) sau
Panic (Al. V. Matei) foarte aproape de Porolissum provin cu certitudine de aici. In schimb
fragmentele publicate de ]. Pasztor şi M. Lamiova-Schmiedlova prezintă caracteristice de
factură, formă şi elemente de decor care sînt mai îndepărtate de cele de la Porolissum.
Preferăm deci a le aminti, fără ca deocamdată să facem vreo legătură sau să încercăm a
găsi originea comună sau diferenţierile dintre ele.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

V ase ceramice

ştampilate

de la Porolissum

111

---··------------------------------două

sau de trei (grupuri care se repetă pe suprafaţa decorată). c. motive
compuse, care iint cele mai răspîndite. Motivul cel mai repetat în cazul decorului compus este semicercul sau arcul de cerc deschis în jos alcătuind un şir
orizontal. ln raport de acest element de decor principal se repartizează celelalte motive decorative. Semicercurile sau arcele de cerc deschise În jos constituie deobicei motivul de decor aşezat în partea superioară a registrului
decorat. Celelalte motive urmează În jos fiind aşezate ori la interseqia capetelor semicercurilor, fie la mijlocul lor. În legătură cu frecvenţa altor motive
decorative găsim că este mai prudent să nu ne exprimăm acum.
'Cea mai importantă problemă care se ridică În legătură cu ceramica decorată de la Porolissum este datarea, mai precis vorbind începuturile atelierelor locale de producţie şi În aceeaşi măsură sfîrşitul lor. Aşa cum reiese
din repertoriul provizoriu prezentat de noi ceramica decorată a apărut cam
peste tot acolo unde s-au Încercat săpături arheologice, iar descoperirile Întîmplătoare ne-o semnalează peste tot În cadrul marelui complex. Contextele
de descoperire care pot sau permit să stabilim anumite elemente cronologice
sînt însă puţine. Atît A. Radn6ti cît şi noi am găsit ceramica decorată În
bastioanele porţilor de la castrul de pe Pomet. Noi am putut stabili, de
pildă, că bastionul de Nord al porţii praetoria şi bastioanele porţii dc:cumana nu au fost deranjate după construirea lor În piatră. Deci intreg materialul găsit în bastioanele porţilor datează de la începutul secolului III e.n.,
dată la care au fost ridicate În piatră porţile castrului. Aceeaşi datare o sugerează ceramica decorată descoperită în cursul săpăturilor de la templul lui
Bel (dar care nu a fost cuprinsă în analiza din studiul de faţă). Templul
a fost reconstruit după o incendiere şi o distrugere quasi-totală, pe la începutul secolului III e.n. ln secţiunile executate În interiorul castrului şi mai
ales În principia am putut constata că ceramica decorată se plasează în
partea superioară a stratului de locuire antică. ln măsura în care o atare
poziţie se leagă de faza castrului cu zid de piatră putem afirma că aceasta
observaţie contribuie la datarea ceramicii. Bazaţi deocamdată pe aceste observaţii putem afirma următoarele:
- ceramica decorată a început să fie fabricată la Porolissum pe la
sfîrşitul secolului II e.n., în mod sigur la începutul secolului III e.n. atelierele oraşului funqionau din plin
- apariţia ei este urmarea firească a dezvoltării economice a zonei şi
drept umare se constată o scădere a importului de ceramică de lux
- asocierea ei În bastionul de Nord al porţii praetoria cu monete dat;nd din secolul al III-iea, cu fibule, cu terra sigillata de import îi asigură
datarea În secolul III e.n. în aceeaşi măsură ca şi a·rhitectura bastioanelor
- ceramica decorată reprezintă cel mai tipic produs local al at.elierelor
de la Porolissum
- ceramica decorată a continuat să fie produsă în tot cursul secolului
III e.n. şi probabil că produqia ei a continuat în secolul IV e.n. Aşa cel
puţin ne lasă să bănuim vasul cu inscripţie creştină care nu poate fi datat
mai devreme de începutul secolului IV şi care aparţine din punct de vedere
al facturii, formei şi culorii pastei vaselor decorate.
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I. CATALOG AL MOTIVELOR DECORATIVE
Motivele decorative vor fi expuse În ordinea numărului latin al planşelor, fiecare motiv
În parte purtînd un număr arab. Termenii şi terminologia folosită pot fi considerate în mare
parte provizorii, pînă la găsirea unor formule mai potrivite pentru exprimarea corectă.
DECOR GEOMETRIC

Elemente de decor liniare
1. Linie verticală formată din 11 patrulatere mici, inegale.
2. Linie verticală form:'ltă din 12 patrulatere mici, inegale
3. Două linii verticale, paralele, formate din 19 patrulatere mici, inegale
4. Linie verticală formată din cinci perle
5. Două linii aşezate în unghi deschis în jos, formate din patrulatere mici, inegale
formate din striuri
6. Două linii aşezate în unghi, cu deschiderea spre dreapta
7. Două linii aşezate în unghi, cu deschiderea în jos, formate din cîte şapte patrulatere mici inegale.
8. Două şiruri din cîte două linii formate din patrulatere mici inegale, aşezate unul
faţă de altul în unghi cu deschiderea în jos
9. Linie frîntă cu deschiderea spre dreapta; partea superioară este formată din patrulatere mici; partea inferioară este formată din triunghiuri mici
10. Linie frîntă cu deschiderea în jos, formată din patrulatere inegale aşezate simetric;
deasupra unghiului liniei trei patrulatere aşezate radial
11. Linie frîntă cu deschiderea în jos, formată din patrulatere mici
12. Romb, format din patrulatere mici, inegale
13. Patrulater neregulat format din 19 patrulatere mm

Elemente de decor f armate din linii curbe
14. Linie curbă cu deschiderea spre stînga, formată din 19 patrulatere mm, inegale
15. Linie curbă înclinată la stînga, formată din 14 patrulatere mici, inegale; cele mm
sînt situate spre bază
.
16. Linie curbă cu deschiderea spre dreapta; formată din patrulatere mici (16), inegale; cele mici sînt situate în partea de sus
17. Linie curbă cu deschiderea spre stînga, formată din 10 patrulatere mici
18. Linie curbă cu deschiderea spre stînga, formată din 15 patrulatere mici, inegale;
cele din capătul de sus au aspect triunghiular
19. Linie curbă cu deschiderea spre stînga; formată din 21 patrulatere mici, inegale
20. Linie curbă cu deschiderea spre stînga, formată din 12 triunghiuri mici, inegale
21. Linie curbă cu deschiderea spre stînga, formată dintr-o impresiune lată ce încadrează şi 14 patrulatere mici, inegale
22. Linie curbă cu deschiderea spre dreapta, formată dintr-o impresiune lată şi înaltă
23. Linie curbă cu deschiderea spre dreapta, formată dintr-o impresiune înaltă şi foarte
lată

24. Linie

curbă

cu deschiderea spre stînga,

formată

dintr-o impresiune

lată

18 Pentru împărţirea şi denumirile motivelor decorative am apelat mai ales la G. B. Rogers, Poteries sigillees de la Gaule Centrale I. Les motifs non figurees, Paris, 1974; p. 37-39
motive de demarcare; p. 64 rozete; p. 73 cercuri; p. 82 semicercuri sau arce de cerc; p. 101
motive vegetale; p. 116 frunze naturale; p. 132 frunze stilizate; p. 154 coloane; p. 162
altare etc. Terminologia folosită de G. B. Rogers nu corespunde decît în parte, iar motivele
sînt cu totul altele. Pe terra sigillata la care se referă autorul nu se cunosc triunghiurile,
ovele deschise în jos, rozetele sînt într-o singură bucată, cercurile sînt dÎJl linii continue,
semicercurile şi arcele de cerc sînt deschise în sus etc.
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Elemente de decor constînd din cercuri mici
25. Cerc format din 13 patrulatere mici; d = 1,2 cm
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc

format
format
format
format
format
format
format
format
format
format
format
format
format
format
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şi

mijlocii

din 17 patrulatere mici; d = 1,2 cm
din 13 patrulatere mici; d = 1,2 cm
din 28 patrulatere mici; d = 2 cm
din 18 patrulatere mici; d = 1,5 cm
din 27 patrulatere mici; inegale; nu este închis perfect; d = 1,7 cm
din 25 patrulatere mici; d = 2,2 cm
din 27 patrulatere mici; d = 1,8 cm
din 31 patrulatere mici; d = 2,4 cm
din 24 patrulatere mici, inegale; d = 2,5 cm
din 35 patrulatere mici, inegale; d = 2,3 cm
din 21 patrulatere mici, inegale; nu este închis perfect; d "" 2,4 cm
din 25 de perle ovale, mari, inegale; d = 2,5 cm
din 25 patrulatere mai mari, inegale; d = 3 cm
din 26 patrulatere mici rectangulare; d = 2,5 cm

Elemente de decor formate din cercuri simple mari

d
d

d

40.
41.
42.
43.
44.
45.
4,2
46.
4,6
47.
4,4

Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc
Cerc

format din 38 patrulatere mici, inegale; d = 3,1 cm
format din 47 patrulatere mici, foarte mărunte; d = 3,1 cm
format din 49 patrulatere rectangulare, inegale; d = 3,5 cm
format din 42 patrulatere mici rectangulare; nu este închis perfect; d = 3,5 cm
format din 49 patrulatere mici; d = 4 cm
format din 37 patrulatere mici, aşezate cu axa lungă pc circumferinţă;

cm

Cerc format din 43 patrulatere rectangulare, aşezate cu axa lungă pe
cm
Cerc format din 40 patrulatere mici aşezate cu axa lungă pe
cm; nu este închis perfect

circumferinţă;
circumferinţă;

Elemente de decor formate din cercuri compuse în moduri diferite
48. Cerc realizat dintr-o cruce cu spaţiile dintre braţe umplute cu semicercuri; d = 1,2 cm
49. Cerc format dintr-o cruce cu spaţiile dintre braţe umplute cu arce de cerc duble,
închise; d = 1,2 cm
50. Cerc format dintr-un motiv circular în jurul căruia stau 6 semicercuri din linii
duble, deschise în afară şi închise
51. Cerc format din trei elemente: un cerc mic interior; un cerc format din patrulatere
mici rectangulare; un cerc din linie care le Înscrie pc ambele; d = 1,8 cm
52. Cerc format din triunghiuri mici cu vîrfurile ascuţite spre interior; d = 1,5 cm
53. Cerc format din trei elemente: un cerc liniar interior; un cerc de perle rotunde;
un cerc exterior liniar; d = 1,8 cm
54. Cerc format din triunghiuri mici isoscele cu vîrful ascuţit spre exterior; d ""' 2,4 cm
55. Cerc format din trei clemente: un cerc interior liniar; un cerc format din 22 perle
ovale; cerc exterior liniar; d = 2,7 cm
56. Cerc format dintr-o ramură de laur?; d = 2,4 cm
57. Cerc format din trei elemente: cerc interior liniar; cerc format din 32 perle rotunde; cerc exterior liniar; d = 3,6 cm
58. Cerc format din trei elemente: cerc interior liniar; cerc format din 33 perle rotunde; cerc exterior liniar; d = 3,5 cm
59. Cerc format din trei elemente: cerc interior liniar; cerc format din 55 (?) perle
mici rotunde; cerc exterior liniar; d = 4,2 cm
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Elemente de decor forma.te din cercuri
de mărime mică

şi

grupuri de cercuri

60. Figură ovală în care este înscrisă alta mai mică; d
0,5 cm
61. Cerc dublu; d
0,5 cm
62. Cerc dublu; d
0,8 cm
63. Cerc dublu; d
0,6 cm
64. Cerc dublu; d
0,9 cm
65. Cerc dublu; d
1 cm
66. Cerc dublu; d
0,9. cm
67. Cerc dublu; d
0,9 cm
68. Cerc dublu care circumscrie uii cerc mai mic; d = 0,8 cm
69. Cerc dublu, care circumscrie un cerc mai mic; d = 1,2 cm
70. Cerc dublu cirumscriind un cerc dublu mai mic; d = 1,2 cm
71. Cerc dublu circumscriind un cerc mai mic; d = 0,9 cm
72. Semicercuri duble circumscrise la două cercuri mai mici; d = 1 cm
73. Cerc dublu circumscris unui cerc mic; d = 1 cm; deasupra două semne incizate în
formă de „căciulă9
74. Figură care se apropie de un cerc dublu, dar neînchis; d = 1 cm
75. Figură care se apropie de un cerc dublu; dar neînchis; în interior un cerc mic
simplu; d = 0,9 cm
76. Cerc dublu care circumscrie un cerc dublu mai mic, iar acesta la rîndul lui un
cerc mic simplu; d = 1,4 cm
·
77. Două cercuri duble care se intersectează;
78. Semicercuri formate din patrulatere mici; adosate
79. Cerc dublu striat (14), circumscris unui cerc mic simplu d = 1 cm
80. Cerc compus din patru elemente: cerc simplu în interior; un cerc dublu cucumscris lui; un cerc format din perle; şi un cerc liniar exterior; d = 1,3 cm
81. Semicercuri din patrulatere mici adosate prin linii curbe
82. Grup de trei cercuri aşezate simetric; partea inferioară a fiecărui cerc· este haşu
rată

83. Grup de trei cercuri duble care circumscriu cîte două cercuri simple
84. Grup de trei cercuri duble, aşezate simetric
85. Grup de trei cercuri duble aşezate unul sub altul

Elemente de decor f armate din arce de cerc
cu deschiderea în jos
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

şi

semicercuri

Semicerc format din 13 patrulatere mici rectangulare
Semicerc format din 12 patrulatere mici rectangulare
Semicerc format din 9 patrulatere mici rectangulare; d = 1,6 cm
Semicerc forma~ din 18 patrulatere mici; d = 2,5 cm
Semicerc format din 18 patrulatere mici rectangulare; d = 2,3 cm
Arc de cerc format din 18 patrulatere mici, rectangulare
Aic de cerc format din 9 patrulatere mici
Aic de cerc format din 15 patrulatere mici, inegale
Arc de cerc format din 12 patrulatere mici, rectangulare
Aic de cerc formati din 13 patrulatere inegale, neregulate
Arc de cerc format din 17 patrulatere .inegale
Aic de cerc format din 17 patrulatere mici, inegale
Arc de cerc format din 18 patrulatere mici, inegale
Arc de cerc format din 14 patrulatere inega!C
Arc de cerc format din 14 patrulatere inegale
Arc de cerc format din 20 patrulatere mici, inegale
Arc de cerc format din 13 patrulatere mici, inegale
Arc de cerc format din 17 patrulatere mici, inegale
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Elemente de decor formate din arce de cerc simple sau compuse
mari cu deschiderea în jos
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
11 l.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
din linii
119.
dublă

Aic
Arc
Arc
Arc
Arc
Aic
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Arc
Aic
Arc

de
de
de
de
de
·de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc format
cerc dublu

din 22 patrulatere mici
din 21 patrulatere dreptunghiulare
din 18 patrulatere mici inegale
din 28 patrulatere mici, inegale
din 14 patrulatere mici rectangulare
din 15 patrulatere, inegale
din 23 patrulatere mici
din 15 perle ovale
din 16 perle ovale
din 12 perle triunghiulare
din· 10 perle ca picătura de apă
din 10 triunghiuri cu vîrful spre interior
din 15 triunghiuri cu vîrful spre interior
din 26 perle ovale, unite
format din patrulatere dreptunghiulare sprijinite pe semicercuri

Arc de cerc dublu format din patrulatere dreptunghiulare sprijinite pe o linie

120. Aic de cerc compus din: semicerc din linie suprapus de semicerc din perle ovale
încadrate Între două linii semicirculare
121. Semicerc compus din semicerc din perle ovale încadrate de două linii semicirculare
122. Semicerc din perle rotunde încadrate de două semicercuri din linii

Elemente de decor reprezentînd linii curbe-ondulate
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Linie curbă simplă formată din patrulatere mici rectangulare
Linie curbă dublă formată din patrulatere mici rectangulare
Linie curbă dublă formată din patrulatere mici rectangulare
Linie. ·curbă. dublă formată .din patrulatere rectangulare, inegale
Linie curbă dublă formată din triunghiuri isoscele
L!n!e curbă d~~lă formată. dii;i pa;rulatere !°ic~ rectangulare in~l?ale
Lm1e ondulata m forma c1fre1 „8 , formata dm patrulatere m1c1
Linie în zig-zag formînd o volută - încadrată de linii simple tnchise

DECOR VEGETAL STILIZAT

Motive decorative în formă de frunze

# ramuri

Frunză mare alungită cu vîrful în jos; formată din trei lobi; lobii de sus sînt
de cercuri
132. Frunză de mărime mijlocie cu vîrful în sus; nervurile sînt din patrulatere mici;
lobii de jos sînt semicercuri
133. Frunză de mărime mică cu vîrful în sus; nervurile sînt reprezentate de patrulatere
mici; lobii de la bază sînt circulari
134. Frunză de mărime mijlocie cu vîrful în sus; nervurile sînt reprezentate de patrulatere mici; lobii de la bază sînt circulari
135. Fragment . de frunză mare; nervurile sînt reprezentate prin patrulatere dreptunghiulare
'
·
136. Fr-unză de mărime mijlocie cu vîrful în jos; nervurile sînt reprezentate de patrulatere dreptunghiulare, inegale
137. Frunză cu vîrful în sus; de mărime mică; nervurile sînt realizate din linii duble

131.

în

formă
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138. Fragment de frunză de mărime mare; nervurile sînt realizate din patrulatere
dreptunghiulare, inegale
139. Frunză mare cu vîrful în jos; nervurile sînt reprezentate de patrulatere dreptunghiulare, inegale
140. Frunză cu vîrful În jos, nervurile sînt reprezentate prin perle
141. Frunză cu vîrful în jos; trilobată
142. Frunză trilobată cu vîrful în jos
143. Frunză cu vîrful În jos; nervurile sînt reprezentate prin patrulatere inegale
144. Ramură cu vîrful În jos; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere inegale care
sc micşorează spre vîrf
145. Ramură cu vîrful în jos; frunzele sînt reprezentate prin perle care sc micşorează
spre vîrf
146. Ramură cu vîrful În sus; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere dreptunghiulare
inegale
147. Ramură cu vîrful În jos; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere inegale, mai
rare

Motive decorative în

formă

de frunze, ramuri

şi

flori

Frunză trilobată cu vîrful în sus; n~rvurile sînt liniare
Frunză trilobată cu vîrful în sus; nervurile sînt din linii duble
Frunză trilobată cu vîrful În sus; nervurile sînt reprezentate prin linii duble
Frunză cu vîrful în jos; nervurile sînt reprezentate prin linii duble; coada frunzei
îndoită

148.
149.
150.
151.

este

152. Frunză cu vîrful În sus; nervurile sînt reprezentate prin patrulatere dreptunghiulare
inegale
153. Ramură cu vîrful În jos; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere inegale
154. Ramură În forma literei S; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere mici inegale
155. Frunză cu vîrful în sus; nervurile sînt marcate prin linii
156. Ramură cu vîrful în sus; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere mici, dreptunghiulare, mai rare
157. Ramură cu vîrful în sus; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere mici care se
micşorează spre vîrf
158. Ramură cu frunzele formate din patrulatere mici, care se micşorează spre vîrful
îndreptat În sus
159. Ramură îndoită cu frunzele reprezentate prin patrulatere mici, inegale
160. Ramură îndoită; frunzele sînt reprezentate prin patrulatere mici, inegale
161. Frunză cu trei lobi mari, formaţi din patrulatere mici, ·inegale
162. Frunză cu trei lobi mari; nervurile sînt marcate prin linii duble
163. Frunză cu trei lobi mari de formă ovală
164. Frunză cu trei lobi mari de formă ovală
165. Floare cu patru petale mari
166. Floare cu patru petale mari
167. Floare cu trei petale; (frunză?)
168. Floare cu patru petale mari alungite

Motive decorative vegetale stilizate excesiv
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
cu spaţiul dintre
177. Motiv

quadrilobat avînd în interior două elipse care se intersectează
trilobat, în fiecare lob avînd un cerculeţ
din trei lobi patrulateri; în fiecare lob şi la mijloc cîte un cerculeţ dublu
din trei lobi patrulateri; în fiecare lob şi la mijloc cite un cerc dublu
quadrilobat alungit; interiorul cu nervuri din linii duble
din doi lobi alungiţi; interiorul cu nervuri din linii frînte
din doi lobi alungiţi; interiorul cu nervuri din linii duble
din doi lobi; interiorul cu nervuri din linii duble peste care vine o scăriţă
fuştei cu cerculeţe
trilobat cu interiorul cu nervuri din linii duble
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178. Motiv trilobat cu interiorul decorat cu nervuri din linii duble; trei nervuri mai
groase servesc drept axe
179. Motiv quadrilobat; interiorul are patru nervuri axiale şi numeroase nervuri mai
mici radiale
180. Motiv quadrilobat; interiorul are patru nervuri axiale şi numeroase nervuri mai
mici radiale
181. Motiv trilobat; fiecare lob are o nervură centrală liniară
182. Motiv trilobat; lobii de la bază sînt mici de tot, iar lobul central este foarte
mare; interiorul lobilor mici are cite un cerculeţ; lobul mare are două cerculeţe şi este
decorat cu două linii duble care se întretaie
183. Motiv trilobat; dublat în partea interioară
184. Motiv trilobat; dublat în partea interioară; lobii sînt aproape unghiulari
185. Motiv trilobat; lobii unghiulari; în interior decor foliform dublu
186. Motiv trilobat; lobii unghiulari; În interior decor foliform dublu
187. Motiv trilobat; doi lobi mai mici la bază şi unul central mare; în interiorul
fiecărui lob se află cîte un oval

Motive decorative reprezentînd rozete
Rozetă mică cu patru petale, inegale
Rozetă mica cu patru petale aproximativ egale
Rozetă mică cu patru petale inegale; cea superioară mare celelalte
Rozetă mijlocie cu patru petale egale
Rozetă mijlocie cu şase petale egale
Rozetă mijlocie cu şase petale inegale
Rozetă mijlocie cu şase petale inegale: trei mari şi trei mici
Rozetă mijlocie cu şapte petale inegale şi asimetrice
Rozetă mijlocie cu şapte petale egale
Rozetă mică cu opt petale; două mari laterale şi cite trei sus şi jos

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
egale

Rozetă

198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
central
210.
central
211.
212.
213.
214.
215.
216.

trei mici

mai mici,

Rozetă
Rozetă
Rozetă
Rozetă
Rozetă

mijlocie cu opt petale egale distanţate
mijlocie cu opt petale mari
mijlocie cu opt petale mici inegale
mare cu 10 petale triunghiulare
mijlocie cu 10 petale inegale, perlate şi asimetric aşezate
mare cu opt petale mari, inegale şi asimetrice
mare cu 10 petale mari, lipite între ele
mare cu 10 petale inegale distanţate între ele
mare cu 12 petale trapezoidale lipite între ele
mijlocie cu 12 petale din patrulatere mici; în interior cerc central
mare cu 12 petale din patrulatere mici şi cerc interior central
mare cu 10 petale din patrulatere cu colţurile rotunjite; cerc interior

Rozetă

mare cu 10 petale mari din patrulatere cu

Rozetă
Rozetă
Rozetă
Rozetă
Rozetă
Rozetă

Rozetă mare
Rozetă mare
Rozetă mare
Rozetă mică
Rozetă mare
Rozetă mare

cu
cu
cu
cu
cu
cu

colţurile

rotunjite; cerc interior

13 petale trapezoidale; în interior cerc central
11 petale de forme neregulate; în interior cerc central
10 petale de forme neregulate; În interior cerc central
opt petale triunghiulare lipite
11 petale triunghiulare alungite şi îndoite
15 petale triunghiuLare mari cu vîrfurile uni•te

MOTIVE DECORATIVE AVIND FORMA UNOR LITERE, CIFRE, ETC.

217.
218.
219.
220.

Motiv
Motiv
Motiv
Motiv

în
în
în
în

forma
forma
forma
forma

literei
literei
literei
literei

S - întoarsă spre stînga
S
S grosolan executat
S
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221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv
Motiv

în forma literei S - întoarsă de forma cifrei arabe „ide forma cifrei arabe „8"
de forma literei S - întoarsă
de forma literei S - întoarsă -; mai înaltă
de forma literei S - întoarsă - cu capetele spiralate
cu trei braţe spiralate
de forma cifrei arabe „2" combinată cu ove şi patrulatere mici
în formă de svastică, cu capetele spiralate

MOTIVE DECORATIVE IMPRUMUTATE DE PE TERRA S/G/LLATA
DE IMPORT

230. Ove simple cu deschiderea în jos
231. Ove pline cu deschiderea în jos
232. Ove simple mari cu deschiderea în jos
233. Motiv în formă de cerc cu codiţă
234. Motiv de forma picăturii de apă realizat din patrulatere inegale
235. Motiv de forma unui triunghi cu capetele striate
236. Motiv În formă de coadă de pasăre
237. Motiv în forma tălpii de picior uman
238. Motiv în formă de bază - coloană şi capitel
239. Motiv În forma unui altar cu baza şi capitelul decorate
240. Motiv oval realizat din patrulatere dreptunghiulare aşezate simetric de-o parte
şi de alta a unei axe
241. Motiv de forma unui cerc; interiorul împărţit simetric în două părţi de o axă
din cerculeţe (6) Încadrate de două linii duble; linii duble paralele (cîte 7) împart apoi
transversal fiecare sector de cerc.

II. Repertoriul vaselor şi fragmentelor supuse studiului
Strachină

Variantă
Planşa

cu fund inelar

cu dimensiunile mici

I.

1. Strachină fragmentară; dimensiunile fragmentului 6,5 X 4 X 0,5 cm; dg la vasul
întregit vafic este de 10 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie; în partea exterioară şi
interioara firnis de culoare cenuşie închisă, lucios; sub buză o canelură Îngustă; pe corp are
decor compus din două elemente: a. arc de cerc din patrulatere inegale, deschis În jos
(T 8/104) b. la capetele arcelor rozete cuw 8w pe!ale
H/200)
..
Mo1grad; castrul de pe Pomet; sapaturile · m 194J; porta sm1Stra; bastionul de N;
padimentul superior
MIT Cluj-Napoca

J!

2. Strachină; fragment cu dimensiunile 4 X 4 X 0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic este
de 10 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la partea exterioară şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios, sub buză o canelură Îngustă; corpul cu decor
compus din două elemente: a. semicercuri deschise în jos formate din patrulatere inegale
(T 8/104); b. la capetele arcelor rozete cu 7 petale (T 13/195)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta sinistra; bastionul de N;
padimentul superior
MIT Cluj-Napoca
3. Strachină; fragment cu dimensiunile 10X5X0,5 cm; dg la vasul Întregit grafic este
de 9 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; În partea exterioară şi în interior
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firnis de culoare cenuşie Închisă, lucios; sub buză are două caneluri orizontale distanţate
între ele; pe corp element de decor compus din două elemente: a. şir orizontal de cercuri
mijlocii (T 3/35}; b. şir orizontal de cercuri mici, înscrise în cele mari (T 3/26); o nervură
orizontală marchează limita de jos a corpului vasului
Moigrad; oraş; săpăturile din 1914
MIT Cluj-Napoca. lnv. IV 118
4. Strachină; fragment cu dimensiuniie 3X 4,3 X 0,5 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 10,5 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie închisă, lucios; sub buză are două caneluri orizontale paralele, distanţate între
ele; pe corp decor compus format din două elemente: a. şir vertical de trei cercuri duble,
din linii simple (T 6/63); b. linie verticală formată din patrulatere inegale (T 1/1)
Moigrad; castrul roman de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta sinistra
MIT Cluj-Napoca
5. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7,5 X 5 X 0,5 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 11 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios; sub buză trei caneluri orizontale, paralele, distanţate între
ele; limita de jos a corpului este marcată de o nervură; pe corp decor compus format din
două elemente, dintre care unul se repetă; a. două şiruri orizontale de cercuri duble, din
linii simple distanţate între ele cu 2 cm (T 6/63); b. linii oblice formate din patrulatere ce
leagă cercurile între ele (T 2/7)
Moigrad; oraş; terasa de la NE de Pomet; săpăturile din anul 1914;
MIT Cluj-Napoca. lnv. IV/121

Varianta cu corpul

împărţit

în

două

registre

6. Strachină; fragment cu dimensiunile 3,5X4,5X0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 10 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi interior firnis
de culoare cenuşie închisă; lucios; buza este răsfrîntă spre exterior şi canelată; pe corp,
care este delimitat de două nervuri orizontale, decor simplu: a. şir orizontal de ornamente
vegetale stilizate (T 12/173)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298/1958
7. Strachină; fragment cu dimensiunile 12 X 6 X 0,5 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 1O cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă;· la exterior şi În interior firnis
de culoare cenuşie închisă; buza este răsfrîntă spre exterior şi rotunjită; linia incizată sub
buză şi o nervură orizontală în partea de jos marchează corpul vasului; pe corp decor
. simplu format din şir orizontal de linii înclinate formate din patrulatere inegale (T 2/15)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; principia; colţul de SV
MIT Cluj-Napoca
8. Strachină; fragment cu dimensiunile 8,5 X 6,5 X 0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 10 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie închisă, lucios; sub buză are o incizie orizontală ce marchează partea superioară a corpului; o nervură orizontală marchează partea lui inferioară; pe corp decor simplu:
un şir de ornamente în forma literei S Întoarse (T 14/224)
Moigrad; Pomet-oraş; terasa de la NE de castru; săpăturile din anul 1908
MIT Cluj-Napoca. lnv. II/119
9. Strachină; dg=lO cm; h=6,5 cm; df=4,2 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; fără firnis; buza este răsfrîntă şi rotunjită; o linie orizontală sub buză
marchează limita superioară a corpului; o nervură orizontală marchează limita lui inferio:aă; pe corp decor compus din două elemente: a. şir orizontal de cercuri mijlocii for-

mate din patruhtcre (T 3/32); b. între cercurile acestea cîte două cercuri duble formate
din Enii (T 6/64) aşezate simetric
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943
MIT Cluj-Nal)oc::.
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Variantă

cu corpul rotunjit,

fără

rtgistrt

10. Strachină; fragment cu dimensiunile 4,3X3X0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 1O cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă, la exterior şi interior firnis
de aceeaşi culoare, lucios. Pe corp decor compus din două elemente: a. şir de cercuri formate din patrulatere imprimate, de mărime mijlocie (cf. T 3/30); b. şir de rozete cu patru
petale, înscrise în cercurile respective (T 13/189)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. Inv. C.C. 298, 15,/1958
11. Strachină; fragment cu dimensiunile 8X3,5X0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 10,2 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios; buza vasului este lată şi înaltă; pe corp decor simplu
format dintr-un şir orizontal de frunze stilizate (T 12/182)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta sinistra;
Bastionul de V
MIT Cluj-Napoca.
Strachină; fragment cu dimensiunile 5X4,2X0,5 cm; pastă foarte fină de culoare
la exterior şi în interior firnis cenuşiu roşcat; buza este lata şi răsfrînta spre exterior; sub buză o linie orizontală incizată; pe corp decor simplu format dintr-un şir orizontal
de frunze stilizate (T 12/176)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca

12.

cenuşie;

13. Str~chină; fragment cu dimensiunile de 5X4X0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 10 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă: la exterior şi interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios; buza vasului este lată şi răsfrintă spre exterior; pe corp
decor simplu format dintr-un şir orizontal de cercuri, compuse la rîndul lor din ove (6) În
jurul unui nucleu (T 5/50)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia; colţul de N
MIT Cluj-Napoca
14. Strachina; fragment cu dimensiunile 4,2X5X6 cm; dg la vasul întregit grafic este:
de 9,4 cm; pastă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior şi interior firnis de culoaro
brună; vasul întreg măsura: df = 4,6 cm; h = 4,8 cm; buza scundă, răsfrînta spre exterior;
pe corp decor simplu format dintr-un şir de incizii verticale lungi (T 2/22)
Moigrad; coleqia WT
MIA Zalau. Inv. C.C. 298, 5R/1958
Planşa

IV
Strachină

de

mărime

mijlocie cu gura

evazată

15. Strachina; fragment cu dimensiunile de 3,5X3X0,4 cm; dg la vasul întregit grafi•
este de 14 cm; pastă foarte fina de culoare cenuşie deschisa; la exterior şi interior firnis
cenuşiu, lucios, partea inferioară a corpului este delimitată de o nervură orizontala; pe corp
decor compus din doua elemente: a. şir orizontal de ove întoarse în jos (T 15/240); b. şir
orizontal de semicercuri formate din patrulatere incizate deschise În sus (T 7/88)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalau. Inv. C.C. 298, 23/1958
16. Strachină; fragment cu dimensiunile 2X 3,5X1,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 15 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi interior firnis de culoare
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cenuşie închisă, lucios. Buza este răsfrîntă spre exterior; pe corp decor compus din 2 elemente: a. şir orizontal de ramuri de brad stilizate (T 10/137) b. între ramuri cîu: două
rozete în poziţie oblică faţă de axa vasului (T 13/197)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 31/1958

17. Strachină; fragment cu dimensiunile 2,5X3X0,5 cm;
este de 13,2 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă;
de culoare cenuşie închisă, lucios. Buza este scundă şi rotunjită;
tală. Pe corp decor simplu format dintr-un şir de rozete din
Moigrad; coleqia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 39/1958

dg la vasul întregit grafic
la exterior şi interior firnis
sub buză o canelură orizon10 elemente (T 13/201)

18. Strachină; fragment cu dimensiunile 4X3,5X0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 17 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în partea exterioară şi interioară firnis cenuşiu, lucios. Buză înaltă, uşor răsfrîntă spre exterior; în interior pereţii sîm
îndoiţi în dreptul decorului ca urmare a presiunii instrumentului de tipărit. Pe corp elemenl
de decor simplu; şir orizontal din semicercuri formate din patrulatere, aşezate unul sub altul
(T 2/21)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 297, 17/1958
19. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4 X 3,5 X 0,5 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 15 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în partea exterioară şi în interior firnis de culoare cenuşie, închisă, lucios. Buza înaltă şi uşor răsfrîntă spre exterior.
Sub buză o canelură orizontală. Pe corp decor simplu format dintr-un şir orizontal de cercuri
compuse din linii şi cerculeţe mici (T 5/53)
Moigrad; coleqia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298, 30/1958
20. Strachină; fragment cu dimensiunile de 3,5 X 4 X 0,5 cm; pastă foarte fină de
culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de culoare <;enuşie închisă, lucios.
Buza este înaltă şi răsfrîntă spre exterior. Pe corp decor compus din două elemente: a. şir
orizontal de semicercuri formate din patrulatere mici, deschise în jos (T 7{103 ); b. la capetele semicerc11rilor cîte o frunză stilizată cu patru petale
Moigrad; coleqia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 21/1958
Planşa

V
Strachină

cu buza

de marime mijlocie
rotunjită şi răsfrintă

21. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4,5 X 3,7 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 15,8 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă, foarte şters. Sub buză se află o canelură orizontală ce marchează
limita de sus a corpului vasului. Pe corp decor compus din două elemente: a. linie ondulată
formată din triunghiuri mici (T 9/127); b. în ondulaţiile liniei se află rozete cu 8 petale
(T 13/198)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta sinistra
MIT Cluj-Napoca
22. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5,5X4X0,5 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 18 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi în interior firnis de culoare
cenuşie închisă, lucios. Pe corp decor simplu format din şir orizontal de linii frînte deschise
spre dreapta (T 1/9)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăwrile din 1943; porta. sinistra.; bastionul de V
MIT Cluj-Napoca
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23. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5 X 4 X 0,4 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie-roşcată, lucios. Pe corp decor simplu format dintr-un şir de ·cercuri formate din triunghiuri mici cu vîrful spre exterior, care se întretaie între ele (T 5/54)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1977; porta praetoria
MIA Zălau. lnv. P 77 A. C 25
24. Strachină; fragment cu dimensiunile de 13 X 5 X 0,4 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie deschisă, lucios. Canelura de sub buză şi o nervură orizontală delimitează
corpul vasului. Pe corp decor compus format din 4 elemente: a. semicercuri formate din patrulatere mici, deschise în jos (T 8/119) b. în interiorul semicercurilor cite un arc de cerc
liniar (T 8/119) c. În curbura arcului liniar decor în forma cifrei 2 (T 14/222); d. la capetele semicercurilor un decor compus la rîndul lui din două părţi: prima asemănătoare cu
cifra 2 şi cealaltă cu o volută în spatele ei (T 14/228)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1977; porta praetoria
MIA Zălau. lnv. P 77 A. C 22
25. Strachină; fragment cu dimensiunile de 9X8,2X0,6 cm. dg la vasul întregit grafic
este de 20 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
de culoare roşcată, care dă impresia unei arderi secundare. O linie incizată orizontală delimitează partea de sus a corpului vasului. Pe corp decor simplu format din arce de cerc
formate din patrulatere, stînd cu deschiderea spre stînga (cf. T 2/17)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta sinistra; bastionul de V
MIT Cluj-Napoca
Planşa

VI

26. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5 X 4,5 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios. Sub buză o canelură orizontală marcînd partea superioară
a corpului. Pe corp decor compus din 2 elemente: a. linie şerpuită formată din patrulatere
mici (T 9/128); b. în ondulaţiile liniei decor în formă de semilună cu cerc concentric (T 6/75)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca
27. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4,5X4,5X0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie deschisă, lucios. Buza vasului este răsfrîntă, lată şi cu caneluri în partea
superioară; sub buză are o canelură orizontală. Pe corp decor compus din trei elemente: a. şir
de arce de cerc formate din patrulatere mici, deschise în jos (T 8/108); b. linii verticale
formate din patrulatere mici la joneţiunea arcelor (cf. T 1/1); c. cerc simplu liniar (T 6/66)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1977; porta praetoria
MIA Zălau. lnv. p 77 A. c 19
28. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7 X 4 X 0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18,4 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
cenuşiu deschis, lucios. Buza este răsfrîntă şi lată, avînd caneluri pe partea superioară. Sub
buză o canelură orizontală delimita partea superioară a corpului. Pe corp decor compu·:
din trei elemente a. şir de semicercuri deschise în jos, formate din patrulatere mici (cf.
T 7/90-91); b. între semicercuri se află cîte un cerculeţ din linii simple cu un semn în
formă de V În partea superioară (T 6/73); c. în interiorul semicercurilor se află cercuri mici
liniare concentrice (T 6/71)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1977; porta praetoria
MIA Zălau. lnv. P 77 A. C 19

29. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7,5X4X0,5 cmi dg la vasul Întregit grafic
este de 20 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie; în partea exterioară şi interioară firnis
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brun. Buza este .răsfrintă puţin şi înaltă; în interior are o canelură pentru fixarea capacului.
Pe corp decor compus din două elemente: a. şir orizontal de arce de cerc deschise în jos,
formate din patrulatere mici (T 7/95); b. frunză stilizată (T 12/175)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 111/1958
Planşa

Vil

·. 30. Strachină; fragment cu dimensiunile 5 X 5,5 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 17 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior Ji În interior firnis cenuşiu închis. Buza este răsfrîntă şi înaltă; sub buză o canelură care o esparte de corp. Pe corf.
decor simplu format dintr-un şir orizontal de semicercuri sau arce de cerc stînd vertica ,
deschise spre dreapta (T 2/16)
Moigrad; descoperire Întîmplătoare
Mia Zălau. Inv. 588
31. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7X3,5X0,4 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 16 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă la exterior firnis de culoare cenuşie închisă. Buza este Înaltă şi aproape verticală; pereţii vasului se subţiază în partea exterioară. Pe corp decor simplu format dintr-un şir orizontal de frunze stilizate (T 11/149)
Moigrad; săpăturile din 1943; castrul de pe Pomet; porta dextra
MIA Zălau. lnv. 526
32. Strachină; fragment cu dimensiunile 7X4,5X0,5 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 15 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
de culoare cenuşie închisă. Buza răsfrîntă spre exterior şi înaltă; sub buză o canelură orizontală foarte îngustă. Pe corp decor compus din 2 elemente: a. semicercuri, deschise în jos,
formate din patrulatere cu capătul rotunjit (T 8/117); b. la capetele semicercurilor şi în
mijlocul lor decor În forma literei S (T 14/219)
- Moigrad; descoperire Întîmplătoare pe Pomet; 1974
MIA Zălau
33. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4,5X5,5X1 cm; dg la 'vasul întregit grafic
este de 20 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
cenuşiu Închis, lucios. Buza este răsfrîntă spre exterior; În interior are o concavitate. Pc corp
decor compus din două elemente: a. decor în formă de trei volute (T 14/227); b. decorul nr.
T 15/246
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca.
Planşa

Vili
Străchini

semi înalte cu corpul
rotunjit

34. Strachină; fragment cu dimensiunile 7X3,5X,06 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 10 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
cenuşiu, lucios. Buza este uşor răsfrîntă spre exterior. Sub buză o canelură Îngustă marcînd
partea sa interioară. Pe corp decor simplu format dintr-un şir orizontal de rozete din 7 petale
(T 13/196)

Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; secţiunea 3 pe latura de SV
MIT Cluj-Napoca

35. Strachină; dimensiunile fragmentului 8 X 3 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 13 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis de
culoare cenuşie închisă. Sub buză are o nervură marcînd partea superioară a corpului; o nervură similară se află în partea lui inferioară. Pe corp decor format din 2 elemente: a. semicercuri deschise în jos, aşezate în şir orizontal, formate din patrulatere mici (cf. T 7 /87);
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b. cercuri concentrice din linii subţiri
riorul acestora (T 6/65)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298/1958

aşezate

fie la

joncţiunea

dintre semicercuri, fie în inte-

36. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5 X 3,5 X 0,4 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 12 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; În partea exterioară şi în interior
firnis cenuşiu deschis, lucios. Pe pereţii interiori se văd impresiile negative ale tiparului. Buza
este uşor îngroşată şi răsfrîntă. Pe corp decor compus din două elemente: a. şir orizontal
de semicercuri deschise În jos, formate din patrulatere mici (T 7/95); b. la joncţiunile dintre
semicercuri grup de trei cercuri din linii simple simetric aşezate (T 6/84)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298, 26/1958
Străchini

mijlocii cu corpul rotunjit

37. Strachină; fragment cu dimensiunile de 6,5X5,5X0,6 cm; dg la vasul întregit
grafic este de 18,2 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în interior şi la exterior firnis de culoare cenuşie Închisă. Buza este răsfrîntă în afară, Îngroşată; sub buză o adîncitură subţire marcînd despărţirea de corp; la baza corpului o nervură orizontală. Pe corp
decor compus din două elemente: a. semicercuri deschise în jos formate din triunghiuri cu
vîrful spre interior; b. la joncţiunile semicercurilor rozete mici formate din 8 petale
(T 13/198)
Moigrad; colectia WT
MIA Zălau. Inv. C.C., 298,2/1958
38. Strachină; fragment cu dimensiunile de 8,5 X 5,5 X 0,6 cm; dg la vasul
grafic este de 20 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în
firnis de culoare cenuşie închisă. Buza este răsfrîntă spre exterior tare, iar spre
este concavă; sub buză o canelură marchează despărţirea de corp; la baza acestuia o
orizontală. Pe corp decor simplu format dintr-un şir de cercuri mijlocii orizontale
din patrulatere mici (T 3j31)
Moigrad; coleqia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298, 1/1958
Planşa

întregit
interior
interior
nervură

formate

IX
Strachină

cu

pereţii

unghiulari

39. Strachină; fragment cu dimensiunile de 9 X 8,2 X 0,6 cm; dg la vasul întregit
grafic este de 19,4 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În partea
internară firnis cenuşiu închis lucios; urme de ardere secundară. Buza este răsfrîntă spre
exterior; o canelură desparte buza de corpul propriu zis; baza corpului este delimitată de o
nervură orizontală; pe partea inferioară a lui se află caneluri. Decor simplu format dintr-un
şir orizontal de semicercuri deschise spre stînga, formate din patrulatere mici (T 2/18)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta praetoria, culoarul de N
MIT Cluj-Napoca.
40. Strachină; fragment cu dimensiunile de 8 X 8 X 0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 20 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
cenuşiu roşcat, lucios. Buza răsfrîntă spre exterior are pe faţa interioară o canelură. Buza
se delimitează de corp printr-o nervură; o altă nervură orizontală delimitează partea inferioară a corpului; sub această nervură corpul are caneluri. Pe corp decor compus din două
elemente: a. semicercuri orizontale deschise În jos, formate din patrulatere mici (T 7/89) b. în
interiorul semicercurilor un decor stilizat (T 15/245)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943
MIT Cluj-Napoca.
41. Strachină; fragment cu dimensiunile 9 X 5,5 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 20 cm h = 8 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi interior firnis
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negru, lucios. Buza este îngroşată şi răsfrîntă spre exterior. Sub buză o nervură delimitează
partea superioară a corpului; o nervură similară delimitează partea lui inferioară. Pe corp
decor compus din două elemente: a. linie ondulată realizată din bucăţi din două bucle
(T 9/128); în interiorul buclelor elemente de decor în formă de com (T 6/74)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1977; porta praetoria
MIA Zălau. Inv. P 77 A. C 73
42. Strachină; fragmentul cel mai mare măsoară 6,5 X 5,5 X 0,4 cm; se păstrează cinci
fragmente; dg la vasul întregit grafic este de 18 cm. Pastă foarte fină de culoare cărămizie
deschisă; la exterior şi în interior firnis roşu închis, lucios. In interior se văd urmele impresiilor negative ale tiparului. Buza este răsfrîntă spre exterior şi orizontală. Partea inferioară
a corpului este marcată de o nervură orizontală.
Moigrad. Terasa sanctuarelor. Seqiunea I; groapa 8
MIT Cluj-Napoca

Străchini cu corpul cu
pereţi verticali şi buză canelată

43. Strachină; fragment cu dimensiunile 5,5 x 3 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 1O cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi în interior firnis de culoare cenuşie închisă. Pe corp decor simplu alcătuit dintr-un şir orizontal de cercuri de mă
rime mijlocie, formate din patrulatere mici (T 3/31)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta praetoria; culoarul de N sub
dărîmături

MIT Cluj-Napoca.
44. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5,5 X 4,5 X 0,5 cm; dg la vasul Întregi1
grafic este de 12,2 cm; Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Pe corp decor compus din 2 elemente: a. cercuri
mijlocii formate din patrulatere mici aşezate în şir orizontal (T 3/33 ); b. îrt interiorul fiecărui cerc mijlociu cite un cerc mic, format din patrulatere mici (T 3/27).
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta praetoria; culoarul de N
MIT Cluj-Napoca.
45. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4 X 4,2 X 0,6 cm; dg la vasul intregic
grafic este de 12 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior
firnis cenuşiu închis, lucios. Partea inferioară şi superioară a corpului sînt delimitate de două
nervuri orizontale. Pe corp decor compus din două elemente: a. cercuri mijlocii formate
din patrulatere mici aşezate În şir orizontal (T 3/35); b. în interiorul fiecărui cerc cite un cerc
mic, format din patrulatere mici (T 3/26)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta praetoria, culoarul de N
MIT Cluj-Napoca.
46. Strachină; fragment cu dimensiunile 6,5 X 5 X 0,5 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 14 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
cenuşiu închis, lucios. Sub buză o nervură subţire marchează limita de sus a corpului; o nervură similară marchează partea sa inferioară. Pe corp decor simplu constînd din linie ondulată, akătuită din cite două volute lipite (T 9/124).
Moigrad; castrul de pd Pomet; săpăturile din anul 1943; porta decumana
MIT Cluj-Napoca.
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.
47. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4 X 4,30 X 0,6 cm; dg la vasul întregit graf!c este de 17,4 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie deschisă spre albastru, lucios. Partea superioară a corpului e marcată
de o canelură subţire sub buză; partea sa inferioară de o nervură orizontală. Pe corp decor
simplu constînd dintr-un şir orizontal de frunze stilizate (T 11/148)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta sinistra, bastionul de N
MIT Cluj-Napoca.
·
Planşa

Xl

48. Strachină; fragment cu dimensiunile de 9,5 X 4,5 X 0,4 cm; di; la vasul Întregiw
grafic este de 13 cm. Pastă fină de culoare cenuşie deschisă spre roşcat; la exterior firnis de
culoare cenuşie închisă. Buza este mai răsfrîntă spre exterior. Partea inferioară a corpului este
marcată de o nervură orizontală. Pe corp decor compus din două elemente: a_. şir . orizontal
de linii frînte formate din patrulatere inegale (T 1/10); b, deasupra fiecărei linii frîrite cîre
o căciulă formată din trei patrulatere dispuse radial (T 1/10)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta decumana, în bastionul de S
MIT Cluj-Napoca.
Strachină

cu corp cu pereţi verticali
buza îngroşată

şi

49; Strachină fragment cu dimensiunile de 7,5 X 5 X 0,7 cm; dg la vasul întregit
grafic este de 16 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschi,ă; la exterior şi Îp.; interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Parte:t superioară a corpului e marcată de o canelură
sub buză; partea sa inferioară de o nervură orizontală. Pe caro decor simolu alcătuit dintr-un
şir orizontal de cercuri prelungite, formate din patrulatere inegale (T 15/244)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra
MIA Zălau. Inv. 562
50. Str:ichină; fragment cu dimensiunile de 14 X 8,5 X 0,7 cm; dg la vasul intre_git
grafic este de 18 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la interior şi în exterior
firnis de culoare cenuşie închisă. Corpul vasului este marcat de. două nervuri orizontale
distanţate între ele cu 2, t cm (registru); în registru decor sirnplu format dintr-o linie, ondulată formată din patrulatere mici (T 9/123)
Mqigrad; castru~ de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta praetoria, culoarµ! de E
MIT Cluj-Nanoca.

51. Strachină; fragment cu dimensiunile de 8 X 8 X 0,7 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18 cm. Pa~tă foarte fină de culoare cenuşie; la int~rior şi în exterior firnis de culoare
cenuşie închisă, lucios. Sub buză o canelură îngustă orizontală; o nervură orizontală aflată
în partea inferioară delmitează un registru lat de 3 cm. ln registru. decor simplu alcătuit dintr-un şir orizontal .de cercuri de mărime mijlocie, formate din patrulatere mici, care.. se în·
tretaie (T 3/33)
Moigrad; terasa sanctuarelor; săpăturile din 1959
MIT Cluj-Napoca
Planşa

Xll
Străchini înalte cu corpul
din două elemente

52. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4 X 4,5 X 0;5 cni; dg la vasul ·întregit grafic este de 16 cm; Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
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de culoare cenuşie închisă, lucios; ars secundar. Jnălţimea părţii superioare a corpului este
2 cm; registrul principal este delimitat de canelura părţii superioare şi de o nervură orizontală la bază. In registru decor simplu format dintr-un şir orizontal de frunze stilizate
(T 12/185)
Moigra.d; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta praetoria, culoarul de E
MIT Cluj-Napoca.
53. Strachină; fragment cu dimensiunile de 12X7X0,8 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 18 cm. Pastă foatre fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi to interior firnis
cenuşiu închis, lucios. înălţimea părţii superioare a corpului este de 2,30 cm; lăţimea registrului princiPal nu se poate preciza. Jn registru decor compus fonnat din: a. un şir orizontal de
cercuri mijlocii formate din patrulatere mici (T 3/31); b. în interiorul cercurilor mari cercuri
mai mici formato din cruci cu golurile dintre braţe umplute cu ove (T 5/49)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principi:t
MIT Cluj-Napoca.
54. Strachină fragment:tră; dimensiuni 4,5 X 6 X 0,8 cm; dg la vasul Întregit grafic este
de 16, cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă spre roşcat; la exterior şi În interior firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Jnălţimea părtii superioare a cornului este
1,2 cm; lăţimea registrului principal nu se poare preciz:t. Tn registru decor simplu format
dintr-un şir orizonta.I de frunze cutrei lobi lungi, stilizate (T 11/162)
Moie;rad; castrul de pe Pomet; săpăturile din ~nul 1943: port:t praetori:t, culoarnl de N
MIT Cluj-Napoca.
55. Strachină; fragment cu dimensiunile de 9,5 X 6 X 0,9 cm; dg la vasul Întregjţ grafic
este de 16,2 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios. Jnălţimea părţii superioare a corpului este de 1,8 cm;
registrul principal este marcat de diferenţa d~ grosime Între cele două părţi ale corpului şi
o nervură în partea inferioară; lăţimea registrului este de 4,5 cm. Jn registru decor compus
din două elemente, dintre care unul se repetă: a. şir orizontal de cercuri pline decorate cu
linii orizontale întretăiate de o bandă cu butoni (T 15/251 ); b. două şiruri orizontale de
cerculeţe duble formate din linii simple care încadreai.ă şirul de cercuri pline (T 6 167) ·
Moigrad; colectia \VT
MIA Zălati. lnv: C.C. 298/1958
Planşa

XIII

56. Strachină; fragment cu dimensiunile 3 X 5,5 X 0,5 cm; dg la vasul întregit r.rafic
este de 12 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă lucios. înălţimea părtii superioare a corpului este de 1,5 cm; re·
gistrul principal este delimitat de diferenţa de nivel dintre cele două părti şi o nervură ori·
zontală la bază; lăţimea lui este de 3,5 cm. Jn registru decor (incomplet) format din şir
orizontal de arce de cerc deschise în jos, formate din p:ttrulatere mici şi rozete cu 8 petale
(T 13/199)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943: port:t praetoria, culoarul de N
MIT Cluj-Napoca.
57. Strachină; fragment cu dimensiunile de 6,5 X 6 X 0,9 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 15 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie Închisă, lucios. înălţimea părţii superioare a corpului este de 1,4 cm. Lă
ţimea registrului cu decor nu se poate preciza. In registru decor compus format din 3 elemente: a. cercuri mari formate din patrulatere mici aşezate în şir orizontal (T 4/46); b. În interiorul fiecărui cerc mare cite un cerc mijlociu format din patrulatere (T 3/39); c. În interiorul fiecărui cerc de mărime mijlocie cîte un cerc mic format din linii simple (T 6/65)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta sinistra, bastionul de N
MIT Cluj-Napoca.
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58. Strachină; fragment cu dimensiunile de 16X7,5Xl cm; dg la vasul întregit grafic
este de 16,4 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios (sînt mai multe fragmente; noi dăm aici dimensiunile celui
mai mare). !nălţimea părţii superioare a corpului este de 3,4 cm; registrul cu decor delimitat
sus de bordura dintre cele două părţi, iar jos de o nervură orizontală are lăţimea de 3 cm. ln
registru decor compus format din două elemente aşezate în grupuri succesive: a. ramură de copac stilizată (T 10/58); b. decor în forma cifrei 8 formată din patrulatere mici (T 9/129)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 194 3
MIT Cluj-Napoca.
59. Strachină; dimensiunile fragmentului 9 X 5,5 X 0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 20 cm. Pastă foarte fină de culoare ceenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis
cenuşiu deschis, lucios. !nălţimea părţii superioare a corpului este de 3,6 cm; lăţimea registrului cu decor nu se poate preciza. Nici decorul nu este întreg; se distinge numai partea superioară a unui element de decor în formă de frunză stilizată?
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1977; porta praetoria
MIA Zălau. Inv. P 77 A C 36
60. Strachină; dimensiuni: dg = 13 cm; df = 5,8 cm; h = 10 cm; grosimea peretelui 0,6 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie închisă, lucios. !nălţimea părţii superioare a corpului este de 1,6 cm; registrul
cu decor delimitat .de denivelarea dintre cele două părţi sus şi o nervură orizontală jos este
lat de 4,5 cm; în registru decor simplu format dintr-un şir orizontal de elemente de decor
în forma literei S- prezentată ca o frunză stilizată (T 11/154)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra
MIA. Zalău. Inv. 604.

61. Strachină; fragment cu dime111Siooile de 7,5X7X0,7 cm; dg fa vasul întregit grafic
este de 18 cm. Pastă foarte fină de ouloare cenuşie deschi.să; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie deschisă, lucios. !nălţimea părţii superioare a corpului este de 1,2 cm;
registrul cu decor se delimitează în partea superioară prin diferenţa de nivel, iar în partea
illlferioară printr-o nervrură orizontală. In registru decor compus din două elemente: a. semicercnri deschise în jos, formate din patrulatere mici, aşezate Î.n şir orizontal (T 8/109);
b. la joncţiunea a cite două semicercuri decor în formă de frunză trifolic stilizată (T 12/181)
Moigrad; săpăturile din 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra; bastionul de S
MIA Zălau. Inv. 570.
62. Strachină; fragment cu dimensiunile 10X9X0,7 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 20 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi în interior firnis de culoare
cenuşie închisă, lucios. !nălţimea părţii superioare a corpului este de 1,8 cm; registrul cu decor este marcat de diferenţa de nivel dintre cele două _părţi în sus, şi de o nervură orizontală la bază; lăţimea ei este de 4,5 cm ..Jn registru decor simplu: şir orizontal de ramuri
de brad cu vîrful în jos (T 11/153)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta si:nigtra; bastionu:! de V
MIT Cluj-Napoca.
Planşa

XV
Strachini înalte cu
buza mică şi

pereţii drepţi
rotundă

63. Strachină; fragment cu dimensiunile de 20X 12X0,9 cm; dg la vasul întregit grafic este de 16 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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nis de culoare cenuşie închisă, lucios. Lăţimea registrului cu decor cuprins între canelura de
sub buză şi o nervură orizontală este de 6,5 cm; în registru decor compus din două elemente
repetate: a. două şiruri orizontale paralele de semicercuri deschise spre stînga, formate din
patrulatere mici (T 2/19); b. deasupra celor două şiruri de semicercuri şi între ele la joncţiuni
se află cîte două şiruri paralele de rozete formate din rozete cu patru petale (T 13/189)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta praetoria, culoarul de E
MIT Cluj-Napoca.
64. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7,5X12 X 6,8 cm; dg la vasul întregit grafic este de 20,2 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la interior şi în exterior
firnis de culoare cenuşie închisă. La 4,5 cm sub canelura de sub buză se delimizează partea
superioară a unui registru printr-o nervură. Lăţimea registrului cu decor nu se poate preciza.
ln registru decor compus din 4 elmente: a. şir orizontal de frunze cu peduncul (T 11/151);
b. linie frîntă formată din patrulatere mici (T 1/11); c. în unghiurile superioare ale liniei
frînte se află cercuri pline din linie exterioară - cerc mic din patrulatere mici - cerculeţ
mic liniar (T 5./51) d. în unghiurile inferioare ale liniei frînte decor din cercuri triple din linii
înscrise (T 6/76)
Moigrad; descoperire întîmplătoare; colecţia L. Szikszai
MIA Zălau. lnv. 131
65. Strachină; fragment cu dimensiunile de 13 X 12 X 0,8 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 22,6 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis cenuşiu închis.
Registrul cu decor cuprins între canelura de sub buză şi o canelură orizontală este lat de
10 cm. In registru decor compus din 8 elemente: a. şir orizontal de clemente cu trei braţe
în care sînt înscrise cercuri (T 12/171) b. semicercuri formate din perle ovale încadrate
de două linii, deschise în jos, aşezate în şir orizontal (T 8/120); c. la capetele a fiecare grup
de semicercuri cîte o frunză trifolie stilizată (T 11/164); d. în centrul semicercurilor cite un
cerc mic din trei lin.ii simple (T 6/68); e. la capătul mai lung al lobului frunzei trifolii cite
un element cu trei braţe (T 12/172); f. între acesiie din urmă elemente cercuri duble din linii
simple (T 6/62-63) g. sub rîndul de elemente cu trei braţe, frunze stilizate încadrate în cerc,
aşezate în şir orizontal (T 12/185; h. în ultimul rînd la baza registrului cerc mic format
din trei linii (T 6/68)
Moigrad; descoperire întîmplătoare 1948
MIA Zălau. lnv. 944
Planşa

XVI
Străchini

înalte cu corp rotund

66. Strachină; fragment cu dimensiunile 3X4,3X0,5 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 22 cm. Pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la interior şi în exterior firnis
roşu. Pe peretele interior se observă impresia negativă a tiparului (instrumentului). Buza
este răsfrîntă spre înafară şi lată în partea superioară. Pe corp decor compus din 4 elemente: a. cercuri mari formate din patrulatere mici (T 4/41) aşezate în şir orizontal; b. cerc
mijlociu format din patrulatere mici (T 3/35) înscris în cercul mare; c. cerc din linie simplă;
d. frunză trifolie stilizată (T 12/189)
Moigrad; coleqia WT
MIA Zălau. lnv. C.C., 298, 12 R/1958
67. Strachină; fragment cu dimensiunile de 8 X 5,5 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 20 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios. Buza vasului este răsfrîntă spre exterior. Pe corpul vasului decor simplu alcătuit dintr-un şir orizontal de S-uri întoarse spre stînga (T 14/225)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298,8/1958
68. Strachină; fragment cu dimensiunile 14,6X10X0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 22 cm; Pastă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior firnis roşu maron. Pe pere9 --
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tele interior se văd impresiile instrumentului de tipărit. Buza vasului este răsfrîntă spre exterior şi canelată în partea interioară. Canelura de sub buză şi o nervură orizontală delimitează u_n registru cu decor lat de 6,8 cm; în registru decor compus din 3 elemente: a. semicercuri formate din patrulatere mici deschise în jos, aşezate În şir orizontal (T 8/109) b. la
joncţiunile dintre două semicercuri, ove întoarse (T 15/242) c. în partea inferioară un şir
orizontal de rozete mari cu patru petale (T 13/191)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298, 1 R/1958
69. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5,5X4,5x0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 24 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior a fost firnis de culoare cenuşie închisă; dar s-a şters. Buza vasului este înaltă şi răsfrîntă spre exterior; sub buză
o canelură orizontală. Pe corp decor compus din două elemente care se repetă: a. romburi
formate din patrulatere mici aşezate În şir orizontal (T 1/12); b. rozete mici (T 13/207) aşe
zate fie În centrul romburilor, fie În unghiurile de sus şi de jos la joncţiunea dintre ele.
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet, porta dextra, pe drum
MIA Zălau. lnv. 584
70. Strachină; dimensinuile fragmentului 9 X 6 X 0,9 cm; dg la vasul Întregit grafic e.ste
de 24 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis cenuşiu închis, lucios. Pe corpul vasului decor compus din 3 elemente: a. şir orizontal de elemente cu trei braţe care înscriu cerculeţe mici (T 12/171), plasate În partea de sus a intersecţiei dintre semicercurile aflate dedesubt; b. şir orizontal de semicercuri formate din _patrulatere mici inegale (T 8/118); c. jos la intersecţie a fiecare două semicercuri se află un
decor în forma unei ramuri (?)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra, pa drum
MIA Zalău. Inv. 842
71. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5,5 X 4,5 X 0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 17 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior firnis de culoare cenuşiu închis
spre negru, lucios. Pe corpul vasului decor simplu constînd din bare verticale late imprimate
în şir orizontal (T 2/23)
Moigrad; săpăturile din anul 1913
MIT Cluj-Napoca. lnv. Ill/9622
72. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7X4,5x0,7 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 22 cm; Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie închisă spre negru, lucios. Buza răsfrîntă spre exterior, are o canelură în
partea interioară. Pe corp decor compus din două elemente dintre care al doilea se repetă:
a. cercuri mijlocii formate din patrulatere mici (T 3/33) aşezate În şir orizontal; b. Între
aceste cercuri cîte două rozete de mărime mijlocie aşezate una deasupra celeilalte (T 13/208)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943
MIT Cluj-Napoca.
73. Strachină; fragment cu dimensiunile de 6x2,5x0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios. Din decor se păstrează numai un singur element - din
mai multe - un şir de semicercuri sau arce de cerc formate din patrulatere mici deschise
în jos (T 7/92)
Moigrad; terasa sanctuarelor; săpăturile din 1959; Secţiunea I, groapa 8
MIT Cluj-Napoca
74. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7X3,5X0,7 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 18 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi în interior firnis de culoare
cenuşie închisă. Buza vasului este lată şi răsfrîntă spre exterior; o canelură foarte îngustă desparte buza de corpul vasului. Pe corp decor simplu alcătuit dintr-un şir orizontal de cercuri
din patrulatere mici; cercurile nu sînt complete (T 3/28)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca.
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75. Strachină; fragment cu dimensiunile de 4,7 X 4,8 X 0,5 cm; dg la vasul întregit
grafic este de 20 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie. Corpul vasului este rotunjit, iar buza înaltă uşor răsfrîntă spre exterior. Pe
corp decor compus din două elemente: a. şir orizontal de rozete cu petale triunghiulare (cf.
T. 13/198 dar zece petale)
Moigrad; săpăturile din anul 1949, castrul de pe Pomet; porta dextra
MIA Zălau. lnv. 579
Strachină

cu

pereţi înalţi,

mare, buza

lăţită şi canelată

76. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7 X 5,8 X 0,8 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 24 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în interior şi la exterior firnis
cenuşiu Închis, lucios. Buza se termină lată de 2 cm avînd două caneluri largi; sub buza
două caneluri orizontale care o despart de corp. Pe corp decor compus din două elemente:
a. cerc mijlociu format din perle încadrate de linii simple (T 5/55); b. Înscris în aceste cercuri
mijlocii cerc simplu format din trei linii (T 6/69)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298,3/1958
77. Strachină; fragment cu dimensiunile de 9X6X0,8 cm; dg la vasul Întregit grafic
este de 25 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
cenuşiu închis. Buza are lăţimea de 2 cm şi două caneluri adîncite. Pe corp element de decor
compus din două elemente: a. şir orizontal de arcuri de cerc formate din perle încadrate
de linii (T 8/122); În centrul fiecărui arc se află cîte un cerc format din patrulatere lipite şi
cu cerc mic central (T 6/79)
Moigrad; săpăturile din anul 1909
MIT Ouj-Napoca. Inv. II 190
Planşa

XV li I
Strachină

mare, cu

pereţii drepţi,

buza

lată şi răsfrîntă

spre e,.terior

78. Strachină; dimensiunile fragmentului 19 X 7 X 0,9 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 30 cm. Pastă foarte fină de culoare cenu~ie deschisă; la exterior şi în interior firnis cenuşiu închis la culoare, lucios. Buza este lată de 2,2 cm şi are o canelură în partea interioară;
sub buză este o canelură care o desparte de corp. Pe corp decor compus format din două elemente: a. cercuri mari aşezate în şir orizontal, formate din patrulatere mici (T 4/42); b. în
fiecare cerc mare înscris cîte un cerc mic, format din patrulatere mici (T 3/26)
Moigrad; săpăturile din anul 1943; castrul de pe Pomet; porta decumana, bastionul de S,
sub padiment
MIT Ouj-Napoca.
79. Strachină; fragment cu dimensiunile 6,5 X 6,5 X 0,9 cm; dg la vasul Întregit grafic este
de 30 cm. Pastă foarte fina de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie, lucios. Buza este lată de 2,3 cm şi are trei caneluri; sub buză mai multe caneluri orizontale. Pe corp decor compus din două elemente: a. cercuri mari aşezate în şir orizontal, formate din perle încadrate (T 5/57-58); b. în cercuriJe mari înscris cîte un element
de decor trilobat (T 11/167)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; principia
MIT Cluj-Napoca.
80. Strachină; fragment cu dimensiunile 8 X 6,1X0,8 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 30 cm; Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interor firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Buza este lată de 2,5 cm şi are trei caneluri. Pe corp se păs
trează urmele unui decor simplu (dar nu este întreg) format din cercuri mijlocii întretăiate,
formate din patrulatere mici (T 4/40)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; secţiunea 3 pe latura de SV
MIT Cluj-Napoca.
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81. Strachină; fragment cu dimensiunile de 13 X 6 X 0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 30 cm; Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă; lucios. Buza este lată de 2,6 cm. Sub buză se delimitează o parte
superioară a corpului marcată de o gîtuitură a lui. Pe partea de jos a corpului decor simplu
format dintr-un şir orizontal de cercuri mari, formate din patrulatere mici (cf. T 4/44 dar
patrulaterele puţin mai mari)
Moigrad; c:i.strul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta praetoria, culoarul de N
MIT Cluj-Napoca.
Plan,<a XIX
Strachină

mare cu corpul împărţit î11 două registre
Varianta cu buza lată şi răsfrîntă spre exterior

82. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5,X4X0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 22 cm. Pastă foarte fină de culoare ClCiluşie deschisă; la exterior şi Îlll interior firnis
de culoare cenuşie deschisă, lucios. Buza este lată şi rotunjită spre înafară. Pe registrul superior al vasului decor simplu alcătuit dintr-un şir de incizii late aşezate vertical (T 2/22)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298,28/1958
83. Strachină; fragment cu dimensiunile de 7,5X7,5X0,6 cm; dg la vasul Întregit grafic este de 26 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Buza vasului este lată şi răsfrîntă oblic în afară;
sub buză are două caneluri orizontale care delimitează buza de corp. In registrul superior
al corpului decor compus din: a. ramuri de brad cu vîrful În sus, dar înclinate; aşezate cîte
două apropiate (T 11/156) dar formînd un şir orizontal; b. dea1.>upra fiecărui grup cite dooă
capete de ramură de brad (T 11/158)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1977; porta praetoria
MIA Zălau. P 77 A. C 92
Varianta cu

pereţi înalţi drepţi,

buza

rotundă şi două

registre

84. Strachină; fragment cu dimensiunile de 6,5X7,5X0,6 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 20 cm; pastă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior şi în interior firnis de culoare brună. Buza este rotunjită. Registrul superior se delimitează de cel inferior printr-o
gîtuitură a corpului. In registrul inferior decor compus din două elemente: a. şir orizontal
de svastici cu patru braţe (T 14/229) b. dedesubtul acestui şir, cam în dreptul spaţiilor dintre
svastici, şir orizontal de rozete formate di.n triunghiuri (T H/201)
Moigrad; săpăturile din anul 1958
MIT Cluj-Napoca. IN 11850
85. Strachină; fragment cu dimensiunile de 6X6X0,6 cm; dg la vasul întregit grafic este
de 26,4 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis cenuşiu. Buza este
rotundă. Registrul superior al corpului delimitat de gîtuitură este foarte Îngust şi uşor răsfrînt
spre înafară. In registrul inferior se află un decor simplu format dintr-un şir orizontal de
volute întretăiate, formate fiecare de un zig-zag încadrat de linii (T 9/130)
Moigrad; săpăturile din anul 1914
MIT Cluj-Napoca, Inv. IV 129
86. Strachină; fragment cu dimensiunile de 10X10,5Xl cm; dg la vasul întregit grafic
este de 30 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie deschisă, lucios. Buza rotunjită se desparte de corp, printr-o canelură.
Registrul superior se desparte de cel inferior printr-o gîtuitură. In registrul inferior se păswww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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trează doar parţial decorul; restul păstrat constă din două elemente: a. linii duble înclinate
formate din patrulatere mici (T 1/8); b. la capătul liniilor înclinate rozetă cu 8 petale
(T 13/203)
Moigrad; săpăturile din 1977; castrul de pe Pomet; porta praetoria
MIA Zalău. Inv. P 77 A. C 28

Planşa

XX
V ase di ferite

87. Oală (?); fragment cu dimensiunile de 3 X 2,5 X 0,4 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 10 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie. Buza este lată, răsfrîntă spre exterior şi are o canelură în partea exterioară.
Sub buză altă canelură orizontală care o desparte de corp. Pe corp se mai păstrează doar
un şir orizontal de semicercuri deschise în jos, formate din patrulatere mici (T 7/94)
Moigrad; coleeţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 32/1958
88. Strachină; fragment cu dimensiunile de 5,5X3,5X0,7 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 9,2 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi interior firnis
de culoare cenuşie închisă. Peretele vasului este drept; buza mică şi rotunjită; corpul este
împărţit în două registre prin două caneluri orizontale. Pe registrul inferior se află un şir
de arce de cerc deschise spre dreapta formate din patrulatere mici lipite.
Moigrad; săpăturile din 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra, bastionul de S
MIA Zalău. lnv. 857
89. Strachină; fragment cu dimensiunile 7X3,5X0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 10 cm; Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; spre exterior şi interior firnis
de culoare cenuşie închisă spre negru. Buza vasului este răsfrîntă oblic în afară; sub buză
o canelură orizontală. Pe corp decor simplu format dintr-un şir orizontal de svastici cu
trei braţe (T 14/227)
Moigrad; descoperire întîmplătoare 1958
MIA Zalău. f.n.i.
90. Strachină; fragment cu dimensiunile de 6X3,5X0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 13 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis cenuşiu,
lucios de culoare deschisă. Buza este lată şi răsfrîntă puternic; corpul este rotunjit. Pe corp
decor compus din două elemente: a. semicercuri deschise în jos aşezate în şir onzontal, formate din patrulatere legate (cf. T 8/112) b. la capetele a cite două semicercuri cÎ!te un
semicerc mic format din patrulatere mici legate
Moigrad; periegheză pe Pomet în anul 1978
MIA Zalău. f.n.i.
91. Strachină; fragment cu dimensiunile 3X3,5X0,4 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 12,4 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie deschisă spre roşcat. Buza vasului este înaltă şi verticală. Pe corp
decor simplu format din linii verticale formate din patrulatere mici, aşezate În şir orizontal
(cf. T 1/7)
Moigrad; periegheză pe Pomet în anul 1978
MIA Zalău. f.n.i.
92. Oală; fragment cu dimensiunile de 6 X 3,5 X 0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 14 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie; la exterior şi în interior firnis de culoare cenuşie-roşcată. Buza este răsfrît1tă spre exterior formînd un lăcaş larg pentru capac.
Pe corp decor simplu format din ramură rotunjită cu capătul în jos (T 10/136)
Moigrad; săpăturile din anul 1959; castrul de pe Pomet
MIT Cluj-Napoca
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

N. GUDEA

134

93. Strachină; fragment cu dimensiunile de 3 X 4 X 0,5 cm; dg la vasul întregit grafic
este de 16,2 cm. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă spre negru. Buza este lată şi răsfrîntă, ipre exterior înclinată. Pe
corp decor simplu format din semicercuri deschise în jos, formate din patrulatere mici lipite;
aşezate în şir orizontal
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra; bastionul de E
MIA Zalău. lnv. 857
Planşa

XXI
Fragmente de ·vase decorate la care nu se poate preciza forma vasului

94. Fragment cu dimensiunile de 7,5X4,5X0,5 cm; reprezintă o porţiune din registrul
inferior al vasului; decor compus din două elemente: a. semicercuri deschise în sus formate
din patrulatere mici (T 7/90 dar întors) aşezate în şir orizontal; b. în centrul lor două
ovale mici concentrice (T 6/60); un şir de ovale similare aşezate orizontal în dreptul locului
unde se apropie semicercurile unul de altul.
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca
95. Fragment cu dimensiunile 8,5 X 7,5 X 0,8 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie
la exterior şi în interior firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Reprezintă
registrul principal al vasului. In registru decor compus din două elemente: a. cercuri ·de
mărime mijlocie formate din patrulatere mici inegale; mai mici spre capete (T 3/36); b. în
centrul lor rozete mici din patru petale (T 13/189)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta sinistra, bastionul de V
MIT Cluj-Napoca
deschisă roşcată;

96. Fragment cu dimensiunile de 9X6,5X0,8 cm; pastă foarte fină de culoare cenuşie
la exterior şi în interior firnis cenuşiu închis lucios; reprezintă o parte din peretele
vasului. Decor compus din trei elemente: a. cercuri mari formate din patrulatere (T 4/47);
b. în interiorul cercurilor cîte o frunză stilizată puternic (T 10/134); c. la limita de sus şi jos
a intersecţiei cercurilor cîte o rozetă (T 13/208)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta decumana, pe drum
MIT Cluj-Napoca
deschisă;

97. Fragment cu dimensiunile de 5,5 X 6,5 X 0,8 cm; reprezintă panea centrală a peretelui vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus din 3 elemente care se repetă: a. linii duble
verticale formate din patrulatere mici (T 1/3) aşezate în şir orizontal; b. ·1a capetele de sus
şi de jos ale acestor linii cite o rozetă mică formată din patru petale (T 13/189); c. Între
liniile verticale cîte două cercuri de mărime mijlocie aşezate unul deasupra celuilalt, formate
din patrulatere mici inegale şi neînchise (T 3/30); În mijlocul cercurilor cîte o rozetă mică
cu patru petale
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; secţiunea 3 pe latura de NV
MIT Cluj-Napoca
98. Fragment cu dimensiunile de 8X9,5Xl cm; reprezintă peretele vasului; pastă
fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de culoare cenuşie
închisă, lucios. Pe corp decor simplu format din cercuri mari alcătuite din perle încadrate,
aşezate În şir orizontal (T 5/59)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca

foarte

99. Fragment cu dimensiunile de 4,5X4,3x0,6 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
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firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus format din două elemente: a. şir orizontal de cercuri mari formate din perle încadrate de linii (T 5/58) b. decor trifolic plasat
în centrul fiecărui cerc (T 12/183)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca
100. Fragment cu dimensiunile de 12X6Xl cm;

reprezintă

peretele lateral al vasului;

pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior Ji în interior firnis de culoare cenuşie
închisă, lucios. Decor format din patru elemente: a. şir
e semicercuri deschise în jos formate
din patrulatere mici; aşezate în şir orizontal (T 8/105); b. de la joneţiunea fiecărei perechi
de semicercuri porneşte cu vîrful în jos o ramură terminată ascuţit (,T 10/145); c. între ramuri două elemente de decor aşezate unul sub celălalt: frunză mica stilizată formată din
patrulatere mici (T/159) şi d. două frunze stilizate cu vîrfurile îngemănate; formate din

patrulatere mici (T U/160)
Moigrad; castrul de pe Pomet;
MIT Cluj-Napoca

săpăturile

din anul 1943; porta sinistra

101. Fragment cu dimensiunile de 6X4,5X0,8 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie; la extenor şi în interior firnis de culoare
cenuşie închisă, lucios. Decor compus din patru elemente: a. Semicercuri deschise îi;i. jos,
formate din patrulatere mici (T 8/112) aşezate în şir orizontal; b. la capetele a cîte două
semicercuri cite o frunză srilizată, formată din patrulatere mici aşezate în V şi rotunjită
(T 10/137); între frunze două elemente de decor aşezate unul peste altul; c. cerc compus
la rîndul lui din mai multe elemente: şir exterior de ove mici; cerc interior din linie dublă;
cerc interior din linie simplă; mărimea mijlocie (T 6/80); d. cerc compus din trei părţi:
la exterior trapeze mici cu baza spre exterior; cerc din linie dublă; cerc central din linie
simplă (cf. T/10/79 dar cu încă un cerc intermediar)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; principia
MIT Cluj-Napoca
102. Fragment cu dimensiunile de 8X9X0,9 cm; reprezintă o parte din peretele vapastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă la exterior şi În interior firnis de culoare
cenuşie închisă, lucios. Decor compus din trei elemente: a. semicercuri deschise în jos formate din patrulatere mici (T 7/103) inegale; aşezate în şir orizontal; b. la capătul fiecărui
grup de semicercuri cite o ramură de brad formată din patrulatere (T 10/144); c. între
ramurile cu vîrful în jos se află în şir vertical cîte trei rozete cu şapte şi cu opt petale
(T 13/196 şi 200)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; principia
MIT Cluj-Napoca

sului;

103. Fragment cu dimensiunile de 6,5X5,5X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior
firnis de culoare cenuşie închisă. Pe peretele interior se văd impresiile negative ale instrumentului de tip~rit. Decor compus din patru elemente: a. semicercuri deschise în jos formate din patrulatere mici (T 7/103) inegale; aşezate în şir orizontal. b. la capetele semicercurilor cîte o frunză stilizată (T 12/177). c. sub frunza stilizată decor liniar În formă
de litera S (T 14/223). d. ramură în forma de S formată din patrulatere mici (T 11/154)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta sinistra
MIT Cluj-Napoca
104. Fragment cu dimensiunile de 11X8X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie închisă; urme de ardere secundară puternică. Pe peretele interior se văd impresiile negative ale instrumentului de tipărit. Decor compus din cinci elemente: a. semicercuri deschise în jos formate din patrulatere mici (T 7/103); aşezate în şir orizontal. b. În
interiorul semicercurilor decor din cerc compus din două cercuri exterioare din patrulatere
şi unul interior din linii (T 6/81). c. la ca.petele semicercurilor decor vegetal stilizat (T 12/178).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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d. sub decorul acesta trilobat un decor vegetal stilizat în aceeaşi manieră dar cu patru
lobi (T 12/179). e. sub cerculeţele înscrise şi între cele două elemente de decor lobate se află
cîte o frunză stilizată, cu vîrful în sus şi rotunjit (T 11/150)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta sinistra, bastionul de V,
în exterior
MIT Cluj-Napoca
105. Fragment cu dimensiunile de 14,5X16X0,9 cm; reprezintă peretele lateral al unui
vas; eastă foarte fină de culoare cărămizie la exterior şi În interior firnis de culoare roşie
închisa, lucios. Decor compus din trei elemente: a. semicercuri deschise în jos, formate din
patrulatere mici (T 7/101) aşezate În şir orizontal. b. la capetele de întîlnire ale semicercurilor cite o rozetă cu 8 petale mici (T 13/197); c. de la rozetă pornesc vertical în jos
linii formate din patrulatere mici (T 1/2) la capetele cărora se află cite o rozetă de acelaşi tip
Moigrad; săpăturile din anul 1914; oraş - terasa de la I\TE de castru
MIT Cluj-Napoca. Inv. IV 140
106. Fragment cu dimensiunile de 14X10X0,6 cm; reprezintă peretele lateral al vapastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis de culoare cenuşie
închisă, lucios. Decor compus din două elemente: a. semicercuri deschise în jos formate din
patrulatere mici inegale (T 8/104) aşezate în şir orizontal; b. cerculeţe mici formate din
patrulatere aşezate atît la punctele de joncţiune ale semicercurilor cit şi înscrise în acestea
(T 3/25, 27)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta sinistra, bastionul de V
MIT Cluj-Napoca
sului;

107. Fragment cu dimensiunile de 5,5X3,5X0,6 cm; reprezintă o porţiune din peretele
partea spre buză - a vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior
şi în interior firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus; se păstrează numai
două elemente: a. semicercuri deschise în jos alcătuite din perle (T 8/114) aşezate în şir
orizontal. b. frunză stilizată (?)
Moigrad; săpăturile din 1959; B groapa 9
MIT Cluj-Napoca
108. Fragment cu dimensiunile de 7X5,5X0,7 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină cărămizie deschisă; la exterior şi în interior firnis cără
miziu închis lucios. Pe partea interioară a peretelui se văd impresiile negative ale instrumentului de tipărit. Decor compus din trei elemente: a. semicercuri deschise în jos formate
din patrulatere mici (T 8/111) aşezate în şir orizontal. b. la capetele semicercurilor cite o
frunză stilizată (T 10/140); c. cercuri mijlocii formate din patrulatere (T 3/39) aşezate in
şir orizon tal în partea de jos a registrului cu decor
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1959
MIT Cluj-Napoca.
109. Fragment cu dimensiunile de 10X8X0,8 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie; deschisă; în interior şi exterior firnis cenuşiu
mai închis, lucios; pe partea interioară nu este firmis. Decor compus din trei elemente: a. şir
orizontal de semicercuri deschise în jos formate din perle încadrate între linii (T 8/121);
b. la capetele de joncţiune ale semicercurilor cite un element vegetal stilizat (T 12/173)
c. în partea de jos a registrului se află cercuri mari formate din patrulatere mici (neînchise
complet) care se întretaie formînd un şir orizontal (T 4/42)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta decumana
MIT Cluj-Napoca
110. Fragment cu dimensiunile de 7X11X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie închisă; firnisul este foarte şters. Partea superioară a registrului cu decor
este delimitată de o canelură orizontală. Decor compus din şapte elemente: a. Semicercuri
deschise în jos formate din triunghiuri cu vîrful spre interior, rotunjit (T 8/113); aşezate
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în şir orizontal. b. la jonqiunile semicercurilor se află coloane aşezate pe baze cu caneluri
de trecere şi capitele simple (T 15/248); coloanele apar canelate pe verticală; bazele şi capitelele sînt striate. c. Între coloane se află element de decor floral trilobat stilizat (T 12/181).
e. între două coloane, mai jos se află cerc de mărime mijlocie format din patrulatere
(T 3/38); f. în cercul acesta se află înscrisă o rozetă cu şase petale (T 13/192). g. într-o
poziţie similară faţă de coloane, urmînd spre dreapta şi spre stînga de cerc un element
în forma literei S (T 14/218); h. sub S se află un motiv vegetal foarte stilizat (T 1'?>/241)
Moigrad; săpăturile din anul 1959; terasa sanctuarelor; S 1; 0,40-0,60
MIT Cluj-Napoca
111. Fragment cu dimensiunile de 8,6X5,5X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis cenuşiu închis, lucios. Decor compus din două elemente: a. semicercuri largi deschise
în ios, formate din patrulatere mici (T 8/107) aşezate în şir orizontal. b. la interseqia
semicercurilor, în partea de jos se află un grup de trei cerculeţe aşezate simetric (T 6/82)
Moigrad; săpăturile din anul 1977; castrul de pe Pomet; porta praetoria
MIA Zalău. Inv. P 77 A. C 53
112. Fragment cu dimensiunile de 5,5 X 5 X 0,6 cm; reprezintă peretele lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior firnis de culoare brună, lucios. Decor
compus format din două elemente: a. semicercuri deschise în jos formate din patrulatere mici
(T 7/101); aşezate în şir orizontal. b. la capetele semicercurilor cîte o rozetă cu şapte petale
(T 13/196)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1977; porta praetoria
MIA Zalău. lnv. P 77 A. C 19
113. Fragment cu dimensiunile de 5,5X4X0,7 cm; reprezintă o parte din ~ret~le
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în 1ntenor
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor simplu: floare trilobată stilizată (T 11 /164)
aşezată în şir orizontal.
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1943; porta decumana
MIT Cluj-Napoca
114. Fragment cu dimensiunile de 3,5 X 3,3 X 0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare roşie mai închisă, lucios. Decor compus din două elemente: a. bare verticale scurte formate din perle (T 1/4); b. semicercuri mici deschise în jos, formate din patrulatere mici (T 7/88) aşezate în şir orizolftal între barele verticale.
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta praetoria
MIT Cluj-Napoca
115. Fragment cu dimensiunile de 4,5X3X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor simplu format din frunze late (T 11/155)
aşezate în şir orizontal
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. Inv. C.C. 298/1958
116. Fragment cu dimensiunile de 8X6X0,8 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
al vasului; marginile superioară şi inferioară ale registrului cu decor sînt marcate de caneluri orizontale. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus din două elemente: a. linie ondulată formată
din patrulatere mici inegale (T 9/126); b. în fiecare ondulaţie este înscrisă cite o rozetă
cu cerculeţ central (T 13/207)
Moigrad; săpăturile din anul 1959; terasa sanctuarelor; secţiunea 1; 0,40-0,60
MIT Cluj-Napoca
117. Fragment cu dimensiunile de 10X9X0,8 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; se delimitează partea inferioară a registrului printr-o canelură orizontală
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Decor compus, dar păstrat numai în parte; dintre elementele care se păstrează mena. decor în forma literei S răsturnate orizontal (T 14/218); b. linie verticală formată
din patrulatere mici (cf. T 1/2) c. rozete mici cu şase petale (T 13/194)
Moigrad; săpăturile din anul 1908; terasă de la NE de castru
MIT Cluj-Napoca. Inv. II 21
ţionăm:

118. Fragment cu dimensiunile de 7X5X0,5 cm; reprezintă peretele lateral al vasului;
partea inferioară a registrului de decor este marcată de o canelură orizontală. Decor compus
din mai multe elemente; nu se păstrează toate: a. floare stilizată cu patru petale (T 11/165)
aşezată în şir orizontal. b. deasupra lor, în spaţiul dintre ele sînt plasate frunze stilizate cu
cercuri la bază (T 10/133). c. în partea de jos a şirului de flori cu patru petale, în spaţiile
dintre ele, grupuri de cite trei cerculeţe cu circumscrieri (T 6/83)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din 1977; porta praetoria
MIA Zalău. P 77 A. C 73
119. Fragment cu dimensiunile de 9X5X0,9 cm; reprezintă peretele lateral al vasului;
se distinge o canelură orizontală care limitează partea inferioară a registrului cu decor.
Pastă foarte fină cărămizie deschisă; la exterior şi în interior firnis de culoare mai fochisă,
lucios. Decor compus din două elemente: a. bare verticale alcătuite din perle (T 1/4); b. semicercuri formate din patrulatere mici, deschise în jos, aşezate între barele verticale (T 7/88)
Moigrad; castrul de pe Pomet; săpăturile din anul 1943; porta praetoria
MIT Cluj-Napoca
120. Fragment cu dimensiunile de 7X5X0,5 cm; reprezintă peretele lateral al vasului;
limita inferio:'lră a registrului cu decor este m:1rcată de o canelură subţire orizontală. Pastă
foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la exterior şi în interior firnis roşu închis, lucios.
Decor compus din două elemente: a. linii oblice aşezate în unghi una faţă de alta, formate
din . patrulatere mici, inegale (T 1/5). b. la interseqiile acestor linii, aşezate în grupe cite
două în şir orizontal, se află rozete m:tri cu cerculeţ central (T 12/210)
Moigrad; săpăturile din :1nul 1959; terasa sanctuarelor, secţiunea 1, groapa 8-9
MIT Cluj-Napoca
·121. Fragment cu dimensiunile de 11,8X6,5X0,7 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; partea inferioară a registrului este marcată de o nervură orizontală În
relief. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi În interior firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus din patru elemente: a. semicercuri deschise în jos
formate din patrulatere mici (T 7/101); b. de la capetele semicercurilor porneşte În jos o
linie verticală formată din patrulatere mici (T 1/2); în cadrul format de semicercuri şi de
liniile verticale se succed următoarele două elemente de decor astfel: c. două şiruri verticale
de elemente În forma litet'ei S de mărime mică, Întoarsă spre dreapta (T 14/217). d. aceste
două şiruri Încadrează un şir de rozete cu şapte petale (T 13/195)
Moigrad; descoperire Întîmplăto:ue
MIA Zalău. Inv. 137
122. Fragment cu dimensiunile de 4X4X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
al vasului; p;istă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în P.artea exterioară firnis cenuşiu
închis spre negru, lucios. Decor simplu format din frunze st1lizate excesiv (T 12/170) aşe
zate în şir orizontal
Moigrad; coleqia WT
MIA Zalău. Inv. C.C. 298, 22/1958
123. Fragment cu dimensiunile de 9 X 8,5 X 0,6 cm; reprezintă peretele lateral al vasului; se disting exact marginile de sus şi de jos ale registrului cu decor marcate de nervuri
orizontale; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis de
culoare cenuşie închisă; destul de şters. Decor compus din trei elemente: a. semicercuri deschise
în jos, formate din patrulatere sau triunghiuri mici cu vîrful spre interior (cf. T 8/116);
b. la punctele de întîlnire ale semicercurilor, aşezate în şir orizontal se află grupuri de
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cite trei cerculeţe înscrise, din linii duble (T 6/84); c. la baza registrului floare cu patru
petale stilizate (T 11/166)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 5/1958
124. Fragment cu dimensiunile de 5X4,7X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior firnis de culoare roşie
închisă. Decor păstrat parţial; numai două elemente: a. semicercuri deschise în jos formate
din patrulatere mici (T 7/91) aşezate În şir orizontal. b. la capetele semicercurilor frunză
stilizată cu vîrful în jos (T 10,'143)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 6 R/1958
125. Fragment cu dimensiunile de 4,5X3X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la exterior firnis de
culoare brună. Decor simplu alcătuit din frunze stilizate, plasate întîmplător În registrul
superior (T 10/138)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. Inv. C.C. 298, 9 R/1958
126. Fragment cu dimensiunile de ll,5X7X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la exterior firnis brun,
foane şters. Decor simplu format din cerculeţe mici formate din triunghiuri cu vîrful În
interior, aşezate în şir orizontal (cf. T 13/201 dar mai multe elemente-petale)
1foigrad; colecţia Wl'
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 3 R/1958
127. Fragment cu dimensiunile de 5 X 3,5 X0,7 cm; pastă foarte fină de. culoare caramizie deschisă; la suprafaţă urme de firnis brun; reprezintă o parte din peretele lateral al
vasului. Decor compus dar se păstrează numai parţial patru elemente: a. cerc mijlociu format din patrulatere mici (T 4/41); b. înscris în primul cerc un al doilea, format din patrulatere mici (T 3/29); c. înscrisă în mijlocul cercului mic anterior o: rozetă cu 11 petale.
d. între cercuri rainuri de brad (T 11/157)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. -C.C. 298, 7 R./1958
128. Fragment cu dimensiunile de 4X4X0,5 cm; re_prezintă o parte din peretele lateral
al vasului; se distinge gîtuirea care marchează partea de sus a registrului cu decor; pastă
foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la exterior firnis de culoare brună-roşcată. Decor
simplu format din elemente În fqrma literei „Sa (T 14/220)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 8 R/1958
129. Fragment cu dimensiunile de 5,5X2,3X0,4 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral, cu partea inferioară a registrului marcată de o canelură orizontală; pastă foarte
fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis cenuşiu închis. Decor simplu, păstrai
parţial; constă din ramuri sau frunze stilizate cu vîrful în sus (T 10/135)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 3}/1958

HO. Fragment cu dimensiunile de 8,5Xl0X0,8 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; în partea de sus marcată de o gîtuitură se află mar~inea superioară a registrului; în partea de jos marginea lui e marcată de o canelură onzontală. Pastă foarte
fină de culoare cărămizie deschisă; la suprafaţă şi în elementele de decor a fost pusă o pastă
albă. Decor simplu format dintr-un şir orizontal de globuri formate din patrulatere mici
atîrnînd de o codiţă îndoită (T 15/243)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 4 R/1958
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131. Fragment cu dimensiunile de 10,5X4,5X0,6 cm; rel:'rezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisa. Pe corp decor compus din
mai multe elemente: a. linii verticale şi orizontale; în spaţiile patrate formate de întretăierea acestor linii (T 1/2) sînt înscrise cîte patru cerculeţe din linii <luble (T 6/63)
Moigrad; coleqia WT
MIA Zalău. lnv. 298, 9/1958
132. Fragment cu dimensiunile de 9X3,5X0,7 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă. Se păstrează numai o pane din elementele de decor:
a. cercuri formate din cununi de laur (?) (T 5/56) şi cercuri formate din cerculeţe încadrate
între linii şi despărţite prin bare mici între linii, care dau impresia unor: casete
Moigrad; coleqia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 10/1958
13~. Fragment cu dimensiunile de 11,5X10,7X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; /astă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior firnis de culoare roşie.
In interior se vă impresiile negative ale instrumentului de ştampilat pentru fiecare din
elementele de decor. Decor compus din două elemente: a. semicercuri deschise în jos, formate din patrulatere mici (T 8/109) aşezate în şir orizontal. b. frunze stilizate aşezate cu
vîrful în jos (T 10/131)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 2 R/1958

134. Fragment cu dimensiunile de 3,5X2,5X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior firnis
de culoare cenuşie închisă, lucios spre negru. Decor simplu format din floare cu patru petale
stilizată excesiv (T 12/169) aşezată în şir orizontal
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. Inv. C.C. 298, 11/1958
135. Fragment cu dimensiunile de 4,5X3X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
.al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior urme de firnis cenuşiu-roşcat.
Decor compus din mai multe elemente probabil; se păstrează numai două: a. decor în formă
de vrej dublu (T 14/226) aşezat în şir orizontal şi încadrat între două linii incizate,
orizontale. b. dedesubt un şir de flori cu petale lungi, aşezate în şir orizontal (T l 1{168)
Moigrad; coleqia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 20/1958
136. Fragment cu dimensiunile de 5,2 X 2,8 X 0,6 cm; r~rezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus; se păstrează sigur numai două elemente: a. cercuri mijlocii formate din patrulatere mici (T 3/33) aşezate în şir orizontal.
b. în centrul cercului un cerc mic dublu liniar (T 6/61); lateral de-o parte şi de alta a cercului şi jos şi sus cite două cerculeţe de acelaşi tip.
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 6/1958
137. Fragment cu dimensiunile de 5,8X3X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, spre negru, lucios. Decor simplu alcătuit dintr-un şir orizontal de amprente de labă umană (T 15/247)
Moigrad; săpăturile din anul 1913; terasă de la NE de castru
MIT Cluj-Napoca. lnv. III/9623
138. Fragment cu dimensiunile de 3,7 X 3 X 0,4 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral; pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; la exterior firnis roşu dar foarte
şters. Decor compus din mai multe elemente; se păstrează sigure două: a. ramuri sau frunze
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stilizate cu vîrful în sus (cf. T 10/144) aşezate cite două alăturat; b. rozete de
mijlocie alcătuite din triunghiuri lungi antrenate În rotaţie (T 13/215)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. Inv. C.C. 298, 12 R/1958

141
mărime

139. Fragment de vas cu dimensiunile de 3,8 X 3 X 0,5 cm; reprezintă o parte din peretele lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la suprafaţă cu vopsea
albă. Decor simplu format dintr-un şir orizontal de altare miniaturale stilizate (T 15/249)
Moigrad; coleqia WT
MIA Zalău. lnv. C.C. 298, 38/1958
140. Fragment de vas cu dimensiunile 4,5X3X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în intenor şi la exterior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor simplu format dintr-un şir de elemente stilizate (T 15/250)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298, 24/1958
141. Fragment cu dimensiunile de 5,5X3,7X0,7 cm; reprezintă o parte din ~retele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus format din două elemente: a. ove
cu capetele în jos (T 15/241); b. frunze stilizate cu vîrful în sus (cf. T 10/139)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 13/1958
142. Fragment cu dimensiunile de 8 X3 X0,6 cm; reprezintă o parte din peretele lateral;
foarte fină de culoare cenuşie deschisă; nu se mai păstrează urme de lustru. Decor
compus format din două elemente care se succed de trei ori pe verticală: a. şir orizontal
de rozete încadrate în cercuri; b. linie orizontală formată din patrulatere mici
Moigrad; săpăturile din 1939
MIT Cluj-Napoca
pastă

143. Fragment cu dimensiunile de 3,5X3,5X0,7 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al unui vas; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus; se păstrează sigure numai două
elemente de decor: a. cerc mare format din patrulatere mici (T 4/40); b. floare trifolie foarte
stilizată (T 12/181)
Moigrad; colecţia WT
MIT Zălau. Inv. C.C. 298, 35/1958
144. Fragment cu dimensiunile de 4,7X 4,5 X 0,7 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în iuterior
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus din două elemente: a. cercuri de
mărime mijlocie formate din patrulatere mici (T 3/31) aşezate în şir orizontal; b. în spaţiile
dintre cercuri şi sus şi jos se află rozete (sau cercuri mici) formate din patrulatere (T 13/207)
Moigrad; săpăturile din anul 1913
MIT Cluj-Napoca. lnv. 11'9621
145. Fragment cu dimensiunile de 5 X 4 X 0,5 cm; reprezintă o parte din peretele lateral
cu partea inferioară a registrului marcată de o nervură laterală. Decor simplu format din
cerculeţe din linii duble aşezate simetric; nu se ştie dacă nu lipsesc alte elemente de decor.
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. lnv. C.C. 298, 16/1958
146. Fragment cu dimensiunile de 4X3,5X0,7 cm; re~rezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisa, la exterior firnis de culoare
cenuşie închisă, lucios. Decor compus din mai multe elemente, din care se păstrează sigur
trei: a. cerc de mărime mijlocie format din patrulatere mici (T 3/31). b. în centrul acestor
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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cercuri rozete mici formate din patru petale (T 13/189). c. linie
patrulatere mici (T 1/3)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 28/1958

verticală dublă formată'.

din

147. Fragment cu dimensiunile de 3X3,5X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis de culoare
cenuşie deschisă'.. Decor compus format din două elemente (doar acestea se păstrează sigur)
a. linie ondulată formată din patrulatere mici (T 9/124); b. în ondulările acestei linii atît
în partea superioară cît şi în cea inferioară se află rozete mici formate din patrulatere
(10 petale) (cf. T 13/207 dar fără cerculeţ central)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 36/1958
H8. Fragment cu dimensiunile de 3,5X3,5X0,5 cm; reprezintă'. o parte din peretele
lateral al unui vas; partea inferioară a re~istrului cu decor marcată jos de o nervură în
relief. Pastă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior firnis roşu mai închis." Decor
compus alcătuit din două elemente; probabil acestea reprezintă numai o parte din totalul
elementelor de decor; a. rozetă cu spiţe şi cerc central. b. frunză stilizată (?)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 10 R/1958
149. Fragment cu dimensiunile de 3,5X2,5X0,9 cm; reprezintă o parte din peretele
hteral al unui vas; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis cenuşiu
de culoare deschisă. Decor simplu format din rozete mici cu cerculeţ central aşezate în linie
orizontală.

Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 34/1958
150. Fragment cu dimensiunile de 5 X 4,5 X 0,7 cm; reprezintă o parte . din peretele
lateral al unui vas; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior firnis de culoare
cenuşie închisă; şters. Decor compus din mai multe elemente din care se păstrează numai
trei: a. cerc mare din patrulatere mici aşezate cu latura lungă pe circumferinţă (T 4/45);
b. înscrisă în mijlocul acestui cerc o frunză stiilizată (T 10/133); c. lateral în dreptul spatiului dintre cercuri şi jos şi foarte probabil şi sus se află rozete mici cu cerculeţ central
(T 13/211)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 12/1958
151. Fragment cu dimensiunile de 5,2X4,5X0,8 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie deschisă. Decor compus din mai multe elemente din care pot· fi precizate trei: a. cerc mare din patrulatere mici aşezate cu latura lungă de-a-lungul circumferinţei (T 4/45). b. în centrul acestor cercuri mari cite un cerc mic format din patrulatere
mici (T 3/25 ). c. înscrise deasemenea în cercul mare, gravitînd în jurul cercului mic cîte trei
rozete cu şapte petale triunghiulare (T 13/196; dar mai mici)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 29/1958
152. Fragment cu dimensiunile de 3X2X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele vasului;
pasta foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior se mai păsuează urme de firnis
de culoare cenuşie deschisă. Decor compus din mai multe elemente; se păstrează doat două
şi acelea parţial: a. cerc mare format din patrulatere mici (T 4/44); probabil aşezate într-un
şir orizontal. b. În interiorul cercului dar ~i În afara lui, probabil în spaţiile dintre cercuri
se află cerculeţe mici liniare (T 6/69)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. 298, 40/1958
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153. Fragment cu dimensiunile de 7,5X7,2X0,9 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; în partea superioară se distinge gîtuitura ce marca partea superioară a registrului cu decor. Pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în partea exterioară firnis
de culoare cenuşie deschisă. Decor compus din două elemente: a. cercuri de mărime mijlocie
(T 3/35) aşezate în şir orizontal. b. m fiecare cerc de mărime mijlocie cîte un cerc mic
format tot din patrulatere mici (T 4/26)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 4/1958
154. Fragment cu dimensiunile de 3,5X2X0,8 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior şi în interior
firnis de culoare cenuşie închisă. Decor compus din mai multe elemente din care s-au păstrat
doar două sigure: a. cerc mare format din patrulatere mici aşezate cu latura lungă de-a-lungul
circumferinţei (T 4/46). b. în interiorul cercului mare un număr nedeterminabil de cerculeţe
mici din linii, cîte trei înscrise (cf. T 6/69 dar mai mari)
Moigrad; colecţia WT
MIA Zălau. Inv. C.C. 298, 5/1958
155. Fragment cu dimensiunile de 7X5Xl cm; reprezintă o parte din peretele lateral
al vasului; partea superioară a registrului cu decor este delimitată de o canelură orizontală
destul de lată (0,2 cm); pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în partea exterioară
firnis de culoare cenuşie închisă, lucios. Decor compus din mai multe elemente din care
se păstrează sigure doar trei: a. frunză stilizată cu vîrful În sus (cf. T 10/139 dar mai
mică şi altfel realizată); b. spre dreapta ei se află un decor în forma literei S (f 14/218
dar mult mai mare). c. frunză stilizată cu vîrful în su!I (cf. T 10/139)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta principalis sinistra;
bastionul de Sud
MIA Zălau. Inv. 880
156. Fragment cu dimensiunile de 4X4,5X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; se distinge canelura care limita În jos sau în sus registrul cu decor;
pastă foarte fină de culoare cărămizie; la exterior şi în interior firnis de c.uloare roşie închisă.
Decor compus probabil din mai multe elemente; se păstrează doar unul şi acela pan;ial:
a. cerc de mărime mijlocie formau din triunghiuri mici (cf. T 5/54)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra, bastionul de S
MIA Zălau. Inv. 830
157. Fragment cu dimensiunile de 5X4,7X0,9 cm; reprezintă o parte din fundul plat
al unei strachine; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; la exterior urme de firnis de
culoare cenuşie închisă. Decor compus din două elemente (probabil însă că mai sînt şi altele
care nu pot fi stabilite din cauza fragmentării vasului): a. linii paralele realizare prin imprimare. b. decor trilobat liniar cu cerculeţ central la punctul de întîlnire al lobilor; în
fiecare lob cîte un alt cerculeţ (cf. T 12/172)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra
MIA Zălau. Inv. 844
158. Fragment cu dimensiunile de 5X3,5X0,8 cm; reprezintă o parte din perete!~
lateral al vasului; în partea de jos se distinge nervura ce marchează marginea de jos a registrului cu decor; pastă ţoarte fină de culoare cenuşie deschisă; la suprafaţă are firnis de
culoare cenuşie închisă, lucios. Decor format dintr-un singur element: semicercuri deschise
spre dreapta formate din patrulatere mici inegale (cf. T 2/14, dar întors spre dreapta)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra, în spatele
bastionului de N
MIA Zălau. Inv. 857
159. Fragment cu dimensiunile de 6X3X0,5 cm; reprezintă o parte din peretele
lateral al vasului; se distinge nervura orizontală ce marchează marginea de jos a registrului
decorat; pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; în partea exterioară firnis de cuwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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!oare cenuşie închisă. Decorul se păstrează numai parţial; mai precis avem un singur element
de decor: cerculeţe mici din linii (T 6/62)
Moigrad; săpăturile din anul 1949; castrul de pe Pomet; porta dextra, pe drum
MIA Zălau. Inv. 842
160. Instrument pentru ştampilat (sigillum). Pastă fină de culoare cenuşie-roşcată. Depăstrat pare să reprezinte un element floral cu patru lobi, fiecare avînd spre zona
centrală cîte un cerculeţ. Lungimea este de 3,8 cm; diameuul la mijloc este de 1,7 cm;
diametrul capului este de 2 cm; capul este ondulat.
Moigrad; castrul de pe Pomet săpăturile din anul 1943
MIT Cluj-Napoca. Neidentificat între materialele din muzeu. Desenele şi descrierea
ne-au parvenit de la dr. Mircea Rusu

corul

1~1. Fragment de tipar negativ? sau rezultatul unui exerciţiu al unui olar? reprezenta~
de un fragment de vas: constituie buza cu zona torţii; dimensiuni 6X4X0,7 cm; pastă
foarte fină de culoare cărămizie deschisă. Pe buză sînt imprimate trei ove cu deschiderea
spre interiorul vasului; ovele sînt realizate din perle încadrate de linii subţiri duble. Pe
începutul torţii se distinge o linie mediană formată din perle ovale; de-o parte şi de alta
a acestei linii se află ove de acelaşi tip cu deschiderea lateral şi partea rotundă spre linia
mai sus amintită
Moigrad; colecţia WT
MIA Zalău. Inv. C.C. 298, 13/1958

162. Instrument de ştampilat (sigillum); pastă fină de culoare cărămizie deschisă;
dimensiuni: lungimea 3,2 cm; diametrul capului 3 cm; diametrul corpului în zona mediană
1,5 cm; are formă de trunchi de piramidă; decorul pare a reprezenta o rozetă sau un cerc
dar este foarte tocită aşa încît nu se po.ate distinge (după desen)
Moigrad; săpăturile din anul 1943; castrul de pe Pomet
MIT Cluj-Napoca; neidentificat şi localizat. Desenul şi descrierea le datorăm dr.
Mircea Rusu

NICOLAE GUDEA

DIE IN POROLISSUM ERZEUGTE STEMPELKERAMIK
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Der Verfasser legt cin Repertorium von 159 Bruchstiicken mit Stempelverzierter Tonware, zwei Stempelwerkzeuge und zwei Bruchstiicke von Gefassen mit gestempelter lnscrift,
alle in Porolissum (Moigrad) gefunden, vor. Die Stiicke stammen teils aus den archăologischen
Grabungen, durchgefiihrt in Moigrad in den Jahren 1908-1914 von A. Buday; 1933 von
C. Daicoviciu; 1939-1940 von C. Daicoviciu-L. Ghergariu; 1943 von A. Radn6ti;
1958-1959 von M. Macrea; teils und besonders, aus Zufallsfunden; die meisten sind Stiicke
der Sammlung Wessellenyi-Teleki aus Jibou (Kreis Sălaj).
Von den 159 Gefăssbruchstiicken konnten 93 graphisch ergănzt werden. Die graphisch
ergănzten Gefăsse gehi:iren zur Form: Schiissel mit Ringboden, die viele Typen (nach den
Verănderungen cler Form des Kărpers, Hăhe und Massen) und Varianten (nach den Verănderungen von Zweitrangigen Elementen: Form des Randes, Struktur des Ki:irpers, u.s.w.) hat.
Auf Grund der Analyse stellte cler Verfasser einen Katalog der Ziermotive (251 an
Zahl) zusammen, in vier grossen Gruppen: geometrische, Pflanzen, Gegenstande und entlehnte
Motive der Terra Sigillata.
Folgende sind die vorlaufigen Femellungen beziiglich der durch Stempelung verzierten
Tonware: die durch Stempelung verzierte Tonware ist cin Erzeugniss cler ortlichen Werkstatten; zusammen mit den Stempelwerkzeugen und mit den Namen der Erzeuger von den
zwei Fragmenten sind sie Beweis fiir das Bestehen eines starken Zentrums der Tonwarenerzeugung in Porolissum. Diese Beweise gesellen sich zu den alteren Funden von Formen
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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flir Ollampchen, Formen fiir Terra Sigillata und zahlreichen Militărstempeln. Der Ton aus
dem die gestempelten Gefasse verfertigt wurden ist von sehr guter Qualitlit; die vorherrschende Farbe des Tons ist hellgrau, in einigen FaJ.len aber haben wir Gefăsse aus Ton von
ziegelroter Farbe; fast in allen Fallen ist die Oberflache der Gefăsse aus hell-grauem Ton
mit Firnis von dunkelgrauer Farbe und die der Gefăsse aus ziegel-rotem Ton mit Firnis
von braun-rotlicher Farbe bedeckt.
Auf Grund der stratigraphischen Beobachtungen und auf Grund der Analyse des
archaologischen Materials, das unter denselben Bedingungen wie die Stempelkeramik entdeck1
wurde, glaubt der Verfasser annehmen zu konnen, dass die durch Stempelung verzierten
Tongefâsse în Porolissum, am Ende · des 2. ]hdts u.Z., vielleicht sogar am Anfang des
3. Jhdts erzeugt zu werden begannen und dass ihre Erzeugung durch das ganze 3. ]h. andauerte und vielleicht sogar im 4. ]h. u.Z. fortgesetzt wurde.

10 - Acta Mvsei Porolissensis - www.muzeuzalau.ro
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TERRA SIGILLATA DE LA POROLISSUM (I)

Reluarea, În anul 1977, a săpăturilor arheologice În vasta zonă arheoPorolissum, a determinat şi nevoia valorifică,rii unui abundent material
arheologic proveni't din vechile săpături sau din descoperiri întîmplătoare.
Ceramica !ligiJaită descoperită în împrejurări atît de diferite este reprezentată
de un numă'l" mare de f.ragmente de vase, în jur de 120, conferind locafoăţii
Porolissum un loc de frunte pe harta descoperirilor de terra sigillata din
întreaga Dacie romană. Din păcate, din cele aproximativ 120 de fragmente
ceramice recoltate pînă în momentul reluării săpăturilor de la Porolissum,
nu au putut fi analizate deoît 45, Întrucît restul sîm fragmente atît de mici
încît nu prezintă suficiente elemente de decor ori de stabilire a formei vasului.
Spălarea, poate şi daitorită condiţiilor improprii de depozitare, a verniului
şi implicit a decorulUIÎ este o altă greutate care a impietat asupra prelucrării
acestui material atît de fragmentar. Fără a putea fi determinat cu precizie,
acest g·rup de fragmente minuscule se înscrie, totuşi, în caracteristicile întregului material, confirmînd, cum se va vedea, concluziile parţiale la care am
ajuns în 1JIIIDa prelucrării a circa unei ,treimi din piese.
Ceramica studiată în ace~ rînduri se află în patrimoniul Muzeului de
Istorie şi Ană din Zălau, respectiv a Muzeului de Istorie a Trransilvaniei din
Cluj-Napoca {pirescuf'tlare MIAZ şi MIT în Catalog). Piesele păstra.te la MIT
provin din sapăturile executate de A. Buday iÎntte anii 1908-1914 1 , cele
din anul 1943 la castrul de pe Pomet de sub conducerea lui A. Radnoti2,
respectiv din săpă-turile colectivului condus de M. Maicrea în anii 1958-19593 •
Cît priveşte fragmentele de vase păstrate În MIAZ, cele mai numeroase, acestea provin din colecţia Wesselenyi-Teleki clin Jibou, alcătuită în răstimpul
dintre sfîrşitul secolului al XIX-iea şi pînă prin anul 19404.
Din păcaite, acest material eterogen şi precar conservat este dificil de localizat topografic, as-upra condiţiilor stratigraf~e de descoperire informaţiile
fiind aproape inexistente. Materialul săpat de A. Buday provine din oraşul
logică

1 A. Buday, în ErdMuz, 25, 1908, p. 337-348; idem, în Dolg Cluj, 1, 1910, p. 70-105;
3, 1912, p. 60-; 5, 1914, p. 67-105; 6, 1915, p. 51-111. Alte cîteva fragmente, indeterminabile, în MIT (I 9413, II 816, IV 140).
2 Materialul provenind din aceste săpătpuri se află în curs de prelucrare şi inventariere
(N. Gudea); dospre săpături cf. E. Toth, Porofo;sum. Das Gastellum in Moigrad, Budapest, 1978.
3 M. Macrea şi colab, în Materiale, 7, 1961, p. 361-390; 8, 1962, p. 485-504. Alte
fragmente, atipice, în MIT (IN 12014-17, II 961).
4 Colecţia a fost donată în anul 1958 Muzeului de Istorie şi Artă din Zălau de
către Ana Teleki. Pe lingă numărul de inventar (C.C. = „creşterea colecţiei•) şi anul Înregistrării (1958), acesu: fragmente sînt notate şi cu simbolul colecţiei: WT.
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antic, mai precis din zona situată pe terasele de la SE şi NE de castrul de
pe Pomet. Fragmentele recolta,te în campania din anul 1943 condusă de
A. Radnoti sînt toate din oastru, în oazul a două din ele cunoscîndu-se şi locul
exact, dar fără poziţie stratigrafică (nr. 7 şi 26 ). Piesele ieşite la iveală cu
ocazia săpăturilor conduse de M. Macrea au fost descoperite în baia situa,tă
pe terasa de la SV de castru, pe terasa sanctuarelor şi chiar în castru. Cea
mai mare parte a sigilatelor, cele din coleqia Wesselenyi-Teleki, alcătuiesc
descoperiri întîmplătoare, mai cu seamă din zona oraşului şi a termelor situate la SE de castrul de pe Pomet. Este deci de la sine Înţeles că acest lot
de piese nu ne oferă decît posibilitatea avansării unor concluzii prelimjnare
care vor putea fi Întregite doar după studierea bogatului material descoperit
în condiţii stratig~af.ice clare în cursul noilor săpături.
Marea majori,tate a fragmentelor o consti,tuie terra sigillata de import,
din care cea decorată reprezintă cea mai mare parte. Cît priveşte sigilatele
lise, acestea, datorită stării fragmentare nu pot fi încadrate decît într-un
9ingur caz îmr-o formă sigură, prezentînd initeres în schimb prin ştampilele
de fund ce s-au păstrat. Ceramica de imitaţie looală este şi ea prezentă în
acest lot de materiale, prin două fragmente dintre care unul este însă un
tipar.
Terra sigillata de import alcă,tuieşte categoria cea mai numeroasă, d~şi
numărul pieselor ce au putut fi determinate cu precizie este destul de mic.

A. Ceramica

decorată.

Qin Gallia sudică provine de fapt cel mai timpuriu vas, produs la La
Graufesenque în epoca Domiţian-Traian (nr. 1 a-b). Descoperit în oraşul
antic, acest fragment poate fi -0on9ide·rat printre primde sigilate importate
la Porolissum, în momentul cînd în noua provincie constituită aceste produse timpurii încep să fie 1solicitate cu deosebire ,de soldaţi.
Oficinele Galliei centrale sînt, în schimb, cele mai bine reprezentate în
cadrul impot"turilor de la Porolissum. Ponderea masivă a acestor produse a fost
subliniată în cazul Olteniei romane5, această apreciere dovedindu-se valabilă
pentru Întreaga provincie. Fenomenul îşi găseşte explicaţia, pe de o parte,
în durata de aproape un secol de funcţionare a atelierelor din Gallia centrală, ,corespunzătoare unei dezvolttări ascendente a vieţii economice a Dacici
romane, cu precădere fo timpul dinastiei Antoninilor. Marea majoritate a
vaselor impoiita·te la Porolissum sînt produse ale acestei perioade, cele 31 de
fragmente determinate exact aparţinînd cu deosebire centrului de la Lezoux,
nelipsind nici produsele mai timpurii din epoca traianee.
Un fragment de mici dimensiuni (nr. 2) pe care se păstrează doar o parte
din friza ~nferioară, este caracteristic decorului timpuriu de la Lezoux. Urmează un număr de 5 fragmente de vase care se datează în timpul lui Traian
şi Antoninus Pius. Nr. 3 şi 4 au fost lucrate în stilu! lui BVTRIO, nr. 6 în cel
5

Popilian, Oltenia, p. 26, 36.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Terra sigillata de la POTolissum (I)

193

al foi SACER, iair m. 7 în cel atribuit foi QVINTILIANVS şi asociaţiilor,
lipsa unui decor mai complet nepermiţînd o atribuire mai precisă în cazul
nr. 5. Atrage atenţia cu deosebire nr. 3, care daitorită utilizării decorului principal (Osw. 14) ne aminteşte de LIBERTVS, Însă pe baza Împărţirii specifice
în metope, utilizate de BVTRIO, reprezintă un produs al acestuia din urmă,
asociat multă vreme al lui LIBERTVS6 •
Mai numeroase sînt sigilatele de epocă antonină de la Lezoux. Este atestat astfel stilul lui CRICIRO (nr. Sa-b), LAXTVCISSA (nr. 9) şi mai ales
PATERNVS (nr. 10-12). Un decor complet are nr. 13 a-b, folosit de
PATERNVS şi ALBVCIVS, lui ALBVCIVS putîndu-i-se atribui nr. 14. Dacă
În legătură cu nr. 15 elementele de decor sînt insuficiente pentru a-l considera
un produs în stilul lui DOCILIS sau DIVIXTVS, nr. 16 prezintă unele elemente ce par a fi folosite de un meşter obscur, TETVR VS. Mai întîlnim În
acest lot stilul lui DOECCVS ~nr. 17), în schimb nr. 18-25, fragmente extrem
de mici, nu pot fi puse în legatură cu un stil anume, fiind cu certitudine produse antonine de la Lezoux, în cea mai mare parte. Cel mai productiv meşter
olar de la Lezoux, CINNAMVS, al cărui stil este frecvent întîlnit printre
sigilatele din Ol,tenia7, BuciumiB şi Apulum9, este prezent prin cîteva vase descoperite şi la Porolissum (nr. 26-28 a-b) dintre care nr. 26 este şi semnat
printr-{) ştampilă intradecorativă: [CINN A]MIOF. Lui BANVVS de la Lubie i se poate atribui nr. 29, iar nr. 30-32 sînt lucrate într-un stil asemănă
tor celui al lui CINNAMVS, DIVIXTVS sau ADVOCISVS.
Din zona Galliei nord-estice şi a Germaniei Superior ajunge la Porolissum un fragment, ~robabil produs Ia Blickweiler (nr. 33), iar un altul (nr. 34)
prezintă multe similitudini cu sigilatele fabrica·te la Trier în secolul al Iii-lea
e.n., acesta din urmă fiind şi cel mai tîrziu databil în cadrul lotului de fragmente supuse analizei noastre.
Marelui centru de producţie de la Rheinzabern îi aparţin cîteva fragmente de vase cu decor. Este atestiat stilul lui REGINVS I (nr. 35-36), IANVARIVS II (nr. 37), ·asupra nr. 38 şi 39, produse de la sfîrş~tul secolului
II şi din primele ,decenii ale celui următor, neputîndu~se aduce precizări sup,limentare dator~tă decorului insuficient.

B. Ceramica

fără

decor

Numeroasele fragmente atipice nu ne îngăduie stabili,rea unui numă'f
prea mare de forme •de vase lise. lntr-un singur caz (nr. 40), am identificat
un vas de forma Lu Tg, restul de vase fiind funduri imposibil de atribuit
unei forme certe, în schimb 1avînd cîteva ştampile cu numele meşterilor. Sînt
atestaţi CARANTINVS (nr. 41) care a activat la Lezoux în perioada AntoDespre influenţa lui LIBERTVS asupra lui BVTRIO: CGP, p. XXXII.
Popilian, Oltenia, p. 28 sq.
e Isac, Buciumi, p. 160, nr. 5.
Y D. !sac M. Rusu - Clo~a L. Băluţă, Descoperiri de terra sigillata la Apulum,
în Ap„/um, 17, 1979, p. 231, nr. 11-17.
6

7

13 -

,\cld
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ninilor şi LVPPA (nr. 42), meşter din aceeaşi oficină, activ în perioada Traian-Antoninus Pius. Mai interesantă este o ştampilă completă (nr. 43) aparţinînd lui SENNIVS. Numele acestuia a fost Întregit în forma [A]NNIVSF
de către Stanfield şi Simpson, pe un fragment de la Corbridge (Britannia)1°,
lectură ulterior corectată de B. Hartleyll în [SENJNIVS. Semnătura lui SENNIVS de pe vasul de la Corbridge, un produs upic al stilului foi CINNAMVS, a condus la p;herea, astăzi acceptată, potrivit căruia acesta a lucrat În
atelierul patronului, al lui CINNAMVS, ca „bowl finisher", însărcinat cu
producerea de vase turnate în tiparul realizat de meşterul principal. Ulterior
SENNIVS va produce şi vase lise ce poartă semnătura lui. Ştampilele acestui corutemporan al lui CINNAMVS s-au găsit în Pannonia la Gorsium 12 şi
în Dacia, la Buciumi13.
Importurile de sigilate la Porolissum, judecate doar în lumina materialului descoperit mai demult, ne oferă totuşi cîteva date interesante. Centrele
de producţie de unde au fost aduse aceste vase sînt cele tradiţionale pentru Întreaga durată a secolului '1l1 II-Iea e.n., produsele din secolul III fiind mai rare.
Numeric, situaţia s-ar prezenta astfel:
Gallia sudică
Gallia centrală
Gallia răsăriteană
Rheinzabern

1

34
şi

7

Cu excepţia v1asului fără decor (nr. 40), toate celelalte sigilate, cu şi fără
decor, au fost confecţionate în atelierele Galliei sudice, Galliei centrale (cele
mai numeroase) şi în estul Galliei. Cea mai mare parte a acestora reprezintă
ceram_ică specifică epocii antonine, produsă la Lezoux şi la Rheinzabern.
Situaţia de la Porolissum este identică cu cea referitoare la importurile din
Oltenia 14 şi din cîteva localităţi deja cunoscute sub acest aspect, ca Buciumi 15
şi Apulum 16. Mai arătiam că marea majori·tate a fragmentelor minuscule care
nu au putut fi determinate cu .precizie prezintă aceleaşi caracteristici.
Subliniind preponderenţa produselor Galliei centrale şi a celor de la
Rheinzabern nu putem să nu remarcăm lipsa, ciudată la prima impresie, a
produselor mai tîrzii de la Westerndorf. Aceste oficine, aflate la graniţa
provinciilor Raetia şi Noricum, dar aparţinînd ultimei dintre ele, au ~nceput
să producă în ultimii ani ai secolului al II-lea, după încheierea războaielor
marcaomanice 17 • Ne-am fi aşteptat ca în condiţiile în care centrul de la Lezoux îşi încetase activitatea, în jurul anilor 195 e.n., şi cînd Dacia cunoaşte
io

CGP 166/4.

B. Hartley, în Antiquaries Journal, 46, p. 102.
D. Gabier, în RCRFActa, IX, 1967, p. 43, 49, nr. 71.
Isac, Buciumi, p. 163, nr. 18.
Popilian, Oltenia, p. 36.
1S Isac, Buciumi, p. 158 sq.
ie D. Isac - M. Rusu - Cloşca L. Băluţă, op. cit., p. 230.
n H. - J. Kellner, în Bayerische Vorgeschichtsblătter, 25, 1960, p. 333; P. IUrnitsch,
Sigillata von Juvavum (Salzburg), Salzburg, 1971, p. 40; G. Alfoldy, Norîc1'm, LondonBoston, 1974, p. 176.
11

12
11
14
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o a doua mare perioaidă de înflorire economică în timpul Severilor, importurile la Porolissum să aducă şi ceramică de Westemdorf. Astăzi ştim că refacerea în piatră a marelui castru de pe Pomet ·datează din anul 213 e.n. iar
stadiul municipal al aşezării pare a fi datorat lui Septimius Severus. Citeva
vase sigilate de epocă antonină descoperite În bastioanele porţilor par a indica
o folosinţă şi la începutul secolului al III-lea a acestor produse, asupra acestui aspect stratigrafic impunîndu-se completarea datelor prin prelucrarea noilor descooeriri.
Absenţa ceramicii de Westerndorf la Porolissum, cel puţin deocamdată,
pare a se înscrie într-un fenomen pe care noi l-am sesizat cu ocazia republicării materialului de la Buciumi. Acolo predomina cu deosebire terra sigillata
de epocă antonină de la Lezoux, iair cea de Westerndorf era reprezentată printr-un singur fragment 1B. Cunoscînd o serie de localităţi din Dacia sudică în
care ceramica de Westerndorf este prezentă în cantităţi destul de mari, ca
de exemplu Orşova19, Romula şi Slăveni 20 , la care se poate adăuga acum
Tibiscum 21, cu cele mai mari cantităţi de sigilate de Westerndorf, credem că
putem reconstitui căile principale ale difuzării în Dacia a acestor produse.
Se ştie că sigilatele de Westemdorf se răspîndesc cu deosebire în zona limesului, pe căile de apă a!e Savei, Dravei şi mai ales a:le Dunării22. 1n Dacia, aşa
cum arătam cu alte ocazii23, aprovizionarea se făcea în primul rînd pe Dunăre,
primele localităţi unde ajung aceste produse fiind în preajma fluviului, ca
Orşova, Romula şi altele. In continuare, unnînd drumul Oltului, aceste produse se răspîndesc În difer~te localităţi din Oltenia, iar în Da·cia sudică (partea
Banatului), urmînd drumul imperial, ele ajung în mari cantităţi la Tibiscum,
important nod comercial, pe unde erau trecute mărfurile venite la Dierna
şi Drobeta pe Dunăre. Ca un fapt semnificativ, peste 60-700/0 dint·re sigilatele de import descoperite mai cu seamă în oraşul antic (socotind aici şi materialul provenit din săpăturile recente, în curs de prelucrare) sînt produse
de la Westemdorf. Cu ocazia analizării unui prim lot de materiale de
la Tibiscum, provenite din săpăturile lui M. Moga24 , emiteam ipoteza existenţei unei curbe descendente a importurilor cu astfel de produse, pe măsură ce
ne îndepărtăm de sudul Daciei. Arătam cu aceeaşi ocazie că sigilatele de
Westerndorf ajung În Dacia, în principal pe Dunăre, fiind mai numeroase în
sudul Daciei şi, posibil, pe un al doilea drum, cel al Mureşului, dinspre
Pannonia, dovadă sigilatele descoperi.te în centrul Daciei, la Gristeşti şi mai
ales Apulum. Probabil, încercam să explicăm cu acea ocazie, Dacia Porolissensis, partea ei nordică, cu castrele de pe limesul de Nord-Vest şi cu cel mai
avansat punct, Porolissurn, fiind aprovizionată cu predilecţie cu produse sigilate din Gallia centrală şi de răsărit.
Isac, Buciumi, p. 161 sq„ nr. 13.
D. Isac, în ActaMN, 13, 1976, p. 173 sq.
20 Popilian, Oltenia, p. 33 sq., nota nr. 110.
21 M. Moga D. Isac, în Tibiscus, 6, 1979, sub tipar.
22 H. ]. Kellner, op. cit„ p. 168 sq.; B. Rutkowski, în Archaeologia (Varşovia), 18,
1967, p. 55-70.
23 D. Isac, în ActaMN, XVII, 1976, p. 173 sq.; M. Moga D. lsac, op. cit.
24 M. Moga D. Isac, op. cit.
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19
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Desigur că pot exista şi alte explicaţii ale acestui fenomen, sesizabil şi
în cazul oraşului Napoca (material În curs de prelucrare). Ne gîndim, eventual, la concurenţa ceramicii tîrzii de Rheinzabern pe pieţele Daciei nordi·ce
şi mai ales, în cazul localităţii Poroliissum, la o concurenţă deloc neglijabilă
a ceramicii locale, inclusiv a celei de imitaţie. Imitaţiile locale de temi sigillata sînt produse .î.ncepînd cu sfî.rşitul secolului al Ii-lea e.n. din necesitatea
wplimentării cererilor de ceramică de lux2s, în condiţiile încetă·rii producţiei la Lezoux şi a greutăţilor de .procurare a ceramicii sigilate veritabile.
O asemenea produqie locală în Dacia şi chiar la Porolissum, cum se va vedea,
poate fi astăzi apreciată drept un fenomen economiie remarcabil cel puţin sub
aspect calitaitiv2s. ln al doilea il"Înd, Porolissum se dovedeşte a fi, pe lîngă
un mare centru de olari, care aproviziona întinse zone ale Daciei nordice,
şi un centru de produqie a ceramicii ştampilate27. Un număr impresionant
de vase ştampilate, cu un .decor original, descoperite la Porolissum, reprezintă
pe lîngă un specific local şi o modalitate de a satisface gustul pentru ceramică specială a numeroşilor militari şi civili de la Porolisswn. Poate că în
această producţie de ceramică ştampilată putem să găsim o parte a explicaţiei cu privire la raritatea sigilatelor de import tîrzii de la Porolissum şi,
în general din partea cea mai nordică a Daciei Porolissensis.
Ceramica de imitaţie descoperită la Porolissum, realizată prin tehnica
turnării în tipare, ·Întregeşte tabloul schiţait mai sus.
Tiparul descoperit aici demonstrează tocmai existenţa şi a unei producţii
de sigilate de imitaţie. Decorul păstrat pe acest fragment de tipar prezintă
certe influenţe vestice, din Gallia În primul dnd. Astfel, cei doi gladiatori,
aparţinînd unor grupuri separnte dar conistituind fiecare perechea celuilalt
în cadrul celor două grupuri, sînt foarte asemănători cu Osw. 1016-1017,
1027, 1038-1039. Cîinii În schimb, mai schematici şi cu blana redată prin
cerculeţe, par a fi de inspiraţie locală. ln sfîrşit, fragmentul nr. 45, prezentînd un decor mai greu de identificat datorită stării de conservare precare,
este acoperit cu o angobă ·roşie imitînd vemiuJ sau angoba sigilatelor de import, fapt pentru care l-am considerat cu cea mai mare probabilitate un produs
local 28 • Datarea acestor două fragmente ceramice credem că se poate face şi
în cazul centrului ceramic de la Porolissum la sfîrşitul secolului II şi mai ales
în secolul III e.n. 29 , oind credem că producţia de sigilate de imi~aţie din Dacia
romană reprezintă expresia cea mai elevată a olăritului în această provincie.
1n încheiere, reamintim caracterul provizoriu al concluziilor noastre care
se bazează pe studierea unui lot de materiale descoperite în condiţii şi la
date atît de d~ferite, rămînînd ca noul material sigilat descoperit în cursul
săpăturilor să confirme unele din părerile emise .cu această ocazie.
25

28

op. cit.
27

28
2'

Ibidem.
D. Isac -

M. Rusu -

Qoşca

L.

Băluţă,

op. cit., p. 237 sqq.; M. Moga -

D Isac,

N. Gudea, Ceramica ştampilată de la Porolissum, în ActaMP, 4, 1980, p. 105 sqq.
M. Moga - D. Isac, op. cit.
Ibidem.
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CATALOG

Terra sigillata
Gallia

decorată.

sudică

1 a-b. Drag. 37. Gladiator rănit (Hermet 173, asemănător şi cu 153, 169, 171)
împreună probabil şi cu nr. 172; linii fine ondulate oblice ~Hermet 173; Butzbach 2/14 a,
24), friză inferioară din motive trifoliate (Butzbach 2/31); vem1u închis matizat.
La Graufesenque. Domiţian- Traian.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 1/1958.

Gallia

centrală.

2. Drag. 37. Friză inferioară (CGP, fig. 7/3; 23/294) - „meşterul cu rozeta•; (CGP,
fig. 10/4; 36/418) - IOENALIS; verniu închis.
Lezoux. Traian.
MIT Cluj-Napoca, lnv. II 5900. Săpături A. Buday (oraş).
3. Drag. 37. Neptun (Osw. 14) - stilul lui LIBERTVS, BANVVS; metope despărţite
de linii ondulate şi cu motivul CGP, fig. 13/7; 59/665, 668, 675 şi cu frunză în capăt (CGP
59/668) - toate BVTRIO; pt. stil cf. CGP 59/665; verniu deschis lucios.
Lezoux, stilul lui BVTRIO. Hadrian-Antoninus Pius.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 2/1958.
4. Drag. 37. Mistreţ (Osw. 1644), cîine (Osw. 1926 A), cerb mic (mai mic ca Osw.
1732), urs (Osw. 1589 = D 810), frunze (Rogers H 151) - BVTRIO; pt. stil cf. CGP
57/653 - BVTRIO, cu toate cele patru motive; verniu închis metalic.
Lezoux, stilul lui BVTRIO. Hadrian-Antoninus Pius.
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1959 la baie, secţiunea I (0,40-0,60 m).
5. Drag. 37. Element de decor (Rogers Q 42 = D 1115) folosit de mulţi meş
teri printre care AVITVS-VEGETVS; volută simplă (Rogers S 8) - fol06it, printre alţii
şi de A VITVS-VEGETVS, CARANTINVS etc.; verniu închis lucios.
Lezoux. Hadrian-Antoninus Pius.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 3/1958.
6. Drag. 37. Ove (CGP, fig. 22/1) - SACER; călăreţ (Osw. 241 = D 153), panteră
(Osw. 1518 = D 799), urs (Osw. 1588 = D 808), decor de umplutură (CGP, fig. 22/2 ?)
- toate motivele apar la SACER; pt. stil cf. şi 82/1, 5; verniu închis lucios, foarte şters.
Lezoux, stilul lui SACER. Hadrian-Antoninus Pius.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 4/1958.
7. Drag. 37. Leu (Osw. 1426 = D 759); cf. Isac, Buciumi 11/10) - motivul apare
pe produse în stilul lui IOENALIS, CENSORINVS, QVINTILIANVS; cîine (Osw. 1987);
metope din linii cu astragale (cf. Karnitsch, Ovilava 35/5, 36/1, 2) - stilul lui QVINTILIANUS; verniu închis metalic.
Lezam:, probabil stilul lui QVINTILIANVS. Hadrian-Antoninus Pius.
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1943 în castru (principia).
8 a-b. Drag. 37. Ove (CGP, fig. 33/1) - CRICIRO, cu linie ondulată dedesupt; panteră spre dreapta (Osw. 1518 = D 799), panteră spre stînga (Osw. 1537), decor de umplutură (CGP, fig. 33/5) CRICIRO; pt. stil cf. CGP 117/1, 3, 17; vemiu închis lucios, şters
în parte.
Lezoux, stilul lui CRICIRO. Antoninus Pius-Marcus Aurelius.
MIAZ, col. WT. lnv. C.C. 297, 5/1958.
9. Drag. 37. Femeie drapată (Osw. 926 A = D 540) folosit de mulţi meşteri
printre care LAXTVCISSA; togatus (Osw. 907 A = D 524) - folosit şi de LAXTVCISSA;
metope din linii perlate cu rozetă mică la capete (cf. Karmtsch, Ovilava 44/4) - LAXTVCISSA; verniu închis lucios.
Lezoux, stilul lui LAXTVCISSA. Antoninus Pius-Marcus Aurelius.
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Dolg I, 1910, p. 84, fig. 18. MIT Cluj-Napoca, Inv. II 678. Săpături din anul 1909,
în oraş.
10. Drag. 37. Ove (CGP, fig. 30{1) - PATERNVS, linii perlate dedesupt; ornament
(CGP, fig. 30{11), rozetă cu 8 petale (CGP, fig. 30/26), linie din astra.gale cu bastonaş la
capăt (CGP 108{35) - PATERNVS; verniu închis mat.
Lezoux, stilul lui PATERNVS. Antonini.
MIAZ, col. WT. lnv. C.C. 297, 6/1958.
11. Drag. 37. Ove (CGP, fig. 30/1) - PATERNVS; urs (Osw. 1589 = D 810), cîine
spre dreapta (Osw. 1926 A), cîine mare spre stînga (Osw. 1984), cîine mic spre stînga
(Osw. 200 A), baston torsionat (CGP, fig. 30/18), toate motive folosite de PATERNVS;
verniu deschis mat.
Lezoux, stilul lui PATERNVS. Antonini.
MIAZ, col. WT. lnv. C.C. 297, 7/1958.
12. Drag. 37. Ove cu linie perlată dedesubt, leu (Osw. 1388) - utilizat de mai multe
stiluri (cf. Juhasz, Brigetio VIl/3) - PATERNVS; călăreţ (Osw. 258 = D 152), cal spre
dreapta (Osw. 1894 = D 902) - toate motive utilizate de PATERNVS; verniu deschis
metalic, şters pe porţiuni.
Lezoux, stilul lui PATERNVS. Antonini.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 8/1958.
13 a-b. Drag. 37; a. mistreţ (Osw. 1969 I) - stilul lui PATERNVS; leu devorînd
un animal (mai mic ca Osw. 1491 = D 778), animal spre stînga (felină?, nu apare la
Osw.), urs mare (Osw. 1608 = D 816), cerb (Osw. 1720 = D 852), bestiarius (Osw.
1089 = D 631), pigmeu cu scut (Osw. 202 = D 140); b. urs mic (Osw. 1579 = D 807);
element de decor sugerînd iarba (CGP 214) - ALBVCIVS; pt. stil cf. CGP 214/38, 42 ALBVCIVS; CGP 106/20 - PATERNVS; verniu închis metalic.
Lezoux, stilul lui PATERNVS, ALBVCIVS. Antonini.
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1943 la castrul de pe Pomet.
14. Drag. 37. Ove (CGP, fig. 35{1) - ALBVCIVS, cu linie perlată dedesubt; metope
despărţite de Unii perlate verticale, Liber (Osw. 580); verniu închis metalic.
Lezoux, stilul lui ALBVCIVS. Antonini.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 9. 11958.
15. Drag. 37. Decor în metope din linii perlate; bărbat cu scut şi lance (Os"'
151 = D 94) folosit de DOCILIS şi DIVIXTVS mai ales; verniu deschis metalic.
Lezoux, stilul lui DIVIXTVS sau DOCILIS. Antonini.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 10/1958.
16. Drag. 37. Ove (CGP 131/1, 2) - TETVRO?, linie ondulată dedesubt; decor din
metope largi cu medalioane şi cerculeţe, linii în val cu rozetă la capete (CGP 131/3), panteră mică (Osw. 1518 = D 799) folosit de mulţi meşteri; astragal; pt. stil cf. CGP
131/3 - TETVRVS; verniu Închis metalic.
Lezoux, probabil stilul lui TETVRVS (?). Antonini.
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1959.
17. Drag. 37. Ove (CGP, fig. 44/2) - DOECCVS, cu linie perlată dedesubt, luptător
în genunchi (Osw. 204 = D 394), motiv ce apare şi la Rheinzabern; decor În metope din
linii verticale perlate, cu rozetă la capăt (CGP, fig. 44/5); verniu deschis lucios.
Lezoux, ~cilul lui DOECCVS. Marcus Aurelius-Commodus.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 11/1958.
18. Drag. 37. Venus şezînd (Osw. 334 = D 187) folosit de mulţi meşteri, printre
care LIBERTVS, BVTRIO, PATERNVS; metope din linii subţiri ondulate (cf. CGP, 58{
59 - BVTRIO); verniu deschis lucios.
Lezoux. Traian-Antonini.
MIAZ, col. WT. lnv. C.C. 297, 12/1958.
19. Drag. 37. Medalion dublu subţire şi linie din a.magale, lebădă (Osw. 2221 = D 998)
- apare şi la Rheinzabern dar mai mică (Ri-Fi T 255), mască (Osw. 1214 = D 675) folosit de foarte multi meşteri la Lezoux şi Rheinzabern (Ri-Fi M 9); verniu deschis lucim.
Lezoux. Traian-Antonini.
MIAZ, col. WT. lnv. C.C. 297, 13/1958.
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20. Drag. 37. Cerb mic (Osw. 1784) - folosit de MASCELLIO, stilul lui CENSORINVS, PA TERNVS; verniu închis metalic, foarte şters.
Lezoux. Hadrian-Antonini.
MIAZ, col. WT. Inv. c.c. 297, 14/1958.
21. Drag. 37. Vulcan (Osw. 66=D 39), personaj drapat (greu de Întregit), cîine (Osw.
1979 = D 930) - folosit de un mare număr de meşteri; decor în metope din linii perlate,
cerc mic, medalion mare simplu; verniu deschis metalic.
Lezoux. Antonini.
MlAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 15/1958.
2'1. Drag. 37. Leu (Osw. 1404) - folosit de mai mulţi meşteri; vemiu închis metalic.
Lezoux. Traian-Antonini.
M!AZ. col. WT. Inv. C.C. 297, 16/1958.
23. Drag. 37. Decor în metope din linii perlate, medalion, Neptun (Osw. 13 = D 14) folosit de mulţi meşteri; verniu deschis metalic.
Lezoux. Antonini.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 17/1958.
24. Drag. 37. Metope delimitate de linii segmentate, Apollo cu lira (Osw. 84), folosi1
si la Rheinzabern dar mai mic (Ri-Fi M 72); verniu deschis metalic, şters .
Gallia centrala. Hadrian-Antonini.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 18/1958.i
25. Drag. 37. Călăreţ (Osw. 246 = D 157) - folosit de foarte mulţi olari, motivul
fiind originar din Lezoux; verniu închis.
Lezoux. Antonini.
M!AZ, cot WT. Inv. C.C. 297, 18/1958.
26. Drag. 37. Ştampila intradecorativa rCINNA]MIOF (CGP 169), linie perlată, cerc
mic, medalion mare dublu; vcrniu deschis metălic.
Lezoux, CINNAMVS. Antonini.
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1943 la castrul Pomet (Secţiunea a 2-a de pe latura
de NV)..
27 a-b. Drag. 37; a. Metopa din linii perlate cu cerculeţ la întretăierea lor, Libex
(Osw. 566), frunza stiJizata (Rogers K 12); CGP, fig. 47/21) - CINNAMVS; b. războinic
îngenunchiat (Osw. 204 = D 394), medalion mare dublu, arc dublu, cerc mic; pt. stil cf.
CGP 160/35; verniu închis lucios.
Lezoux, .stilul lui CINNAMVS. Antonini.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 21/1958.
28 a-b. Drag. 37; a. Cerb (Osw. 1720 = D 852), cîine (Osw. 1980 =D 934), decor
de umplutură (CGP 163/68) - CINNAMVS; b. urs. (Osw. 1627 = D 820) - toate motivele folosite de CINNAMVS; verniu deschis metalic.
Lezoux, stilul lui CINNAMVS. Antonini.
29. Drag. 37. Cercuri mici duble în metope separate de linie perlata, masca (Osw.
1214 = D 675), motiv folosit şi la Rheinzabern; decor romboidal (Rogers U 5) - BANVVS;
verniu deschis lucios.
Lubie, stilul lui BANVVS. Marcus Aurelius-Commodus.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 22/1958.
30. Drag. 37. Călăreţ cu lanoe (Osw. 245 = D 156), folosit de ADVOCISVS şi
CINNAMVS, întîlnit şi la Rheinzabem dar mai mare (Ri-Fi M 156); verniu deschis metalic.
Lezoux, stilul lui ADVOCISVS, CINNAMVS. Antonini.
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1959 la castrul de pe Pomet.
31. Drag. 37. Metope înguste din linii perlate cu cerculeţ la capete, cariatida (Osw.
1199 = D 656) - folosit de mulţi meşteri; pt. stil cf. CGP 116/8, 10 - DIVIXTVS; Popilian, Oltenia VL/91 - CINNAMVS; verniu deschis metalic.
Lezoux, probabil stilul lui DIVIXTVS, CINNAMVS. Antonini.
MIAZ, c
Inv. C.C. 297, 24/1958.
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12. Drag. 37. Metope înguste din linii fine segmentate şi rozete la capete, cariatidă
(Osw. 1199 = D 656), cercuri (CGP, fig. 47/11 - CINNAMVS; 116/8 - DIVIXTVS);
pt. stil cf. şi 116/8, 10; vemiu deschis metalic.
Lezoux, probabil stilul lui DIVIXTVS, CINNAMVS. Antonini.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 25/1958.

Nord-estul Galliei

şi

Germania Superior

11. Drag. 37. Venus cu eşarfa (Osw. 361 A, mai mic ca D 214); verniu deschis
lucios.
Blickweiler (?). Traian-Antoninus Pius.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 26/1958.
14. Drag. 37. Ove asemănătoare cu Huld-Zetsche E 2, însă cu linie ondulată dedesubi
(cf. Butzbach 49), arcade simple, leoaică spre stînga (Osw. 1449, Folzer 595) - motiv folosit la Blickweiler, Trier, Heddernheim; verniu deschis lucios, foarte şters.
Gallia răsăritemă (Trier). Secolul III e.n.
M!AZ, col. WT, Inv. C.C. 297, 26/1958.

15. Drag. 37. luppiter (Ri-Fi M 71) motivul, mai mic, apare şi la Heiligenberg
iar mai mare la Le:z:oux (Osw. 3 = D 4); cf. K.amitseh, Ovilava 95/5 - IANV(ARIVS) II;
verniu închis lucios, şters pe alocuri.
Rheinzabem. stilul lui REGINVS I. IANVARIVS II.
Antoninus Pius-Marcus Aurelius.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297. 27/1958.
16. Drag. 37. Gladiator (Ri-Fi M 221) - stilul lui REGINVS I; vas (Ri-Fi O 21 a),
friză din frunze bifoliate (Ri-Fi P 138 a-R 3), rozetă cu 6 petale (Ri-Fi O 42) IANVARIVS I, REGINVS I; verniu închis lucios.
Rheinzabern, stilul lui REGINVS I. Antoninus Pius.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 28/1958.
17. Drag. 37. Ove (Ri-Fi E 70, cu bordură perlată) IANV(ARIVS) II; flautist
(Ri-Fi M 167) - folosit de mai mulţi printre care şi IANVARIVS II; linie despărţitoare
segmentată cu rozetă cu 7 petale (Ri-Fi O 51) IANV(ARIVS) II; pt. stil cf. Kamitsch,
Ovilava 95/5; verniu deschis mat.
Rheinzabern, stilul lui IANVARIVS II. Antoninus Pius-Marcus Aurelius.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 29/1958.
18. Drag. 37. Războinic în genunchi (Ri-Fi M 211), asemănător cu Osw. 224 = D 129
de la Lezoux; verniu deschis lucios.
Rheinzabern. Antonini.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 30/1958.
19. Drag. 37. Femeie drapată şezînd (Ri-Fi M 257 = Osw. 944) - COBNERTVS III,
MAMMILIANVS; verniu deschis lucios.
Rheinzabem. Antonini-Severi.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 31/1958.

Terra sigillata

fără

decor

40. Lu Tg (Oswald-Pryce LX/1, 3, LXVIII/6); verniu închis.
Lezoux, Rheinzabern. Hadrian-Antonini.
MIT Cluj-Napoca, inv. II 925. Săpături 1909 în oraş.
41. Frg. de fund (Drag. 33, 46?). Pe fund ştampila CARANTINIM (Oswald, Stamps 60;
CGP, p. 229; Hofmann XI/39.1); verniu închis lucios.
Lezoux, CARANTINVS. Antonini.
M!AZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 32/1958.
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42. Frg. de fund (forml indeterminabilă). Pe fund ştampila LVP ..• , probabil LVP[PAl
sau LVP[PAFl„ foarte slab imprimată şi ştearsă; Oswald, Stamps 171 (pe vase Drag. 18,
18/31, 27, 32, 33); Hofmann, 1, 244 şi XV/244.1-244.7; vemiu deschis lucios, şters.
Lezoux, LVPPA. Traian-Antoninus Pius.
NIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 33/1958.
43. Frg. de fund (formă indeterminabilă). Pe fund ştampila SENNIVSF (Oswald,
Stamps 293; CGP 166/4; B. Hartley, în Antiquaries Journal, XLVI, p. 102; Rogers B 182;
cf. şi Isa.c, Buciumi, p. 163, nr. 18); verniu deschis lucios.
Lezoux, SENNIVS. Antonini.
MIAZ, col. WT. Inv. C.C. 297, 34/1958.
Terra sigillata

locală

44. Tipar fragmentar. Pastă gălbuie nisipoasă; folosea la confecţionarea vaselor Drag. 37.
Gladiator spre stînga şi spre dreapta (asemănători cu Osw. 1016-1017, 1027, 1038-1039),
cîini spre dreapta.
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1959 la terasa sanctuarelor (secţiunea I).
45. Drag. 37 ?). Pastă fină portocalie, angobă roşie foarte ştearsă; cline spre stînga,
felină (?) spre stînga, picioarele a două animale, baston torsionat (toate elementele de desen
foarte prost imprimate)
MIT Cluj-Napoca, f.i. Săpături 1943 la castrul de pe Pomet.
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DIE TERRA SIGILLATA VON POROLISSUM (I)
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Es wird eine Anzahl von 45 Terra Sigillata - Gefâssbruchstiicken veroffentlicht, die
im Romerlager auf der Pomet - Anhohe in Porolissum (Dorf Moigrad; Kreis Sălaj) sowie in
der antiken Stadt bei den Ausgrabungen der Jahre 1908-1914, 1943, 1958-1959 und bei
anderen Gelegenheiten gefunden wurden. Das gesamte Sigillata Material von Poroilssum,
welches aus alten Funden stammt, belauft sich aus qo, zum grosten Teil kleine und schlech~
erhaltene Bruchstiicke, was ihre ganzliche Auswertung nicht gestattete.
Das Sigillata Importmaterial .aus Porolissum stammt aus dem siidlichen Gallien (1 Bruchstuck), dem mittleren Gallien (34 Bruchstiicke), aUJS dem ostlichen Gallien und Rheinzabern
(7 Bruchsti.ike). An daesem Material bemerken die Verfasser imbesonderen das Vorherschen der
Erzeugni~e von Lezou und derjenigen von Rheinzabem aus dem Antonische Zeilalter, cin Phanomen, das auf die wirtschafdiche Bliite der Provinz Dakien în dieser Periode zurilckzufi.ihren
ist. Wahrend die massiven Importe des antoninischen Zeitalter aus Lezoux hervorgehoben werden, wird auf das gleichzeitig Fehlen, bzw. die Seltenheit der Keramik aus Westendorf in
Porolissum und im a.llgemeinen, in den verschiedenen Ortschaften der Dacia Porolissensi!
hingewiesen. Die Verfasser stellen die, gewiss provisorische Hypothese, des Vorhandensein einer
abfallenden Importkurve aus Westendorf auf, und zwar im Verhaltniss der Entfernung von
der Donau, dem Hauptzufuhrstweg der Importkeramik nach Dakien. Dieses, auch fi.ir
die Importe nach Buciumi, Napoca und anderen Zentren des nordlichsten Dakien giiltige
Phanomen konnte, zum Teil, den spaten Erzeugnissen von Rheinzabern, vor aliem aber der
loka.len Nachahmung von Terra Sigillata und Stempelkeramik in Dakien zuzuschreiben sein,
fiir die Porolissum einer der gr0sten Produktionzentren in ganz Dakien war.
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Ostgallien und Rheinzabem (34-39) ; terra sigillata OstllcLer
Nachah.mung (45)
Abb. 1 Terra sigillata-Gefiiss ohne Verzierung (40}
Abb. 2 Einige Bodenstempel (41-43) und ein Stempel filr innere Verzierung (26). Massstab
1/2
Abb. 3 Terra sigillata-Patrone aus Porolissum (44) Massstab 1/2
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Terra sigillata de la PO'ro[issum (I)

CC________________ J______________;;r
40

Fig. 1 Vas terra sigillata

42

fără

decor (40).

~

Ştampile de fund (41-43) şi
ştampill intradecorativl (26).

Fig. 2

""

Fig. 3. Tipar de urra sigilata de la Porolissum.
(44). Scara 1/2.

Scara 1/2.
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PROPUNERI PENTRU O RECONSTITUIRE GRAFIC\
A CASTRULUI ROMAN DE LA BUCIUMI
(//. Clădirea comandamentului)

Continuăm cu acest articol încercarea de reconstituire grafică a castrului
cohortă de la Buciumi 1 ; de data aceasta vom aborda cea mai importantă
şi reprezentativă construcţie a castrului: clădirea comandamentului (principia)2.

de

Această construcţie are cele mai multe şanse de a exprima, dincolo de rolul

ei utilitar, cC1pQ1Cita.tea creatoare a constructorilor ei. Scopul nostru rămîne acela
de a-i regăsi înfăţişarea originală, de a-i surprinde elementele specifice, singulare, cu speranţa de a Înţelege mai bine spiritul celor care l-au construit şi
locuit.
1. Amplasare şi poziţie. Castrul de la Buciumi este aşezat pe un teren în
pantă nu mai mare de 100/o, orientată de la NV spre SE, iar clădirea comandamentului urmă·reşte şi preia această pantă, ba chiar o valorifică cu o abilitate
care trădează ·reţeta. ln mod cert, romanii agreau spaţiile decalate succesiv pe
verticală. Analogii în acest sens se constată nu numai la construqii similare cu
cea în discuţie, cum ar fi principia castrului de legiune de la Lambaesis3 sau a
celui de la Porolissum4, dar şi la un număr mare de locuinţe luxoase5 sau la o
clădire care, deşi cu altă funqiune, posedă un plan care seamănă pînă la identitate cu cel de principia, Aedes Augustalium de la Ulpi'3! Tiraiiana Sarmizegetusa8. Faţă de planul castrului, principia de la Buciumi este aşezată în a doua
treime, intersecţia diagonalelor castrului coincizînd practic cu cea a diagonalelor constrocţiei. Fig. 1. Deşi nu ·reseectă întocmai prescripţiile cunoscute de la
Hyginus privitoa.Te la modul de alcatuire al casurelor7 (raportul de 2/3 al latu1 Toate informaţiile privitoare la castrul de la Buciumi provin din lucrarea E. Chirilă,
N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cunoaşterea
limesiJui Daciei Porolimmsis, Cluj, 1972. Pentru întregirea acestor date am reconsultat documentele de săpătură şi jurnalul.
2 Referitor la teoriile în legătură cu principia =
clădirea comandamentului vezi R. Fellmann, Di.e Principia des Ltgionslagers Vindonissa und das Zentralgebi:iude der romischen
Lager 11nd Kastelle, Brugg, 1958, p. 75; H. von Petrikovits, Die Spezialgebiiude romischer
LegioNlilger, în Legio VII Gemina, Leon, 1970, p. 229-252.
3 H. G. Kolbe, în Mitteilungen
des Deutschen Arhaeologischen lnstituts. Roemischer
Abteilung, Mainz, 81, 197.4, ·p. 294. Curtea prezintă o înălţare în ultima porţiune, preluată cu
abilitate prin pachere de trepte laterale care ajung la nivelul peristilului, aflat la o cotă mai

ridicată.
• Constatări

pe teren şi documentaţia săpăturilor recente.
R. Patrulius, Locuinţ,i În timp şi spaţiu, Bucur.eşti, 1975, p. 66, vila Diomede în
Pompei,· casa Championnet, etc.
a C. şi H. Daicoviciu, Vipia Traiana, Bucureşti.
' Hyginus, De metatione castrorum, 21 (ed. A. Grillone), Leipzig, 1977.
5
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rilor, amplasarea intrării în principia pe linia primei treimi, etc.) includem
castrul de la Buciumi în tip:ul de castra terţiata. Devierea de la prescripţii prezentată de castrul de la Buciumi este Întîlnită aproximativ cu acdeaşi valori
şi la alte cîteva caistre din DaciaB sau din ahe provincii9, fapt care ne face să
presupunem că nu e vorba de o eroare şi că de la Hyginus pînă la data construirii acestora a survenit o modificare a normelor. Demn de remarcat este
faptul că, <Cel puţin pentru ceea ce cunoaştem În Dacia, c.ast·rele care erezintă
această modifioa:re sînt tocmai oele care posedă principia cu structura planimetrică asemănătoare.

Fig. 2.

Izvoarele literare afirmă că un castru era astfel conceput îndt să constituie
o reprezentare a Romei1°, a patriei absente.
Este de aşteptat ·În acest caz ca elementele castrului să reprezinte construqii
specifice oraşului. Asemănarea principiei cu forum..11Jl oraşului nu este doar
sirnbolică11. La ambele întîlnim În primul rînd o mare curte înconjurată de
portice. Ală·turat acestei curţi apare basilica, 1spaţiu acoperit şi închis, dac cu
aceeaşi funcţiune publică. Şi, în sfîrşi,t, avem încăperea sacră, amplasată în
axul intrării şi care poate fi templul În cazul forum..11Jlui sau doar o simplă
încăpere marcată eventual printr-un artificiu constructiv, în cazul principiei.
Această asemănare de structură nu s-a tradus însă printr-o identitate de forme.
Forum-ul şi principia au evoluat în paralel, nu unul din celălalt, s-au completat fiecare la rîndul său cu funcţiuni noi, depărtîndu-se tot mai mult de înfăţişarea iniţială. O interesantă demonstraţie a acestei evoluţii o prezintă principia castrului de la Valkenburg (Germania Inferior) care ajun_?e la un
plan foarte asemănător cu cel de la Buciumi, spre anul 200, dupa ce a eliminat treptat funcţiunea de locuinţă a comandantului 12 •
2. Descrierea planului1 3 • Fig. 3-4. Principia castrului de la Buciumi
este alcătuită din .trei unităţi spaţiale14. a. O curte aproape {Xlltrată (16,20 X
X 15,50 m) pavată cu lespezi mari de piatră; pavajul se opreşte la 1,50 m de
zidurile încăperilor laterale în timp ce pe latura nordică ajunge pînă la zidul
care despărţea curtea de spaţiul acoperit. Lateral este flancată de încăperi. în
partea dreaptă a curţii se află o fîntînă sau un bazin, învvlnit deaihfel la majoritatea clădirilor de acest tip din lmperiu 15 . Săpăturile arheologice nu au relevat existenţa unor coloane aparţinînd porticelor care dublau încăperile late8 Drobeta
$i Cîmpulung Muscel (D. Tudor, Oltenii% Romană, Bucufelti, 1978, p.
274-277, nr. 14; p. 281, nr. 23); Căşei (Em. Panaitescu, în BSH, 15, 1929, p. 77-8!);
Vărădia (Gr. Florescu, în lstros, 1, 1934, p. 60-72).
0 ORL, nr. 2 a (Niederberg); nr. 5 (Hunzel); nr. 9 (Heftrich); nr. 16 (Anwburg).
10 Tacitus, Istorii, II, LXXX; T. Livius, XLIV, Polybius, Istorii, Buc~ti. 1966, VI,
31; „astfel stînd lucrurile forma întreagă a taberei • . . şi orînduirea în general au o întocmire

asemănăt\:lare unui oraş•.
11 R. Fellmann, op.

cit., p. 164. A. Grenier, Manuel d'arbeologit gallo-romaine, Paris,
1598, p. 350.
12 A. E. von Giffen, în LiTMs J Zagreb, 1961, p. 140-141, fig. 12.
13 Descrierea se face pornind de la intrare.
l4 N. Gudea, în Castr"1 roman dt la Buciumi, p. 24-26.
1s ORL, nr. 16 (Amsburg) şi nr. 34 (Nicdernberg)1 Chesu=rholm (E. Biriey, Re1tdrch
on Hadrian's Wali, K.endall, 1961, fig. 33); Carpow (A. Biriey, în LJmes 6, Stllttprt, 1964,
p. 2, fig. 1).
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rale. b. ln continuarea acestei curţi spre NV şi la o diferenţă de nivel de
0,50 m se găseşte un spaţiu acoperit dar deschis (24 X 8,25 m) a cărui funcţiune corespunde basilicii, dar caire, din punct de vedere construetiv nu este
altceva dedt un portic adînc, motiv pentru care a fost numit şi perystilum6 •
Acest spaţiu acoperit era despărţit de curte p11intr-un zid care nu depăşea nivelul de c~kare al acesteia. 1n par,tea de SV a zidului, lîngă Încăperea F, au
fost identificate, aşeza.te pe zid, un postament şi două blocuri de piatră cioplită, îmbinate cu grijă. Ampla.sarea., forma şi modul de aşeza.re al celor două
blocuri ne îndreptăţesc •să credem că ele alcătuiau o balustra.dă. Pnsta.mentul
se a.fla la capătul dinspre interior. În mod cert mai exista cel puţin unul Într-o
poziţie similară, de cealaltă parte a intrării în spaţiul acoperit. Ambele purtau coloanele ce sprijineau acoperişul. Postamentul al doilea nu a fost găsit în
săpătură, dar urma zidului pe ca.re a fost aşezat a fost identificată în seeţiunea
transversală peste clădire. Faţa postamentului găsit, deteriora.tă, nu ne permite
să aflăm da.că cele două coloane erau din piatră sau din lemn. Presupunem că
erau din piatră, date fiind pe ,de-o pa11te deschiderea mare dintre ele (coa 10 m),
iar pe de altă parte modul de rezolvare constructivă a ce!orlalte elemente
(balustradă din piatră, ziduri, etc.). În orice caz coloneta descoperită în zona
turnului din colţul de S avea un diametru prea mic17 pentru a susţine o
deschidere mare şi era prea scundă pentru a face parte dintr-un portic ce se
voia reprezentativ. In spaţiul acoperit, în stînga, un zid de factură mult
mai slabă şi în orice caz ulterior construeţiei iniţiale, delimitează un spaţiu numit Încăperea J (3,85 X 3,20 m) avînd nivelul din interior sub cel al spaţiu
lui acoperit. Poziţia încăperii corespunde cu cea cunoscută din literaturătB şi
ana.logii! 9 ca tribunal, funcţiune ca.re se exercita. teoretic nu într-un spaţiu
închis, ci pe o estradă 20 • ln a.cest caz putem presupune că zidul menţionat
nu urca pînă sus ci constituia doar sprijinul pentru o podea de lemn, afla.tă la
nivelul celei din încăperea A. Existenţa. a două trepte a.lături de zid confirmă
această presupunere. Din interiorul încăperii s-a scos o ca.ntitMe relativ mare
de material arheologic (fragmente ceramice de la material de construcţie şi
de la va.se, o fibulă, manete) a căror prezenţă nu infirmă ipotez,a. prezenta.tă. c. latura din spate este ocupată de un şir de cinci încăperi. Într-o primă
fază au fost doar trei, dintre ca.re ce!e două la.tera.le au fost Împărţite ulterior
printr-un zid de grosime redusă, lipsit de funda.ţie. O situaţie identică am întîlnit la Rîşnov 21 şi constituie desigur o modificare de funeţiune ca.re nu este
exclus să fi coincis cu momentul introducerii instalaţiei de încălzire. Încăperea.
18 In general în arheologia noastră s-a încetăţenit acest termen, deşi el se referă la
portice care înconjoară o curte pe cel puţin trei laturi (D. Tudor, Oltenia Romană, p. 289).
Se mai foloseşte şi termenul de curte sacră, mai puţin adecvat, deoarece este vorba de un
spaţiu acoperit (M. Macrea, op. cit., p. 227; D. Tudor, op. cit., p. 306).
17 A. Landes, în Acta MP, 3, 1978, p. 419, în cazul că presupunem fragmentul de
coloană ca provenind din principia.
i ; Hyginus. 11, „in parte ima praetorii".
19 V. E. Nash-Williams, The Roman Frontier in Walles, Cardiff, 1969, p. 158-159.
20 Tribunal, în DA, V, 1, 1911, p. 417-418; F. Lammert, tribunal, În RE, A2, 1937,
col. 2428-2432.
21 N. Gudea, I. Pop, în SMMIM, 7-8, 1974-1975, p. 55-78, fig. 2.
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din mijloc, avînd în centru un postament pe care era aşezat un trofeu, constituia sanctuarul. Dator~tă funcţiunii sale nu era dotată cu instalaţie de încăl
zire, dar avea probabil un padiment de cărămidă.
Principia castrului de la Buciumi .reprezintă un tip pe care îl putem urmări pe o largă arie în Imperiu. In Dacia întîl.nim planuri foarte apropiate
la Cîmpulung MlliScel, Căşei şi probabil Vărădia22 , adică tocmai la castre la
care întreaga alcătuire este ca la Buciumi. Pe limesul Gerimaniei Inferioare
găsim acelaşi tip de principia la Arnsburg şi Niederberg 23, în timp ce variante
ale tipului întîlnim în Britannia la Chesterholm şi Carpow24 • Toate datează
sau sînt refaceri de la sHrşitul secolului II şi începutul secolului III e.n.
fo ce priveşte destinaţia acestor unităţi spaţiale ale principiei şi ale subîmpărţirilor lor problema este destul de complicată. Urmărim aici cîteva
păreri pentru a încerca să clarificăm această prob~emă pentru arheologia
noastră. V. Christiescu, primul oare s-a ocupat de probleme generale ale sistemului defensiv, a prezentat păreri şi o descriere primitivă ra consnruq,iei 25 •
M. Macrea vorbeşte de: atrium - curte saoră şi ·Încăperile (oecus) 26 • Despre
încăperile care flancau atrium-ul afirmă că sînt armamentaria, iar Încăperea
centrală este denumită capela sacră. D. Tudor2 7 , vorbind despre comandamentele castrelor de la Drobeta, Gîmpulung Muscel, Racoviţa şi Slăveni
menţionează următoarele părţi: a. curte = atrium; b. sala sacră = peristil;
c. încăperile = oecus cu capela = sacellum şi cu tezaur sub capelă. Deşi nu
unitară, aceasta este terminologia care s-a impus la noi şi este În uz. Nici în
literatura de specialitate din străinătate nu există o unanimita·te de formulări În ce priveşte numele şi destinaţia părţilor şi Încăperilor principiei deşi
cam toţi recunosc aceleaşi părţi mari. Arheologii gcrmani 28 vorbesc despre
patru părţi: a. Vorba/le = pavilionul acoperit aflat în faţa intrării pe via
principalis. b. Hof = curtea neacoperită cu încăperile laiterale (armamentaria). c. Querhalle = curtea acoperiită. d. din şirul de încăperi de pe latura
din spate nu este numită decît încăperea centrală „fahnenheiligtum". Nici
arheologii englezi nu prea folosesc termenii latini 29 • Ei numesc courtyard
curtea neacoperită; cross-hall = spaţiul acoperit închis (uneori întîlnim ~i
denumirea de basilica). Pentru încăperile de ~e latura din spate, folosesc denumiri •diferite pentru fiecare Încăpere: sacellum, casa de bani = safe, aedes, etc. R. Fellmann se opreşte asupra următoarelor formulări: grosser HofKammerreihe - Fahnenheiligtum - kleinerer Hof - hinterer Vorbau.
Izvoarele literare sînt foarte sărace în această privinţă; mai precis nu
pomenesc decît clădirea în general şi cîteva yuncte ale ei cu destinaţia lor
(auguratorium, tribunal etc.) 30 • S-a admis însa că principia era o construcţie
22 Vezi nota 8.
2:1-2~ Vezi nota 15.
25 V. Christescu, Istoria militară

a Daciei Romane, Bucureşti, 1937, p. 129.
M. Macrea, op. cit., p. 227.
21 D. Tudor, Oltenia Romană, l. cit.
28 H. Schonberger, Kasttll Kunzing Quintana, Berlin, 1975, p. 38-47; D. Baatz,
Kastell H esselbach, Berlin, 1973, p. 47-49.
29
G. C. Boon, The roman legionary fortress at Caerleon, Cardii/ 1972, p. 71.
ao Hyginus, 11 (tribunal, auguratorium).
26
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cu caracter multiplu3 1 : administraitiv (arhivă, depozit pentru economiile soldaţilor, fondul de plată, sediul cornicularius"""u1ui, etc.), religios, ~ZJi.t pentru arme, loc de muncă. Acest lucru ne determină să încercăm sa precizăm
p_ărţi~e principiei şi destinaţia încăperilor şi pentru castrul roman de la Buciumi:
a. Considerăm posibil ca cele două postamente din piatră cioplită gă
site la colţurile dinspre via praetoria ale barăcilor nr. 1 şi nr. 4 să fi servit
ca baze pentru coloanele care alcătuiau un pavilion de intrare În clădire ce
acoperea via principalis.
b. Curtea deschisă, pavată cu dale mari de piatră şi mărginită de portice, formează piesa principală a construcţiei. Incăperifo ce o flanchează
l.aterol puteau fi depozite de arme, dar puteau folosi şi .Pentru alte scopuri.
Judecînd după mareriialul arheologic presupunem că încaperea F, de pildă,
ar fi putut avea funqiunea de tezaur.
Nu putem preciza dacă în curte se afla o fîntînă sau un bazin, dar este
cert că adăpostirea rezervei de apă constituia una din funqiunile acestui
spaţiu.

c. Curtea acoperită are lăţimea egală cu cea a întregii construcţii. Este
curtea deschisă printr-o colonadă, În cazul Buciumi, sau printr-un
de deschideri arcate32 . Termenul pe care îl propunem este acela
de basilica, chiar şi în cazul că avea o singură navă. Considerăm că acest
termen corespunde, în primul rînd funcţiunii, dair în acelaşi timp permite
şi o apropiere de forma constructivă.
In acest spaţiu, în partea stîngă (în poziţia cu faţa spre deschidere) era
situat tribunalul, constituit dintr-o platformă uşor înălţată.
Basilica adăpostea postamente pentJru inscripţii, statui, etc.
d. Pe l.aitura din spate se află un şir de încăperi. Termenul oecus (Încăperi) folosit la noi nu este semnificativ. încăperile aveau funcţiuni diferite,
astfel încît denumirea lor poate fi stabilită doar în cazul că materialul arheologic ar fi suficient de bogat pentru a preciza destinaţia fiecăreia în parte.
Incăperea din mijloc constituia sanctuarul, locul unde se păstrau trofeele, steagurile etc. Vom folosi termenul de sanctuar al drapelelor, corespunzător termenului german Fahnenheiligtum.
Destinaţia celorlalte încăperi este mai greu de preoizat. În orice caz,
faptul că acestea di9puneau de instalaţie de încălzire face improbabilă ipoteza că ele puteau servi ca depozite sau chiar arhive.
Se crede că încăperile situate spre latura unde era amplasat tribunalul
adăposteau birourile cornicularius-ului, în timp ce spre latura opusă se aflau
cele· folosite de signiferi, care răspundeau În acelaşi timp şi de economiile
soldaţilor. Poziţia încăperii F, presupusă tezaur, pe aceasta latură, confirmă
ipoteza.

despărţită de
zid străpuns

31 J. K. Haalebos, Zwammerdamm- Nigrum Pullum, Amsterdam, 1977, p. 36-38;
D. Breeze, B. Dobson, Hadrian's Wall, London, 1978, p. 160-162; V. E. Nash - Williams,
op. cit., p. 157-160.
;:2 M. Kandler, Burnum. Erster Bericht iiber die Klein/unde der Grabungen 197 3 Jt/l{l
197-1 ,;uf dem Forum, Wien, 1979, ilustraţia copertei.
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3. Propunerea de reconstituire (Fig. 5, 6, 7). Izvoare. Se cunosc foarte
imagini ale unor astfel de clădiri. Comandamentul
castrului de legiune de la Lambaesis reprezintă o construeţie cu ordin corintic
de proporţii clasice33 . O gravură reprezentînd zidul despărţitor dintre cele
două curţi ale clădirii, similare cu cele din castrul de la Buciumi, îl înfăţişează
străpuns de arce în plin cintru -realizate cu bolţari frumos prelucraţi. Spaţiile
erau uneori închise cu arce şi acoperite cu bolţi de piatră. Ceea ce s-a păs
trat Clin principia de la Al Mundir în Rusafe (Sergiopolis) 34 , ne dă măsura
artei constructive la clădiri de tipul celei discutate de noi.
Analogii de reconstituire. încercările de r-ec.onstituiire a uno.r principia
sînt puţine şi schematice, ele referindu-se în ~ecial la modul de acoperire
a spaţiilor. Toote prezintă acoperişuri În doua ape, eventual cu o singură
apă îndreptată spre interior, la porticele ce încadrează curtea. Este tipul de
acoperire utilizat de romani, aşa cum se cunoaşte la toate construeţiile care
s-au păstrat, indiferent de fonqiunea lor. Deosebiri apar în special la ultimele două segmente ale construeţiei.
D. Baatz 35 reconstituie marea încăpere transversală (Querhalle) cu o
supraînălţare pentru a primi lumina deasupra încăperilor de pe latura din
spate.
La Nijmegen, unde Încăperea are un plan basilicaJ. uşor de perceput,
cu nava mediană mai largă, supraînălţarea este propusă numai pentru zona
centrală a sălii36.
In toate cazurile, mai puţin la Intercisa 37 , unde încăperile din spate nu
sînt diferenţiate în plan, sanctuarul este marcat printr-o alcătuire diferită
a acoperişului. Chiar şi la Vindonissa, unde planul nu denotă diferenţe constructive, s-a propus înălţarea şi accentuarea încăperii din mijloc 38 .
Reconstituirea propusă. Principia castrului de la Buciumi nu avea închideri boltite. Ţiglele acoperişului prăbuşit au fost găsite de-a dreptul peste
padiment, astfel că presupunerea cea mai firească este că tavanul încăperilor
era construit din grinzi de lemn, probabil tencuite.
Zidul exterior, din piatră aşezată în opus incertum, era probabil tencuit.
!nălţimea lui, condiţionată pe ce:e două laturi de panta acoperişului de la
încăperile laterale, se înscrie sub cornişa basilicii. Zidul avea probabil înăl
ţimea de 5,00 m, pentru o înălţime teoretică a porticus-ului de 3,00 m 39 •
Presupunem că el păstra aceeaşi înălţime şi pe latura dinspre via principalis
unde nu avea Încăperi adosate.
a. Intrarea în clădire trebuie să fi avut cel puţin un ancadrament de
piatră pre'.ucrată, dacă datele arheologice nu ne permit să prezentăm o sopuţine şi fragmentate

aa H. G. Kolbe, op. cit., pi. 152.
J. Wagner, în Limes 11 Szekesfehervar, 1976, p. 669-704, fig. 15.
3 ~ D. Baatz, Der romische Limes, Berlin, 1974, p. 26, fig. 8.
36 H. Brunsting, în Limes 10 Xanten, 1974, p. 115; A. V. M. Hubrecht, La fortificazioni lungo la frontiera romana nei Paesi Bassi, Medelingen, 1976, fig. 3
n Zs. Visy, lntercisa, Kecskemet, 1977, p. 17, fig. VI.
as R. Fe!lman, op. cit., fig. 3.l.
III Cf. A. E. von Giffen, în limes J Zagreb, 1961, fig. 3 b.
H

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Propuneri pentru o reconstituire

grafică

a castrului Buciumi

217

luţie monumentală. Este locul să amintim aici că analogii din Africa40 precum şi unele, diferite ca plan, dar cu aceeaşi funcţiune, din Germania Superior41 şi Panonia Inferior42 ar sugera existenţa unui pavilion ·oare să acopere
intersecţia dintre via principalis şi via praetoria.

Acoperirea acestui pavilion putea să se sprijine pe coloane aşezate pe
soclurile existente în colţurile celor două bărăci. (Fig. 7). Verifioarea acestei
ipoteze, pentru argumentarea căreia datele arheologice de care dispunem sînt
încă insuficiente, ar aduce elemente deosebit de interesante în legătură cu
existenţa efectivă, exprimată constructiv, a gromei, considera:tă în general o
abstraeţie geometrică 43.
b. Curtea deschisă era flancată de Încăperile laterale F-G şi 1-H, în
care se putea intra prin intermediul unor uşi pe care le presupunem cu ancadramente de piatră sau în orice caz închise în partea superioară cu lintouri
de piatră. Este greu de sugerat modul de iluminare al acestor încăperi care,
datorită funqiunii lor de depozitare, nu puteau avea deschideri spre exteriorul clădirii. Probabil primeau lumina fie prin uşi, fie printr-un gol situat
deasupra uşii. Nu avem indicaţii de pardoseală În aceste încăperi, dar urmele
de mortar şi cărbune indică un tavan de lemn, tencuit. Acoperirea acestor
încăperi se făcea, credem, cu o singură pantă avînd scurgerea spre curte,
pantă care acoperea atît încăperea cît şi porticul din faţa ei.
Porticul, a cărui pardoseală nu s-a păstrat, avea o lăţime de 1,50 m
şi un nivel de călcare mai ridicat cu minimum o treaptă faţă de cel al pavajului curţii. Nu s-au găsit urme ale colonadei (baze de coloane, zid de sprijin etc.), ceea ce impune presupunerea că acoperişul său era sprijinit pe stîlpi
de lemn.
Este posibil ca apa rezultată din ploi să fi fost colecta>tă în bazinul din
curte.
c. Basilica avea faţada dinspre curte constituită din coloane şi balustrada care închidea golurile laterale. Fiind amplasată la un nivel mai ridicat,
era necesar să se asigure accesul µrin cîteva trepte de lărgimea traveei mediane.
Deşi ordinul corintic apare în Dacia cu frecvenţa cea mai mare4 4 , ipoteza că cele două coloane erau corintice este greu de susţinut. Pentru cel mai
simplu interax, conform prescripţiilor ordinelor c!asice 45 , înălţimea coloanelor
ar trebui să ajungă la 18,00 m, iar diametrul coloanei la 2,00 m, ceea oe
evident nu e posibil: construeţia noastră avea proporţii mult mai modeste,
iar postamentul găsit nu ar putea primi o astfel de coloană.
41

Vezi nota 33.
Vezi D. Baatz, Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes, Berlin,

42

Zs. Visy, op. cit.

40

1973.

groma în RE, VII, 2, 1912, col. 1881-1886 (Schulten).
Cf. M. Bărbulescu, în Sargetia, 13, 1977, unde sînt analizate cea mai marc parte
a capitelurilor din Dacia.
45 Vitruvius, De architectura libri X, Bucureşti,
1964, III, 3, (ediţia romanească).
Pentru areostil, H=8 D, 1=4 1/2 D; pentru construcţii civile H=9 1/3 D, 1-S D.
41

44
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ln ipoteza că este vorba de o ordonanţă dorică 46 , impune o înălţime
a coloanei de 14,00 m la un diametru de 2,00 m.
ln realitate s-a folos~t probabil o variantă locală a ordinului doric,
asemănătoare cu varianta toscană .descrisă de Vitruviu 47 , dar cu plinta patrată. Chiar şi în această ipoteză trebuie să contăm ~e o modificare a proporţiilor prescrise, astfel îndt coloana să nu depăşeasca diametrul de 0,75 m,
corespunzător postamentului găsit. Aceasta ne conduce la o înălţime a coloanei de 6,00 m, dimensiune care ni se pare plauzibilă.
Nu credem că modificarea rapoartelor ordinelor clasice reprezintă o necunoaştere a acestora. Dimpotrivă, este posibil ca aici să se fi dezvoltat un
stil local, cu proporţii mai svelte şi deschideri mai mari, favorizate de utilizarea lemnului la antablamente şi structura acoperişului. Pledează pentru un
doric local şi faptul că la Porolissum exista un centru de pietrărie 48 care
promova un doric cu o ornamentaţie originală, ale cărui produse, găsite la
Moigrad în număr mare (9 exemplare) ajungeau şi la alte construcţii din
zonă.

Ipoteza că aceste coloane ar fi fost corintice poate fi reţinută numai dacă
admitem că spaţiul era închis de o colonadă cu cinci deschideri, respectiv că,
înafară de postamentul găsit, ar mai fi existat încă trei, situate la interaxe
de cca 3,50 m. In acest fel, coloanele ar avea o înălţime de 6,20 m, iar diametrul lor inferior ar fi de 0,75 m, dimensiuni destul de apropiate de cele
rezultate în prima soluţie prezentată.
Deasupra antablamentului, care ridica înălţimea totală a construcţiei la
7,50-8,00 m, erau aşezate grinzi de lemn transversale. Acestea ieşeau din
planul zidului, alcătuind o streaşină a cărei adîncime, conform prescripţiilor4 9
ar fi trebuit să corespundă cu 1/4 din înălţimea coloanelor, respectiv
1,50-1,70 m.
Basilica avea un acoperiş în două ape cu învelitoare de ţigle şi olane,
montată pe ferme de lemn. Deşi lăţimea construcţiei ·depăşeşte 20 de picioare,
se pare că nu exista sprijin intermediar. Încăperea nu era tăvănită.
Nu s-au păstrat urme de pardoseală, dar este greu de imaginat că aceasta
ar fi lipsit. Basilica era un spaţiu reprezentativ, care necesita finisaje deosebite. Ea adăpostea două socluri de piatră frumos cioplită care purtau inscripţii
şi probabil cel puţin o statuie a împăratului Caracalla, menţionată în una
din inscripţiiso.
d. Este evident că încăperile de pe latura din spate nu puteau .i.junge
la înălţimea basilicii, chiar luînd în considerare faptul că pardoseala lor se
afla la 1,50 m deasupra nivelului acesteia (0,50 m diferenţa de nivel +
cca 1,00 pentru hypocaustum).
Idem, IV, 3, pentru ordonanţă diastilă, la travee centrală H=14 M, I=lO M.
Idem, IV, 7, pentru ordin toscan, travee centrală H=14 M, I=16 M.
M. Bărbulescu, op. cit., p. 240.
Vitruvius, IV, 8.
I. I. Russu, în SCIV, 10, 1959, p. 311, fig. 3 şi 4; N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripţii
şi monumente sculpturale în Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, Zalău, 1975, nr. 38, p. 23.
48
47

48
49
50
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Singura încăpere cu înălţime mare ,rămînea sanctuarul, lipsit de instalaţie
·de încălzire şi cu o funcţiune deosebită. Este probabil ca poziţia sanctuarului
să fi fost exprimată şi în structura acoperişului.
Io .spaţiul. dintre acoperişul înc~peri!or din sp"!-te .şi cel ~l basilicii ar fi
putut f 1 practicate ferestre pentru 1lummarea celei dm urma, dar nu erau
necesare de vreme ce, aşa cum am văzut, Încăperea era deschisă.
Accesul la nivelul ridicat al acestor încăperi se făcea prin trepte de
piatră, asemănătoare celor găsite lîngă încăperea J. Este posibil ca încăpe
rile B şi D să nu fi avut acces direct la basilică, ci prin intermediul încă
perilor laterale A şi E.
încăperea centrală C avea însă comunicare directă cu basilica, datorită
funcţiunii sale. Dealtfel, la aceasta diferenţa de nivel nu reprezenta mai mult
de trei trepte (0,50 m), încăperea neavînd instalaţie de încălzire.
Şirul de Încăperi de pe latura din spate, cu deschidere mică (4,80 m) erau
acoperite cu o singură pantă, avînd scurgerea orientată spre exteriorul clă
dirii. Apele de ploaie erau preluate de rigole care înconjurau clădirea şi canalizate în josul pantei.
Iluminarea acestor încăperi, exceptînd sanctuarul, care probabil rămînea
neluminat, se putea face numai prin ferestre practicate .în zidul posterior al
clădirii. Forma şi mărimea acestora este greu de stabilit, dar le presupunem
de dimensiuni reduse, nedepăşind 1,00 m înălţime. Este posibil ca plăcile de
sticlă găsite în număr mare în săpătură, să reprezinte frgamente din geamurile acestor ferestre.
Aceste încăperi, cu excepţia sanctuarului, nu aveau înălţimea liberă mai
mare de 3,00 m.
Fiind dotate cu hypocaustum, aveau pardoseli de cărămidă ş1 tavanul
şi pereţii tencuiţi.
Despre decoraţia interioară a încăperilor, dacă aceasta a existat, nu s-au
păstrat urme.
Totuşi, datele de care dispunem, chiar puţine, ne îngăduie să afirmăm
că principia de la Buciumi, deşi o construcţie modestă în contextul monumentelor de arhitectură romană cunoscute, era realizată cu o ştiinţă a construeţiei care denotă prezenţa în castru a unor cadre calificate, trădînd norme
şi tradiţii de arhitectură bine stăpînite şi posedînd un sens al proporţiilor şi
al efectelor spaţiale de bună calitate.

AMALIA LANDES -

NICOLAE GUDEA

VORSCHLAG FUR EINE GRAPHISCHE REKONSTRUKTION DES ROMERLAGERS
VON BUCIUMI. II. DIE KOMANDATURSGEBAUDE (PRINCIPIA)
(Z u sa mm e n fa s sun g)
Ausgehend von den Ergebnissen cler am Ri:imerlager von Buciumi (Abb. 1) durchgefiihrten archaologischen Forschungen, nahmen sich die Verfasser den VeI'Such vor, diese
Befestigung auf Grund cler Ausgrabungsbelege und cler Reste des Lagerbaus, graphisch wiedergeben. Nach cler emen Etappe (Acta Musei Porolissensis, 3, 1979, S. 411-427) wo sie sich
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mit den Elementen der Steinernen Umfassungsmauer beschaftigten (die eigentliche Mauer,
die Ecktiirme und Torc des Lagers) befassen sie sich hier mit dem Gebaude der K.ommandatur
(Principia).
Ausgehend vom Plan dieses Gebăudes (Abb. 1), seiner Lage in Terrain, der Organisation
und Bestimmung seiner Raume, ordneten die Verfasser dieses Gebaude in den Typ Fellmann:
III-te Variante cin. Um die Wiedergabe zu ermoglichen, verwerteten die Verfasser vorerst die
Reste von Gebăuden derselben Bestimmung, wie die Principia der Lager von Lambesis,
Burnum, Sergiopolis, Palmyre; darauf wurden andere Versuche von Wiedergaben in der
Fachliteratur studiert (Valkenburg, Hesselbach, Vindonissa, lntercissa); schliesslich, auf Grund
der Analyse der archăologischen Belege, der Baureste wird die graphische Wiedergabe des
Kommandaturgebaudes von Bucium vorgelegt (Abb. 5-7).

LISTE DER ABBILDUNGEN
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

I.
2.
3.
4.
5.
6.

Das Romerlager von Buciumi (Plan)
Plăne von tertiata Lagern
Das ROmerlager von Buciumi : principia (Plan)
Das Romerlager von Buciumi: principia (Schnitt)
Die Principia des Romerlagers von Buciumi. Graphische Wiedergabe
Die Principia des Romerlagers von Buciumi. Graphische Rekonstruktion;
charakteristischer Schnitt und Querschnitt
Abb. 7. Die Principia des ROmerlagers von Buciumi. Variante der graphischen Wiedergabe
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REPERTORIUL AŞEZARILOR APARŢINlND DACILOR LIBERI
(SEC. II-IV E.N.) DESGOPERITE PE TERITORIUL
JUDEŢULUI SALAJ

După războaiele dacice din timpul lui Traian şi după constituirea provinciei Dacia, în limitele ei cunoscute, o parte din seminţiile şi triburile
dacice rămîn în afara graniţelor imperiului roman. Cercetările arheologice
efectuate în partea de Nord-Vest a judeţului Sălaj, la Vest de limes-ul roman
de pe muntele Meseş, au dus la descoperirea unor puncte arheologice (aşezări)
care aparţin unei epoci contemporane cu provincia Dacia. Marea majoritate
.a punctelor au fost descoperite prin periegheze arheologice; în cîteva dintre
ele efectuîndu-se cercetări arheologice sistematice (Zalău - B-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106) şi sondaje de verificare (Mirşid „Pe Luncă" şi Badon
„La Nove"). Prezentarea descoperirilor se va face adoptînd sistemul geografic pe direcţia dinspre Est (Meseş) spre Vest, În rap01rt cu distanţa, faţă
de limes-ul de pe Meseş, la care se află amplasate aceste aşezări.

1. ZALAU. B-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106
a) In anul 1935 în grădina locuitorului Kosma Ioan din satul Panic a fost descoo monedă romană de bronz de la Commodusl.
b) La 7 km Vest de oraşul Zalău, în dreapta şoselei Zalău-Şimleu la limit:J. spre
Vest a zonei aparţinătoare oraşului Zalău în anul 1973 a fost identificată o aşezare :1.par1inînd dacilor liberi 2• Aşezarea este amplasată pe lunca Văii ;Zalăului pe o suprafaţă de
cca 400X300 m, mai ridicată cu cca 0,75-1,5 m decît restul zonei. Si;re Vest această suprafaţă este mărginită de Valea Panicului ce se varsă în Valea Zalăului, spre Nord de calea
ferată Zalău Sărmăşag Carei, spre Sud de şoseaua Zalău - Şimleu, iar spre Est de
un drum de care ce duce spre staţia de epurare a apei Văii Zalăului aflată dincolo de calea
ferată. Peste cca 1/3 din aşezare se află construite trei case ale angajaţilor fermei nr. 2
Panic situată la cca 500 m Vest de aşezare3 •
perită

1 In anul 1935 în grădina lui Kosma Ioan s-a descoperit o monedă romană imperială
de la Commodus (183 e.n.). Muz. Zalău nr. inv. 659.
2 In vara anului 1973 în colecţiile muzeului din Zalău au intrat fragmente ceramice
romane ornamentate cu motive stampate. Fragmentele au fost culese cu ocazia muncilor agricole de către Petruca Viorica, B-dul Mihai Viteazul, nr. 104 - de la suprafaţa terenului din
spatele casei folosit ca lot ajutător. Ulterior zona a fost cercetată prin periegheze arheologice
de către colectivul muzeului din Zalău, aici efectuîndu-se în anul 1975 şi o secţiune de verificare.
3 Terenul pe care se află aşezarea aparţine oraşului Zalău, al cărui teritoriu spre Vest
are ca limită tocmai Valea Panicului. Suprafaţa aşezării este folosita ca teren agricol pentru
cultivat furaje fiind proprietatea fermei nr. 2 Panic, aparţinătoare I.A.S.-ului Zalău.
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Aşezarea se află amplasată la Vest de limes-ul roman de pe Meseş, la cca 14 km de
linia de turnuri ce formează graniţa provinciei Dacia şi la cca 12 km Vest Sud-Vest în linie
dreaptă de oraşul roman Porolissum, în afara Daciei romane. Fiind o zonă de vale (luncă)
terenul pe care se Întinde aşezarea a fost intens lucrat de-a lungul anilor, arăturile adînci
deranjînd mult stratul arheologic. Incepînd cu anul 1976 această aşezare a fost cercetată prin
săpături organizate în fiecare an 4 •
Săpăturile arheologice au stabilit că zona a fost locuită în epoca preistorică (hallstattiană)5, epoca romană şi prefeudală (sec. VII-VIII) 6 •
Aşezarea de epocă romană a fost identificată pe baza materialelor arheologice romane:
ceramică provincială romană, ceramică stampată (Pl. /), fibule romane, piese romane de
bronz (oglindă de plumb, postament de bronz pentru opaiţ, etc.; planşa nr. VIII-IX). Stabilirea etnicului locuitorilor este asigurat de materialul ceramic lucrat cu mina, vase borcan
ornamentate cu brîu alveolar şi cu buza oblică uşor evazată care formează ceramica dacici
de epocă romană lucrată cu mina (Pl. II, V-VI), analogii foarte apropiate găsindu-se la
ceramica dacică din castrul roman de la Buciumi7. O analiză atentă a întregului material
ceramic lucrat cu roata scoate În evidenţă şi prezenţa unor forme de vase autohtone (dacice)
care se păstrează pînă acume.
Cercetările arheologice au stabilit existenţa unui strat de locuire aparţinînd epocii romane
căruia îi corespund cele 6 locuinţe identificate pînă în prezent. Locuinţele rectangulare de
dimensiuni mijlocii cca 4 X 4,50 m sînt locuinţe de suprafaţă cu pereţii lucraţi din chirpic.
In colţul vestic al fiecărei locuinţe a fost identificată vatra pietrar lucrată din piatră de
dimensiuni mici şi lut bine făţuit. Din locuinţe au fost culese fragmente ceramice romane
stampate, ceramică cenuşie lucrată cu roata precum şi ceramică zgronţuroasă mai fină şi mai
dură de culoare cenuşiu-negricioasă lucrată cu mîna. Fragmentele ceramice stampate provin
de la vase mici şi mijlocii - castroane semiadînci cu fundul inelar - lucrate dintr-o pastă
fină cenuşie cu diverse ornamente: circulare, punctate, rozete, ornamente în formă de S, etc.,
stampate În pasta crudă apoi date cu un firnis fin cenuşiu. Majoritatea acestor fragmente
provin din atelierele oraşului Porolissum care produc acest tip de ceramică specifică centrului economic Porolissum 9 • Potrivit tipului de vase stampate şi ornamentaţia folosită, nu
putem face deocamdată delimitarea clară a produselor ce provin din atelierele de la Porolissum şi cele care au fost produse pe loc în aşezare. De pe suprafaţa aşezării a fost descoperit un fragment ceramic cenuşiu fără firnis, care are stampat un ornament în formă de palmetă dispusă, potrivit profilului fragmentului respectiv, în interiorul vasului (Pl. IX, 3). Fragmentul este torsionat (strîmbat) el fiind un rebut rezultat de la arderea defectuoasă În cuptor.
Prezenţa acestui fragment face dovada clară a prelucrării şi acestui tip de vas în aşezare.
Chiar în tipul de vase stampare se poate observa o anumită di.ferenţiere calitativă intre v~le
tipic roma.ne lucrate la Porolissum şi va~ tot st.ainpar.e, dar care prin ornamentaţia relativ
diferită şi modul de execuţie, unele fiică firnis, trădează o execuţie locală. Acelaşi lucru se
poate spune şi despre unele forme de vase mijlocii lucrate la roată dintr-o pastă cenuşiu-cafenie
cu aspect săpunos mult evoluată care se deosebesc de formele tradiţionale ale ceramicii provinciale romane şi aparţin vechilor forme indigene dacice din perioada clasică a civilizaţiei
daciceio.
Fragmentele de vase lucrate cu mina sînt de două categorii: vase de tip borcan dintr-o
pastă mai fină cenuşiu-negricioasă observîndu-se o evoluţie spre oală vasul de tip clasic
pentru fiert precum şi vase mijlocii (oale) cu buza oblică puţin evazată lucrată dintr-o pastă
4

S-a lucrat cu fond de 5000 lei exceptînd anul 1979 cînd s-a lucrat cu 15.000 lei.
S-a surprins un nivel preistoric, cu urmele unei locuinţe de suprafaţă cu pereţii de
chirpic. Din zonă a fost cules un celt de bronz de dimensiuni mici aparţi.nînd hallstattului
timpuriu. Piesa fost datată de colegul Tudor Soroceanu de la Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca căruia îi mulţumesc şi cu această ocazie.
6 Al. V. Matei În Acta MP., J, 1979, p. 487 s.v. Zalău (b).
7 N. Gudea, în SC/V, 21, 2, 1970, p. 299-311.
8 La încheierea cercetărilor va fi publicat un studiu tipologic comparativ al tuturor
formelor de vase descoperite în aşezare.
9 N. Gudea, Vasele ceramice ştampilate de la Porolissum, în Acta
MP, 4, 198·0, p.
105 •qq.
10 Vezi nota nr. 8.
~

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Repertoriul

aşezărilor

dacilor liberi din

Sălaj

231

zgronţLiroasă

ce conţine ca degresant nisip şi pietricele, vase care prezintă ca element decorativ briul alveolar. Tot din tipul vaselor lucrate cu mina aparţin fragmentele unui vas mare
- chiup - cu buza oblică neevazată ornamentat cu motive incizate: brăduleţul şi cu un
registru de linii incizate în reţea (PI. IV). Din aşezare provine fragme.ntul unei ceşti dacice
lucrate cu mina dintr-o pastă neagră zgronţuroasă avînd o formă mult evoluată neornamentată. Din necropola aşezării, identificată la cca. 250 m Sud de aşezare pe botul de deal
al unei exploatări de nisip, dintr-o groapă de mormînt provin fragmente ceramice de la
vase lucrate cu mina de acelaşi tip ca şi cele descoperite în locuinţă, (Pl. VII) precum şi
fragmentul unei ceşti dacice (PI. VII).
Săpăturile arheologice în această importantă aşezare au cercetat doar cca. 1/6 din suprafaţa pe care se întinde aşezarea, surprinzîndu-se unele diferenţieri stratigrafice a mai multor
nivele de locuire. Datarea acestor nivele nu se poate face cu precizie deocamdată. Potrivit
materialului arheologic (ceramică) descoperit în cele trei locuinţe asupra cărora am făcut
referire, datarea este asigurată pentru epoca romană de materialele ceramice stampare şi formele de vase sigur romane provinciale provenind de la Porolissum precum şi de fibula
romană din locuinţa nr. 4 (PI. VIII, 7) care se datează în sec. III e.n. In aşezare au fost
descopc;,rite şi forme de vase care se pot data în sec. IV e.n., precizările în legătură cu aceste
materiale se vor putea face odată cu cercetarea exhaustivă a aşezării.
Proporţional cca. 700/0 din materialul ceramic, descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate pînă în prezent, provine de la vase lucrate cu roata: ceramică romană provincială, vase stampate şi vase locale. Restul de Joo;0 îl formează fragmentele ceramice de
la vase dacice lucrate cu mina dintr-o pastă zgronţuroasă cenuşiu-negricioasă cu buza oblică
uşor evazată, unele prezentînd briul alveolar aplicat ca ornament. Etnicul populaţiei căreia
îi aparţine această aşezare este asigurat mai ales de materialul ceramic lucrat cu mina - ceş
tile dacice şi vasele cu profilul mult evoluat, buza oblică uşor evazată, unele ornamentate cu
brîu ·alveolar specific civilizaţiei dacice.
Jnclinăm să credem că ocupaţia de bază a locuitorilor acestei aşezări o forma creşterea
animalelor 11 • Descoperirea urmelor unor garduri, dublate pe unele porţiuni, care închid suprafeţe de cca. 40X25 m. în spatele unor locuinţe (nr. 3 şi 4) le interpretăm ca aparţinînd unor
ocoale (îngrădiri) pentru animale. Din locuinţa nr. 4, în vatra căreia au fost descoperite
multe fragmente de 1a vase mari (de fiert), lucrate cu mîna dintr-o pastă dură zgronţuroasă,
(PI. V) a fost descoperit un clopot fragmentar pentru animale lucrat dintr-un aliaj de fier
cu bronz (Pl. VIII, 1-2). Jn aşezare a fost descoperit un pinten de fier12 (Pl. X, 1) precum
şi un vîrf de suliţa din fier (PI. VIII, 5).
Cercetarea în Întregime a acestei aşezări, va permite stabilirea unor repere cronologice
mai precise pentru datarea materialelor arheologice descoperite, a întregii aşezări precum şi
stabilirea unor tipuri de vase, Iucrate cu roata şi cu mina, aparţinînd dacilor de epocă
romană ce locuiau în afara provinciei Dacia romană.
2. ZALAU, Strada Horea, BI. T. 159

Cu ocazia saparu fundaţiilor pentru construcţia unor blocuri pe strada Horea Bl. T. 159 - din zona centrală a oraşului în spaţiul delimitat de Fabrica de scaune
„Steaua Roşie• - Casa de cultură .a sindicatelor şi Valea Zalăului, au apărut mai multe
fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu mina. Majoritatea acestor fragmente apaqin unor
11 In aşezare nu au fost descoperite deocamdată gropi de provizii şi nici rîşniţe; peste
tot în aşezare apărînd relativ numeroase resturi de oase de animale; Al. V. Matei, Aşezarea
dacilor - liberi de la Zalău, B-dul Mihai Viteazul 104-106, comunicare susţinută în cadrul
sesiunii de comunicări: „2050 de ani de la înfiinţarea primului stat dac centralizat şi independent sub conducerea lui BurebioSta•, Zalău, 21-22 decembrie, 1979.
12 Piesa are analogii foarte apropiate cu pintenul roman de bronz (Pl. X, 2) descoperit la Porolissum din zona necropolei de pe Ursoieş, precum şi cu pintenul de fier descoperit în aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit: S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi d~ la Medieşul Aurit, Satu-Mare, 1967, p. 41, pi. XVII, 4. Toate aceste piese aparţin aceluiaşi tip de pinten folosit în sec. II-IV e.n. fiind o piesă caracteristică epocii, fără
a o putea atribui cu precizie unei etnii anume. Avînd analogii care merg pînă la identitate
cu piesa de la Porolissum probabil că originea acestui tip de piesă este romană.
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vase mijlocii cu fundul inelar şi plat, lucrate cu roata dintr-o pastă cenuşiu deschisă cu aspect
săpunos: funduri de vase mai mari, buze de Ia vase mijlocii - castroane (Pl. XI) terţi de la
vase înalte. Un mic fragment cenuşiu lucrat cu roata păstrează urmele unei rozete stampate
(Pl. XII). Dintre fragmentele lucrate cu mîna apar cîteva provenind de la funduri plate
şi buze puţin evazate ca şi cel al vaselor lucrate cu mîna din aşezarea de la B-dul Mihai
Viteazul, nr. 104-106. Pasta vaselor lucrate cu mîna conţine nisip fin şi pietricele. In profilele şanţurilor pentru fundaţia blocului T. 159 s-au putut observa urmele unui nivel de locuire
cu grosimea de 0,20-0,35 m, într-un perete observîndu-se urma unei vetre foarte distruse 1•
Descoperirea fragmentelor ceramice în această zonă precum şi prezenţa unui strat arheologic sesizat În profilele şanţurilor pentru fundaţii, indică existenţa în acest spaţiu a unei
aşezări, care pe baza materialelor arheologice descoperite ce au analogii pînă la identitate cu
materialele din aşezările de la Mirşid, Badon, Marca, Cosniciu, se datează în limitele sec.
III-IV e.n. 2 ea aparţinînd dacilor liberi.
Aşezarea identificată În zona străzii Horea din centrul oraşului Zalău se află la cca.
6 km Vest în afara limes-ului roman de le Meseş.

_l

ZALAU, Valea

Mîţii

In vara anului 1977, a fost efectuată o săpătură de salvare la Sud de Laminorul de
ce se construieşte pe noua platformă industrială de pe lunca „Văii Mîţii". Lucrările de
excavare a primei terase a văii au dus la distrugerea unui strat antic de locuire a zonei.
Săpătura de salvare efectuată în acest punct a scos Ia lumină vestigii arheologice aparţinînd
mai multor epoci: neolitic, epoca bronzului, epoca Latene1, sec. II-III şi sec. IV e.n., precum
şi urmele unor bordeie aparţinînd feudalismului timpuriu (sec. XI-XII).
Locuirea datată în sec. II-III e.n., este atestată prin prezenţa unor gropi circulare cu
adîncimea variind între 0,80-1,20 m. al căror inventar cuprindea materiale ceramice, fibule,
piese de bronz care se datează în limita acestor secole. Din fiecare groapă au apărut puţine
fragmente ceramice de la vase lucrate cu roata dintr-o pastă cenuşie cu aspect săpunos şi
unele frogmente lucrate cu mîna. Merită semnalată sărăcia în materiale arheolol'\ice şi a acestor
gropi pe care le considerăm gropi de morminte de tipul celor de pe Măgura Moigradului 2• Materialele ceramice cu aspect săpunos şi unele forme de vase cenuşii de tip provincial roman,
fibula romană din groapa nr. 3 (Pl. Xlll-XIV) asigură datarea acestor gropi în sec.
II-III e.n. Din groapa nr. 4 pe lîng':\ fragmentele ceramice a apărut şi fragmentul unei rîş
niţe de tip roman mult aplatizată.
In zona cercetată prin săpături arheologice au apărut şi două gropi rituale; într-o astfel
ele groapă a fost depus cadavrul unui porc aşezat culcat spre dreapta, iar pe fundul celeilalte gropi au fost aşezate ritual cadavrele a trei iepuri. Aceste gropi nu conţineau nici un
alt material arheologic (lîngă cadavrul porcului a apărut o cute de piatră). Merită semnala•
că locuinţa rectangulară, descoperită aici şi datată pe baza materialelor arheologice În
sec. IV e.n., are colţul vestic aşezat peste groapă în care au apărut depuse cadavrele celor
trei iepuri. Analogiile acestor gropi rituale cu depuneri de animale în gropi se întîlnesc des în
mediul dacilor liberi din Moldova - cultura carpică 3 • Locuirea propriu-zisă (aşezarea) datată
pe baza acestor materiale în limitele sec. II-III e.n. se afla undeva la Vest de această
zonă. Oricum în zona primei terase a Văii Mîţii s-a surprins o locuire băştinaşă dacică începînd din sec. V-IV î.e.n. sec. III şi II î.e.n. - I e.n.~ conni.nuînd în epoca romană sec.
ţevi

1 Aşezare inedită descoperită de colectivul muzeului de istorie din Zalău cu ocazia
participării la munca în construcţii (săparea şanţurilor pentru fundaţia blocului respectiv)
2 Fragmentele descoperite aparţin unor tipuri de vase cenuşii mai evoluate a căror datare duce mai mult spre sec. IV e.n.

Al. V. Matei, în Acta MP, 3, 1979, p. 22.
M. Macrea şi colab., în Materiale, 7, 1961 p. 361 sq. şi Materiale, 8, 1962, p. 485-492.
3 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti 1973, p. 137-142, cu toată bibliografia citată
acolo referitoare la aceste manifestări cu caracter cultico-magic.
4 Vezi nota nr. 1.
I
2
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II-III şi apoi în sec. IV e.n.5 cu descoperirile de gropi şi locuinţe ce vor fi prezentate
mai jos.
La cca. 60 m. Sud-Vest de zona gropilor prezentate mai sus, într-o zonă unde buldozerele nivelau o porţiune de teren, au fost identificate alte două gropi clar conturate în lutul
galben steril. Gropile au fost distruse din ele rămînînd doar cca. 0,30 m. Din aceste două
resturi de gropi circulare, au fost culese fragmente ceramice de la vase lucrate cu roata dintr-o
pastă fină cenuşie ornamentate cu benzi de linii în val şi fragmente ceramice lucrate cu
mina ce aparţin unor vase lucrate dintr-o pastă relativ dură care conţine foarte multe pietricele (planşa nr. XVII).
Cu ocazia săpăturilor de salvare din vara anului 1977 în colţul vestic al casetei nr. 3 a
apărut o groapă (G. 56) de formă circulară, cu diametrul de 1,10 m. iar adîncimea de 1,45 m.
Spre fund groapa avea pe margini un strat subţire de cărbune de la o arsură secundară efectuată probabil cu paie (?), stratul de cărbune era foarte fin şi subţire. Pe fundul gropii au
fost descoperite două vase întregi lucrate cu mina: o ceaşcă fără toartă şi un vas mic cu
buza dreaptă puţin evazată şi cu doi butoni ornamentali situaţi pe umerii vasului.
Ceaşca are dimensiunile de: dg = 13,5 cm., df = 8 cm., iar I = 7,5 cm. şi este lucrată
cu mina, fiind ornamentată cu mici alveole situate spre fundul vasului, alveole obţinute prin
apăsarea cu degetul a pastei încă crude (Pl. XV, 2).
Vasul al doilea este de dimensiuni ·mici: dg = 7 cm., df = 4 cm.; I = 10 cm. şi em
lucrat cu mina dintr-o pastă dură care conţine multe pietricele (Pl. XV, 1). Tipul de pastă,
culoarea ei este identică cu cea a vaselor lucrate cu mina din gropile distruse de buldozer
Pe baza acestor analogii cele două vase se datează În sec. IV e.n. Ceaşca are bune analogii
în descoperirile de la Cipău - Gîrle 6 •
In capătul nordic al casetei nr. 4 a fost surpri,nsă o locuinţă de suprafaţă rectangulară
cu dimensiunile de cca. 3,50X4,15 m. Aproximativ în centrul locuinţei a fost identificată urma
unui par central de susţinere a acoperişului. Parul are o secţiune dreptunghiulară cu dimensiunile de cca. 0,30X 0,45 m. Pe laturile de Sud şi Est a locuinţei au fost surprinse urmele
a cite unui par de susţinere a acoperişului, care aveau secţiunea circulară şi diametrul de 0,35 m.
In colţul de Vest locuinţa avea un cuptor - pietrar cu vatra lucrată din lut ars şi pietre
cu diametrul de 1-1,15 m. Din locuinţe au fost culese resturi menajere: oase de bovidee,
porcine precum şi fragmente ceramice, de la vase borcan lucrate cu mina dintr-o pastă relativ
dură ce conţine multe pietricele. Trebuie menţionat că această locuinţă intersectează şi acoperă unele gropi (groapa rituală ce conţine schelete de iepuri) ce se datează în sec. III e.n.
Pe baza materialului ceramic relativ sărac şi a poziţiei stratigrafice această locuinţă se poat~
data la sfîrşitul sec. III-IV e.n. Descoperirea acestei locuinţe pe prima terasă a Văii Mîţii,
un loc foarte prielnic pentru locuit, indică prezenţa probabilă a unei aşezări datate în sec.
III-IV e.n. căreia îi aparţin probabil şi gropile amintite mai sus,
~

FETIND/A, corn. Aghireş

Din hotarul satului Fetindia au intrat în colecţiile Muzeului de istorie din Zalău mai
multe fragmente ceramice descoperite cu ocazia săpării unui şanţ de drenare pe yăşunea satului aflată fa Nord de sat, pe versantul nordic al dealului spre hotarul oraşului Zalau. Aşezarea
se află la cca.. 3-4 km Vest de limes-ul roman aflat pe muntele Meseş.
~ele cîteva fragmente ceramice descoperite provin de la vase cenuşii lucrate la roată,
o toartă de vas, fragmente de la buza unei străchini precum şi un fragment ornamentat cu
brîu alveolar. După tipul de ceramică, pastă şi profilele mult evoluate materialul ceramic
corespunde epocii romane, perioadei sec. II-III e.n., aparţinînd unei aşezări de daci liberi.
Aşezarea se află amplasată la cca. 3-4 km. Vest de linia de turnuri a limes-ului roman de
pe Meseş aproximativ în faţa valului roman din zona „Coasta Ciungii• de la Treznea.
5
8

Af. V, Matei, în Acta MP, 3, 1979, p. 486-488.
N. Vlassa, în SC/V, 16, 1965, p. 501-516.
1 Din hotarul satului Fetindia provine un denar de la împăratul Traian, care se pă>
trează în colecţiile muzeului din Zalău.
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-f BADON, corn. Hereclea.n
Pe prima terasă a Văii Zalăului în stînga şoselei Zalău - Hereclean - Bocşa se află amplasat satul Bardon. La intrarea în sat pe partea dreaptă, la NordVest de drum, se află punctul numit „La Nove•. Acest punct este mărginit la Sud-Vest
de gardul casei cu nr. 110, iar spre Nord-Est de buza terasei care apoi coboară cca. 20---25 m.
pînă în şosea. De pe această suprafaţă plană, proaspăt arată au fost culesei mai mu'lte fragmente ceramice şi bucăţi de chirpici. Fragmentele ceramice culese de la suprafaţă aparţin
mai multor epoci istorice, dovedind locuirea intensă a acestei zone foarte prielnică pentru
înfiriparea de aşezări omeneşti.
Pentru a putea stabili unele elemente de stratigrafie ale zonei, În toamna anului 1976
au fost efectuate în acest punct: o sec\iune de verificare cu orientare ,aproximativă ESE-VNV,
cu lungimea de 25 m. şi o casetă cu dimensiW1ile de 4 X 4 m. deschi'Să în peretele de Sud al
secţiunii. Secţiunea şi caseta au surprins trei straturi de locuire a zonei: preistoric cultura
Otomani, aşezare de daci liberi şi un strat prefeudal (sec. VII-VIII) căruia îi a.parţineau
mai multe oase de animale (bovidee) şi fragmente ceramice 2 •
Nivelul aşezării de epocă romană era parţial deranjat de locuirea prefeudală. Acestui
nivel îi aparţineau fragmentele lucrate cu roata şi cu mina. Fragmentele ceramice lucrate cu
roata aparţin ceramicii provinciale romane unele prezentînd şi firnis cenuşiu şi ornamente
cu motive stampate (PI. XIX) precum şi fragmente ceramice de la vase cenuşii. Fragmentele
ceramice lucrate cu mina aparţin unor vase lucrate dintr-o pastă zgronţuroasă de culoare
cenuşiu-roşcată care are în compoziţie şi pietricele. Profilul oblic cu buza puţin evazată al acestor vase are analogii perfecte în ceramica lucrată cu mina în aşezările de la Zalău, B-dul Mihai
Viteazul nr. 104-106, Mirşid, etc.
Din zona decopertată de casetă au fost descoperi.te fragmentele unei buze de chiup lucran
la roată de dimensiuni mari, cu diametrul interior al gurii vasului de 35 cm. (Pl. XIX), iar
grosimea pereţilor de 1-1,2 cm. Vasul a fost lucrat dintr-o pa.stă relativ fină de culoare
cafenie care în urma arderii la exteriorul şi În interiorul vasului are o culoare cenuşiu-negri
cioasă (slip negru). Buza vasului este puternic îngroşată avînd grosimea de 2-2,2 cm. şi putin profilată spre exterior. Vasul a fost decorat sub buză cu două benzi de cinci linii simple
incizate care înc:ldrează un ornament de linii ondulate incizate în val, executate cu piaptă
nul în pasta crudă. Tipul de vas şi ornamentaţia îşi găsesc analogii în piesele descoperite în
aşezările dacilor liberi de la Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106, Cosniciul de Jos,
Medie~ul Aurit, Ghirişul de Criş 3 şi altele.
Pe baza materialelor ceramice descoperite: ceramica lucrată cu mi.na, chiupul locrat la
roată, piese cu analogii apropiate în aşezările dacilor liberi din zonă (Zalău, Mirşid, Cosniciu de Jos şi altele) atribuim această aşezare dacilor liberi. Avînd în vedere prezenţa m1sivă a ceramicii provinciale romane, aşezarea dacilor liberi de la Badon se datează în limitele sec. III-IV e.n. Aşezarea se află amplasată pe Valea Zalăului la cca. 3 km. Vest de
aşe:z;area dacilor liberi de la Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr. 104-106 şi la cca. 16 km. Vest
de linia de turnuri romane de pe Meseş.
.)ărmăşag

f

MIRŞID, corn. Miqid

Jn partea de Nord-Est a satului Miq>id în faţa cantonului CFR - Firminiş în dreapta şo
selei Zalău - Mirşid - Popeni - Jibou au fost descoperite mai multe fragmente ceramica
lucrate cu roata şi cu mîna 1• Fragmentele ceramice au fost descoperite cu ocazia săpării şan·
Punct inedit, periegheze şi sondaj de verificare Al. V. Matei.
AI. V. Matei, în Acta MP 3, 1979, p. 475 s.v. Badon pentru locuirea prefeudali
descoperită aici.
3. S. Dumitraşcu - T. Ba.cler, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Satu-Mare,
1967, p. 33-35 pl. IV-VII; idem, în Lucrări ştiinţifice 2, 1968, Oradea, p. 252-255, cu
toată bibliografia citată acolo.
1 Punct inedit, periegheză Al. V. Matei, ~va Lak6 şi Ştefan Bajusz.
1

2
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ţului necesar introducerii tuburilor pentru conducta de apă industrială adusă de la Jibou
Zalău. Traseul conductei a secţionat o suprafaţă de teren aflată în dreapta luncii pîrîului
Mirşidului suprafaţă cu dimensiunile de cca. 500 X 300 m, aflată în hotarul numit „Pe
luncă•_ punctul „Fîntîna albă". Spre Est Sud-Est zona este delimitată de pădurea „Goronişte• şi „Făgeţel", spre Nord-Nord-Vest de şoseaua şi calea ferată Zalău Miri~d -

la

Jibou.

în profilul şanţului ~ăpat s-a putut observa un strat de locuire format dintr-un pămînt
de culoan castaniu-negricios pigmentat cu fragmente de chirpic, fragmente ceramice, cărbune
şi resturi osteologice. Din pămîntul scos din şanţ au fost culese numeroase fragmente ceramice
şi vase întregibile. Au fost întregite două vase lucrate cu roata care aparţin ceramicii provinciale romane. Un vas ovoidal neornamentat cu fundul plat lucrat dintr-o pastă fină cără
mizie şi Llll' vas (cană) cu două tor\i (Pl. XX; vasului îi lipseşte o toartă) cu fundul inelar
lucrat dintr-o pastă flnă cenuşie rn firnis cenuşiu negricios. Buza vasului neevazată prezintă
o mică şănţuire circulară. Vasul are bune analogii în ceramica provincială romană de la Porolissum. Pe lingă aceste vase au fost descoperite numeroase fragmente de la vase mijlocii - castroane - cu fundul inelar ornamentate cu motive stampate provenind de la
Porolissum, buze de la vase înalte toate aparţinînd ceramicii provinciale romane.
Ceramica lucrată la roată se poate împărţi în două categorii: ceramica fină provincială romană şi ceramica cenuşie-roşiatică locală (amintim fragmentul cenuşiu al unui picior de fructieră) lucrată dintr-o pastă zgronţuroasă cu pietricele. Fragmentele ceramice lucrate cu mina
provin de la vase mari tip borcan, cu buza puţin evazată lucrate dintr-o pastă relativ fină
de culoare cenuşiu-închisă, ornamentate cu benzi de brîuri alveolare (Pl. XXI-XXII). Ceramica lucrată cu mina, vasele întregite parţial, fragmentele buzelor de vase descoperite, au analogii identice În ceramica lucrată cu mîna din aşezările de la Zalău şi Badon.
Pe baza materialelor ceramice lucrate cu mina şi ornamentate cu brîu alveolar atribuim
aşezarea de la Mirşid „Pe luncă• „Fîntîna albă• dacilor liberi. Datarea aşezării pe baza
materialelor ceramice romane - fragmente stampate etc. şi pe baza ceramicii locale se face
în limita sec. III e.n. eventual începutul sec. IV e.n. Aşezarea d:tcilor liberi de la MiT'Şid este
situată la mică distanţă spre Vest (cca. 2 km.) de fortificaţiile limes-ului roman din fata
Porolissum-ului - linia de turnuri de pe Măguriţa, Poguior, Dealul Mare, Comorişte aflate în
zona hotarelor satelor Mirşid - Brebi. Faţă de fortificaţiile imediate ale oraşului Porolis.sum
valul oraşului, valul dublu, valul cu burgus-urile de la Brebi aşezarea ·este situată la cc::i.
45 km., blocînd gura unui mic pîrîu care forma o cale de acces ce străpunge linia de turnuri
romane situate pe dealurile Poguior, Dealul Mare şi Comorîşte şi apoi direct spre Porolissum.
ţ CUCEU,

oraş

Jibou

ln hotarul satului Cuceu au fost descoperite mai multe puncte arheologice de unde au
fost culese fragmente ceramice aparţinînd epocilor preistoricei (cultura Suciu de Sus) epocii
romane şi prefeudale2.
Cu ocazia unor periegheze efectuate în anul 1979 în hotarul satului Cuceu au fost culese
de pe suprafaţa proaspăt arată a punctului „Pe laba din zona hotarului numit „în fînaţe•
mai multe fragmente ceramice aparţinînd epocii bronzului final, epocii romane şi prefeudale
sec. VU-VIII 3• Punctul numit „Pe Jab" este amplasat în stînga văii Fînaţelor la cca. 4 km.
Sud-Vest de sa~d Cuceu. Fragmentele ceramice au fo51: culese de pe terasa văii Fînaţelor de
pe o suprafată de cca. 400X150 m. care coboară lin spre vale avînd expunerea spre Est.
Suprafaţa este limitată spre Nord şi Vest de pădurea Dobrinului, iar spre Est de valea
Fînaţelor.
1 Aşezările din punctele „Cuceul Sec• şi „In fînaţă pe !ah•, descoperite în toamna anului
1979; materialele se pă5treaza în coleqiile Muzeului de istorie din Zalău.
2 Aşezarea prefeudală din punctul „Pe Pogor• şi „Valea Bochii•; Al. V. Matei, Rezut
tattle sondajului de verificare de la Cuceu - „Pe Pogor", comunicare susţinută la Sesiunea
anuală de rapoarte IÎ comunicări arheologice, Oradea 1979.
3
Jn punctul „In fînaţă - Pe lab" a fost identificata o altă aşezare prefeudală inedită
(sec. VII-VIII); periegheză Al. V. Matei.
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Fragmentele ceramice

aparţinînd

perioadei romane sînt lucrate cu roata

şi

cu mîn-i

(Pi. XXIII). Intre fragmentele lucrate cu roata dintr-o pastă fină cenuşie se deosebesc forme

ale ceramicii provinciale romane printre care o buză de castron cenuşiu ornamentat cu motive stampate (Pi. XXIII). Fragmentele lucrate cu mîna dintr-o pastă zgronţuroasă ce conţine în compoziţie şi pietricele, aparţin unor vase cu buza oblică puţin evazată, cu analogii
bune în ceramica lucrată cu mîna în aşezările de la Zalău şi Mirşid. Pe baza acestor materiale atribuim aşezarea din punctul „Jn fînaţe - Pe !ah" dacilor liberi (sec. III e.n.). Această
aşezare este amplasată lateral pe vechea cale de comunicaţie încă folosită ce face legătura
între Valea Sălajului pe Valea Fînaţelor, spre zona Văii Sărata din zona Mirşid - Popeni Cuceu - Jibou şi apoi spre Valea Someşului. Aşezarea dacilor liberi de Ia Cuceu este amplasată la cca. 6-7 km. în linie dreaptă faţă de limes-ul roman (turnurile) situate pe dealu
rile Comorîşte - Mănăstirea - Dealul Mare - Dumbrava şi dealul Cigleanului, dealuri ca
despart zona Văii Onelecului (Moigrad, Brebi, Creaca, Ciglean, Prodăneşti, Jibou) de zona
Văii Sărata (Mirşid, Popeni, Cuceu, Jibou).
;j.- SlNCRAIU SILVANIEI, corn. Dobrin

a). In partea de hotar „Laz" s-au găsit monede de argint de la Antoninus Pius lmcu fragmente ceramice de la o urnă funerarăl (?).
b). Cu ocazia unor periegheze arheologice efectuate în hotarul „Laz• al satului Sincraiu
Silvaniei au fost culese fragmente ceramice aparţinînd epocii romane şi prefeudale2• Punctul
numit „Laz" se află amplasat la Est Nord-Est de sat la cca. 1 km. în dreapta Văii Sălajului.
Suprafaţa de cca. 250X200 m. de pe care au fost culese fragmentele ceramice este măr·
ginită spre Sud şi Nord de două mici pîrîiaşe care se unesc la capătul vestic al zonei văr
sîndu-se apoi în Valea Sălajului; înspre Est suprafaţa este limitată de pădurea Dobrinului,
aşezarea fiind bine ascunsă în spatele unor dealuri cu orientarea Est-Vest care flanchează lateral întreaga suprafaţă locuită în antichitate.
Fragmentele ceramice aparţinînd epocii romane sînt lucrate cu roata şi cu mîna. Intr:
fragmentele ceramice lucrate la roată apar fragmente ceramice provinciale romane ~ ceramică cu firnis roşu, ceramică cenu~ie (o buză canelată de la un castron roman), etc. Intre fragmentele ceramice lucrate cu mîna apar buze de la vase (castroane) puţin adînci (Pl. XXIV) si
fragmente de funduri de vase lucrate dintr-o pastă cenuşiu negricioasă. Materialele provinciali
romane precum şi monedele imperiale romane descoperite aici în secolul trecut asigură datarea
aşezării în sec. II-III e.n. Pe baza materialelor lucrate cu mîna atribuim această aşeza1e
dacilor liberi.
Aşezarea se află amplasată în continuarea vechiului drum ce leagă Valea Someşului pe
la Cuceu - Dobrin de Va:lea Sălajului, fiind situată la cca. 3,5 km. Nord de aşezarea dacilor
liberi de la Cuceu punctul „In fînaţă - Pe Jab".
preună

\

BULGARI, corn.

Sălăţig

Cu ocazia unor periegheze efectuate la cca. 1 km. Vest de sat punctul „La izvoare• din
hotarul satului Bulgari, au fost culese mai multe fragmente ceramice aparţinînd epocii preistorice şi epocii romane 1•
Suprafaţa, de pe care au fost culese fragmentele ceramice, cu dimensiunile de cca.
300X020 m. are înclinaţia pantei spre Sud spre Valea Sălajului. Spre Sud suprafaţa este măr
ginită de lunca văii Sălaiului, iar spre Est de drumul care duce în satul Bulgari; Limita
spre Vest a terasei văii Salajului pe care este amplasată aşezarea, este d:limitată de un mic
1 P. M6r, Szilagy Vartmgye monographiaja, I,
2 Aşezare inedită, periegheză Al. V. Matei şi

Budapest 1901, p. 44.
Cornel Grad; ma11erialele se află În aolecţiile Muzeului de istorie din Zalău. Materialele prefeudale aparţin sec. VII-VIII (frap,ento
de tăviţă şi fragmente ornamentate cu benzi de linii incizate alternînd cu benzi de linu -inci·
zate în val.
1 Aşezarea inedită, periegheză Al. V. Matei şi Cornel Grad; materialele se păstrează
fn colecţiile Muzeului de istorie din Zalău.
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care a dat numele Întregii zone „La

izvoraş•.

Fragmentele ceramice de epocă romană aparţin unor vase lucrate cu roata şi cîteva
lucrate cu mina. Fragmentele lucrate cu roata aparţin unor vase lucrate dintr-o pastă fină de
culoare cenuşie cu fundul inelar (Pl. XXV), printre fragmente amintim un fragment de buză
canelată de la un castron roman lucrat dintr-o pastă fină cărămizie. Fragmentele ceramice
au bune analogii cu materialele descoperite în aşezările de la Zalău şi Mirşid. Atribuim aşe
zarea descoperită în punctul „La izvoraş" dacilor liberi (sec. III-IV e.n.).
Aşezarea este situată pe valea Sălajului la cca. 6 km. Nord de aşezarea dacilor liberi
de la Sîncraiul Silvaniei punctul „Laz", m continuarea vechii căi de legătură între Valea Someşului prin Cuceu Dobrin - Sîncrai pe Valea Sălajului spre Cehu-Silvaniei, cu ra1nl~
ficatiile ulterioare spre Maramureş şi Cîmpia Someşeană.
'f

DOH, corn

Măierişte

Lucrările de terasare a pa.ntei dealului „La izvoare" necesare amenajării unei plantaţii
pentru vie, efectuate în anul 1979 în hotarul satului Doh, au deranjat un strat arheologic,
scotînd la suprafaţă multe fragmente ceramice, oase, chirpici.
Partea de hotar numită „La izvoare• este situată în partea de Sud-Vest a satului, la
capătul grădinilor de pe strada Strenţului. Stratul de cultură deranjat se întinde pe lunca
văii pîrîiaşului Fundul Dohului şi pe primele terase de o parte şi de alta a pîrîufoi. Pentru
a se putea stabili grosimea stratului deranjat şi unele repere stratigrafice, în acest punct în
vara anului 1979 au fost efectuate cîteva secţiuni de venficare 1, care au identificat un nivel
preistoric de locuire a zonei şi un nivel aparţinînd epocii romane.
Materialul arheologic aparţinînd aşezării de epocă romană a fost în mare majoritate
cules de pe suprafaţa răscolită de săpăturile adînci ale noilor terasări. In secţiunile trasate
nu s-au putut stabili repere stratigrafice precise, cele două nivele de locuire fiind practic
distruse de arăturile adînci. Cercetările au stabilit că aşezarea se Întindea pe o suprafaţă
cu lungimea de 320 m.
Majoritatea materialului ceramic aparţinînd epocii romane recoltate de la suprafaţă,
constă în fragmente ceramice lucrate cu roata dintr-o pastă fină cenuşie, unele avînd ornamente circulare, rozete, palmete, etc. realizate prin stampare (Pl. XXVI-XXVII) ce apaq· n
ceramicii provinciale romane de la Porolissum. De pe suprafaţa aşezării a fost cules un vas
întreg (Pl. XXVI, 1). Vasul (castron) de dimensiuni mici cu diametrul gurii de 10,3 cm.,
diametrul fundului inelar de 5,6 cm. şi înălţimea de 6,5 cm. este lucrat cu roata dintr-o pastă
relativ fină care conţine unele impurităţi (pietricele). Corpul vasului este ornamentat cu motive yunctate ce formează ornamente oblice dispuse paralel, realizate prin stampare în pasta
cruda. Merită semnalat un ornament (palmetă alungită) realizat tot rrin stampare situat per·
pendicluar Între două ornamente oblice. Acest ornament singular î considerăm ca fiind 1i
„marcă" de olar. Deşi acest tip de vas aparţine tipului de ceramică provincială roman~;
după pastă şi calitatea execuţiei cit şi prezenţa „mărcii de olar" credem că el a fost lucra1
pe loc în aşezare.
De pe suprafaţa aşezării a fost descoperită o fibulă de bronz (L = 3,5 cm.) de tipul
fibulei În formă de T (T - Fibelen mit Spiralkonstruktion) aparţinînd variantei cu buton la
cap (Pl. VI, 3), piesă cu analogii apropiate în fibulele romane din colecţiile Muzeului de
istorie şi artă din Zalău 2 • Tot de pe suprafaţa aşezării a fost descoperită o cheie de bronz
fragmentară (Pl. XXVI, 2).
Majoritatea materialelor ceramice culese de la suprafaţă provin de la vase lucrate la
roată dintr-o· pastă fină cenuşie cu analogii foarte apropiate cu materialele ceramice desco
1 Intreaga zonă a fost cercetată prin periegheze arheologice de către E.va Lak6, muzeograf principal la Muzeul de istorie şi artă din Zalău, care a efectuat şi cele 5 secţiuni de ve·
rificare - vezi: E. Lak6, în Acta MP, 4, 1980, p. 32-34. Observaţiile şi materialele arheologice privind locuirea de sec. III-IV e.n. identificată aici, mi-au fost puse la îndemînă prin
bunăvoinţa colegei E. Lak6 căreia îi mulţumesc şi cu această ocazie.
2 N. Gudea, V. Lucăcel, în Acta MP, J, 1979, p. 327, pi. IV/34.
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în aşezările de la Zalău şi Mirşid. Datarea aşezării de la Doh pe baza fibulei des~o
pente cit şi pe baza materialului stampat descoperit aici se face în sec. III e.n. şi începutul
sec. IV e.n.
Aşezarea dacilor liberi de la Doh este amplasată în zona Văii Crasnei la cca. 15 km. în
linie dreaptă (spre Nord-Vest) de masivul deal Măgura Şimleului.
/'J

BOGH/Ş,

corn

Nuşfalău

Cu ocazia lucrărilor de canalizare efectuate în perimetrul staţiunii balneare de la Bogh1~
au fost descoperite· mai multe fragmente ceramicel care provin de la un vas mare de provizii
de tip dolium (Krausengefass). Vasul a fost lucrat la roată dintr-o pastă cenuşie ce conţine în
compozitie şi pietricele. La exterior şi interior vasul prezintă un slip de culoare cenuşie-negricioasă. Buza vasului puternic profilată are lăţimea de 6,5 cm., iar pereţii vasului au
grosimea de l,S-2 cm. (PI. XXVJ, 4).
Prezenţa vasului şi a stratului de cultură observat în profilul şanţului săpat, accs•ă
existenţa în acest loc a unei aşezări de daci liberi, datată pe baza vasului descoperit, în
sec. III-IV e.n.2.
j ~ NUŞF ALAU, corn Nuşfalău

La cca. 2-3 km. Nord - Nord- Vest de centrul comunei Nuşfalău, din malurile nou
ale rîului Beretău, cu ocazia unor periegheze arheologice au fost culese mai multe fragceramice1• Puncrul este cunoscut sub numele de „Tigoiul lui Benedek• şi fa(;C parte din
hotarul mai mare numit „Rîul Mare•. In malurile canalului săpa.t în anul 1973 se pot
observa urmele unui strat antic de locuire a zonei. Materialele arheologice (ceramica) dem~perite
aici aparţin epocii romane şi prefeudale2. Cu ocazia sondajului de verificare efectuat în
acest punct în vara anului 1978 pe lingă materialele prefeudale au fost descoperite şi fragmente
ceramice cenuşii lucrate cu roata, un fragment ceramic stampat care atestă existenţa îu acest
punct a unei aşezări de dad liberi. Din această zonă a fost descoperită întîmplător o ceaşcă
dacicăl (Pl. XXIX, 9) oa.re aparţine nivelului de epocă romană. Pe baza materialelor ceramice
descoperite aici aşezarea se datează în sec. III-IV e.n.

Ăpate
mentie

I(., COSNICIUL DE JOS, corn. Ip
Cu ocazia amenajării cursului Văii Cerăsei la Sud de satul Cosniciul de Jos au fost
de&coperite mai multe fragmente ceramicei. Fragmentele provin de la vase lucrate cu roata
şi cîteva mici fragmente de la vase lucrate cu mina. Fragmentele sînt lucrate cu mîn1 dintr-o
pastă fină cenuşie; cîteva provin de la vase mari (chipuri) avînd grosimea de 1,5-2 cm
şi ornamentate cu benzi de linii alternînd cu benzi de linii în val (PI. XXX). Analogii foarte
apropiate a.le buzei de vas mare (chiup) şi a ornamentului se găsesc în descoperirile similare
din locuinţa nr. 3 din aşezarea de la Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106 (PI. IV)
şi Badon (PI. XIX). Pe baza acestor materiale aşezarea dacilor liberi identificată la marginea sudică a satului Cosniciul de Jos se datează în limitele sec. III-IV e.n.
1 Fragmentele au fost culese de _pe marginea şanţului de către Kovacs Miklos pe awnci'
profesor de istorie la Şcoala generală din Zăuani, comuna Ip; piesele se păstrează la colţul muzeistic al Şcolii generale din Zăuani .
• • 2 Aceste materiale sînt preze!}tate ca descoperite la Nuşfalău, vezi: S. Dumitraşcu, în
Cnsia, 1977, p. 70, nota. 60. idem, m; St Com Satu Mare, 1975 p. 55.
l Aşezare inedită, pcriegheză Al. V. Matei.
2 Ad. V. Matei, în Acta MP, 3 m, 1979, p. 481. s.q.
3 Piesa a fost descoperită de către Bedc Iosif din Şimleu-Silva.nici care o păstrează în
colecţia sa istorică.
1 Materialele ceramice au fost culese de către profesorul Pop Nicolae şi se păstrează în
colecţia Şcolii Generale din Cosniciul de Jos.
0
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/O MARCA, corn. Marca
In anul 197 6 în coleqiile Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău au intrat mai multe
fragmente ceramice• lucrate la roată dintr-o pastă fină cenuşie, funduri inelare, buze de la
vase mijlocii (castroane) precum şi două buze de la vase lucrate cu mina dintr-o pastă
cenuşiu-negricioasă, buze cu un profil oblic puţin evazate cu analogii apropiate in ceramica
lucrată cu mina din aşezările dacilor de la Zalău şi Mirşid. Materialele arheologice au fos1
descoperite la cca 3 km Nord-Vest de cetatea dacică din punctul „Cetate" de la Marca.

/)+

PORŢI, com. Marca

In anul 1976 în colecţiile Muzeului de Istorie şi Artă din Zalău au intrat fragmente
ceramice• lucrate cu roata dintr-o pa.stă fină cenuşie; fragmente de buză de la vase mijlocii
(castroane) şi un fragment de fund inelar (PI. XXXI). Intre fragmentele lucrate cu mina
amintim un fund de vas şi obuză oblică puţin evazată lucrată dintr-o pastă zgronţuroasă
cenuşiu-negricioasă. Materialele prezintă bune analogii cu materialele descoperite la Marca,
Zalău, Mirşid etc.
Materialele arheologice au fost culese dintr-o zonă aflată la Vest de sat la limita
hotarului judeţului Sălaj spre hotarul comunei Suplacul de Barcău, jud. Bihor 2•

Organizarea provinciei Dacia romană, a limes-ului ye Meseş 1 , în partea
de Nord-Vest a provinciei, a dus la Împărţirea în doua părţi a teritoriului
actual al judeţului Sălaj. Panea situată la Est Sud-Est de muntele Meseş,
zona văilor Someş, Agnj, Almaş spre Cluj-Napoca aparţinea provinciei Dacia romană, iar partea situată la Vest Nord-Vest de muntele Meseş, zona
văilor Crasnei, Beretăului, Zalăului şi Sălajului (Depresiunea Şimleului), aparţinea teritoriilor rămase libere neocupate efectiv i;le romani. In acest spaţiu
al Depresiunii Şimleului au fost descoperite 15 aşezări, care pe baza materialelor arheologice găsite, sînt contemporane cu provincia Dacia şi aparţin
dacilor liberi. Pe baza materialelor ceramice descoperite în aceste aşezări:
ceramică provincială romană, cerarnic·a fină cenuşie lucrată la roată, aceste
aşezări se datează În sec. II-III e.n. Avînd în vedere prezenţa masivă a
ceramicii cenuşii stampate de la Porolissum, descoperită în majoritatea acestor aşezari, precum şi apariţia doar sporadică a ceramicii roşii romane, datarea în sec. III e.n. a unor aşezări, ni se pare mai apropiată de adevăr.
Oricum datarea ceramicii provinciale uzuale din Dacia nu se poate face deocamdată În limite mai strînse. Datarea în sec. III e.n. este sprijinită şi de
prezenţa fibulelor de bronz descoperite în aşezările de la Zalău, B-dul Mihai
Viteazul, nr. 104-106, Zalău - Valea Miţii şi Doh. Pentru stabilirea limitei
Nr. inv. 41/1976
Zalău, nr. inv. 40/1976.
2. Materiale arheologice printre care şi ceramică stampată descoperită în această aşe
zare, se păstrează în colecţiile Muzeului „Ţării Crişurilor" de la Oradea; cf. S. Dumitraşcu,
în Crisia, 1977, p. 70, nota 60; idem, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Bacău, 1975, p. 50.
1 C. Daicoviciu, În A/SC, 2, 1933-1935, p. 255-304; idem: Dacia, Cluj, 1970, p.
249; M. Macrea, în SC/V, 8, 1-4, 1957, p. 215-253; idem, Viaţa În Dacia romană,
Bucureşti,
1968, p. 29-94; idem, în Acta MN, 3, 1966, p. 121-150; Şt. Ferenczi, tn
Apulum, 11, 1973, p. 191-215; N. Gudea, în Arta MP, 1, 1977, p. 97-113, cu toată
bibliografia citată acolo.
I.
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(sfîrşitului) acestor aşezan deocamdată avem ca reper unele forme ceramice
care se pot data în sec. IV e.n. (castroane, buze de chiupuri), precum şi fibula
cu picior Întors pe dedesupt2 (Fibel mit umgeschlagenem Fuss) din aşeza.rea de
la Zalău B-dul Mihai Viteazul. Avînd în vedere lipsa unor cercetări a.rheologice
sistematice de durată În mai multe aşezări de acest tip, concluziile deocamdată se limitează la rezultatele pe care ni le fumizează cerceta·rea doar a aşe
zării de la Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106.
Cantitativ ceramica lucrată la roată reprezintă cca 750/o din întreg materialul descoperit în aşezarea de la Zalău. Formele de vase lucrate cu mîna
aparţin unor tipuri de vase borcan cu buza oblică puţin evazată care prezilită ca ornament brîul alveolar. Din aşezările de la: Zalău B-dul Mihai
Viteazul, Zalău Valea Miţii şi Nuşfalău au fost descoperite cîteva ceşti dacice
datate în sec. III-IV e.n.3 • Atribuirea etnică a acestor aşezări pe baza materialelor lucrate cu "mîna (vase cu brîu alveolar, ceşti dacice) se face cu uşu
rinţă ele aparţinînd populaţiei dacice ce trăia liberă În afara graniţelor provinciei Dacia, aflată sub influenţa puternică a civilizaţiei romane.
Amplasarea unor aşezări la mici distanţe (cca 5-15 km) spre Vest de
Limes-ul roman de pe Meseş, aduce date noi despre .raporitul dintre :romani
şi populaţiile dacice libere din teritoriile neocupate. Amplasarea aşezărilor pe
văile care duc spre limes blocînd practic zonele de acces spre Porolissum;
aşezările de la Zalău B-dul Mihai Viteazul şi Valea Mîţii blochează zona
de intrare dinspre Vest pe Valea Zalăului şi apoi pe Valea Ortelecului spre
prima linie romană de apărare situată în Porţile Meseşului - zona „La
Strîmtură" unde este amplasat burgus-ul şi zidul de apărare din punctul
„Fîntîna Suşigului"4. Aşezarea de la Fetindia este situată pe lunca unei mici
văi la poalele muntelui Meseş În faţa zonei unde pe culmea muntelui Meseş
este amplasat şanţul cu valul de pămînt 5 din zona „Coasta Ciungii" de la
Treznea. Prezenţa în această zonă a limes-ului, a unui val de apărare cu şan
ţul spre Vest, ,arată că prin acest punct exista o cale de tirecere peste limes
(Meseş) mai accesibilă, care a necesitat construirea valului aici. Faptul că aşe
zarea dacilor liberi este amplasată chiar În faţa valului spre Vest la cca
2-3 km, ca „tampon" pentru blocarea acestei căi de penetraţie peste limes
- implică anumite raporturi de alianţă (subordonare - control) a populaţiei
acestei aşezări faţă de oficialităţile romane de la Porolissum. Acelaşi .lucru
îl putem spune şi despre aşezarea de la Mirşid „Pe Luncă - Fîntîna Albă"
care blochează accesul pe vale spre linia de turnuri a limes-ului faţă de care
este amplasată la cca 2 km şi la cca 6 km de oraşul Porolissum.
Dispunerea aşezărilor de la Cuceu, Sîncraiu-Silvaniei, Bulgari, de-a lungul
căii de legătură între Valea Someşului spre Valea Sălajului prin zona Cuceu
- au acelaşi rol de a bloca accesul dinspre Vest spre Valea Sălajului spre
limes-ul din zona Mirşid - Dealul Mare şi Ciglean - Dumbrava - Dealul
2
3
4

5

Analogie identică, N.
Al. V. Matei, în Acta
Al. V. Matei, E Lak6,
St. Ferenczi, în Dacia

Gudea, în Acta MP, 3, 1979, p. 337, nr. 147, pl. XIII/147.
MP, 3, 1979, sv Zalău, pl. I.
în Acta MP, 3, 1979, sv. Ortelec.
NS, 18, 1974, p. 129-137.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Planşa

I - Zalău - B-dul Mihai Viteazul, nr. 104 '--106. Fragwww.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
mente ceramice
stampate descoperite
pc suprafaţa aşezării.

Planşa

II -

Zalău, B-dul
Ceramică (oale)

Mihai Viteazul, nr. 104-106.
lucrată cu mîna.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

! .

Planşa

III -

Zalău,

Il-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106. Ceramică
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
nr. 3.

lucrată

cu roata din

locuinţa

Planşa

IV -

Zalău,

B-dul Mihai Viteazul, nr. 10-1-106. Ceramică
www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro
din locuinţa/ nr.
3.

lucrată GU

mîna (chiup)

Planşa

V

Zalf,u, B-dul Mihai Viteazul, nr. 104- 106. Ceramică
www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro
locuinţa /nr.
4.

lucrată

cu mîna (oale) din

Planşa

VI -

Zalău,

B-dul Mihai Viteazul, nr. 104-106. Ceramică
www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro
din locuinţa /nr.
6.

lucrată cit

mîna (oale)

Planşa

VII -

Zalău,

B-dul Maihai Viteazul, nr. 104-106. Necropolă,
www.muzeuzalau.ro
mina din/ www.cimec.ro
M. 1.

ceramică lucrată

cu

G
Planşa
oglindă

VIII - Zalău, B-dul :\Iihai Viteazul, nr. 104-106. I - 2 clopot de fier şi bronz , :l.
de plumb, 4. fibulă cu piciorul întors pe dedesupt, 5 . vîrf de suliţă, 6. placi't pentru
www.muzeuzalau.ro
pisat medicamente, / www.cimec.ro
7. fibulă romană.

Pla'.1~a

IX -

Zalău,

B-dul

llliliai Viteazul, nr. 10-1-106, 1 -2. suport (le hron:·, 3. Tt'hut
ceramic stampat.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

------ --

Planşa

X -

Zalău,

B-clul, Mihai Viteazul, nr. IO-l-106. I. pinten de fier din
pinten de bronz descoperit la Porolissum „ V"rsoieş".

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

aşezare,

"

Planşa

XI -

Zalău,

Bloc T 159. Castron lucrat la

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

roată.

Planşa

XII -

www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
Zalău,
Bloc T. 159. Ceramică
lucrată

cu ro:tta

şi

c:1 mina.

Planşa

XIII

Zal{111, \'alea

::IJÎţii.

I

2. filml(t

romană, :~

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

8. ceramidt lncraUt cn rnah.

Planşa

XIV -

Zalău,

Valea

Miţii.

1-4, 6-7 ceramidt lucrată cu roata. 5.
www.muzeuzalau.ro
8. pandantiv ( ?)/ www.cimec.ro
de bronz.

piesă

de bronz,

Phnşa

XV -

Zalău,

Valea

Mîţii.

1. vas mic lucrat cu mîna. 2.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ceaşcă dacică,

Planşa

XVI -

Zalău,

www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro
Valea
Mîţii. Ceramică/ lucrată
cu mîna

descoperită

în

locninţă,

Planşa

XVII -

Zalău,

Valea

Mîţii. Ceramică lucrată

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

cu mîna

şi

cu roata.

Planşa

/ www.cimec.ro
XVIII - www.muzeuzalau.ro
Fetindla. Ceramică
lucrată cu mina

şi

cu roata.

flanşa

www.cimec.ro
XIX - www.muzeuzalau.ro
Baclon. Ceramică / lucrată
cu roata

şi

cu mîna.

Planşa XX -

Mirşid . Vas roman cu firnis cenuşiu.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

...

Planşa

XXI -

www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
Mirşid.
Ceramici lucrată
cu roata

f.

cu mîna.

flan~a XXIŢ

-www.muzeuzalau.ro
Mirşid, Ceramică/ www.cimec.ro
lucrati\, cu roata

~i

cu mina,

Planşa

www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
XXIII
- Cuceu. Ceramică
lucrată cu roata

şi

cu mîoa.

Planşa

XXIV -

Sîncraiu-Silvaniei. Ceramică lucraH1 cu roata şi cu mina
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Planşa

XXV -

www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro
Bulgari. Ceramică /lucrată
cu roata

şi

cu mina.

z.

Planşa XXVI Doh. I. castron. 2. cheie de bronz. 3.
de chiup lucrată cu roata.

fibulă romană.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

4.

Boghiş

-

buză

l'lanşa

XXVII www.muzeuzalau.ro
- Doh. Ceramică/ www.cimec.ro
lucrată cu roata

şi

cu mina.

Plan~a

www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
XXVIII
- Doh . Ceramidt
lucrată cu roata.

8
/,'

Planşa

XXIX -

www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
Nuşfalău.
1-8. ceramică
lucrată la roată.

9.

ceaşcă dacică.

flanşa

XXX -

Cosniciul
de Jos. Fragmente
de chiupuri lucrate la
www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro

roată.

f

10

Planşa

XXXI -

Porţi.

1-6.

ceramică lucrată cu roata şi cu mîna. - :llfarca. 7- 12.
www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro
lucrată cu roata /şi
cu mîna.

ceramică

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Repertoriul

aşezărilor

dacilor liberi din

Sălaj

241

Ci glea.nului6 • Acelaşi rol de blocare şi eventualul control al zonei de legătură
spre Porolissum - îJ aveau aşezările amplasMe de-a .lungul Văii Zalăului :
Badon, Zalău, B-dul Mihai Viteazul, Zalău Valea Mîţii şi Zalău Bloc T 159
situate la Vest chiar în faţa primei linii de apărare romană din Poarta Meseşană zona „La Strîmtură", faţă de rare se afla la cca 12, 10, 6 şi respectiv
4 km distanţă. Aceste aşezări mărgineau probabil drumul spre Vest care
ieşea de la Porolissum prin Porţile Meseşului punctul „La Strîmtură" şi avea
apoi traseul pe Valea Zalăului spre Vest spre Şimleu trecînd pe Valea Crasnei şi Beretău, apoi spre Vest spre Aquincumî.
Din dispunerea topografică a acestor aşezări în imediata apropiere a
limes-ului de pe Meseş, ele blocînd practic văile uşor accesibile spre fortificaţiile municipiului Porolissum, înclinăm să credem că raporturile pe care
populaţia acestor aşezări le aveau cu oficialităţile romane erau de natură
paşnică, poate relaţii clientelare. Arătînd că împăratul Commodus în condiţiile păcii pe care o Încheie cu burii şi ceilalţi „barbari" (dacii liberi) stabileşte „că (ei) nu vor locui niciodată şi nu vor paşte vitele pe un teritoriu
de 40 sta.dii (7,5 km) din ţara lor şi în vecinătatea graniţelor Daciei"S; observăm că în amplasarea aşezărilor sus amintite această prevedere este încăl
cată. Mai amintim apoi faptul că Dio Cassius relatează în legătură cu campaniile războinice duse la începutul domniei lui Commodus de guvernatorul
Daciei la anul 180 e.n. „C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes - a dus sub
ascultarea sa douăsprezece mii de daci din vecinătate (mărginaşi), promiţînd
că le va da pămînt în Dacia" 9 •
Dispunerea clar strategică a acestor aşezări la Vest de limes-ul de pe
Meseş, trebuie pusă credem noi În legătură directă cu privire la concepţia
sistemului defensiv roman din faţa oraşului Porolissum. Sigur dacii liberi din
aşezările amintite mai sus erau subordonaţi politic şi militar oficialităţilor
de la Porolissum, rolul lor fiind de-a stopa (bloca), încetini înaintarea duş
manilor dinspre Vest spre limes. Prezenţa vîrfurilor de suliţe, a pintenului
roman de fier, denotă nu numai ocupaţii legaite de vînătoare, ci şi prezenţa
unor mici forţe a.rmate locale aflate sigur În relaţii de strictă dependenţă
faţă de oficialităţile romane de la Porolissum.
Avînd în vedere că împăratul Caracalla, cu ocazia vizitei sale În Dacia
la Porolissum în anul 214 e.n„ în cadrul acţiunilor sale de intimidare a duşma
nilor „barbarilor" din Vest, ia ostateci şi de la dacii liberi, care ostateci vor
fi restituiţi abia pe timpul lui Macrinus (217-218 e.n.) cînd ei (dacii) atacă
Dacia, ameninţînd cu prelungirea ostilităţilor dacă nu vor primi satisfaqie 1'1,
ne putem Închipui că forţa militară a dacilor liberi era Încă destul de mare
1

Ibidem; N. Gudea, op. cit.
S. Dumitraşcu, în Lucrării Ştiinţifice, seria B, Oradea, 1974, p. 5-8.
8 Dio Cassius, LXXII, 3; cf., St. Ferenczi, în StCom Satu-Mare,
1979, p. 107-sq.
nota 38.
9 Dio Cassius, LXXII, 3, 3 c.f. M. Macrea, în Apulum, 7'/1, 1968, p. 184 sq.
10 M. Macrea, în SCIV, 8, 1957, p. 240 sqq., c.f. M. Macrea în Apulum, VII/1, 1968,
p. 185.
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şi că erau în stare la acea dată să facă unele greutăţi în apărarea limes-ului
în această zonă de Nord-Vest a Daciei. Care a fost rolul dacilor liberi din
Sălaj in cadrul acestor evenimente este g.reu de spus. Datarea începuturilor
acestor a.şezări nu se poate face încă cu precizie. Indinăm să credem că ~e
zările din imediata apropiere a limes-ului se datorează unei „alianţe", sau
în orice caz unei Înţelegeri survenite între daci şi romani, sub direct control
roman, altfel nu se explică prezenţa lor atît de aproape de limes-ul de pe
Meseş. Aşezările situate mai sp.re Vest, Cosniciul de Jos, Nuşfalău, Boghiş,
Doh, Marca, Porţi se grupează aproximativ în imediata apropiere a vechilor
locuiri şi cetăţi dacice clasice, Şimleu-Silvaniei, Sărmăşag şi Marca.
Distrugerea vechilor cetăţi dacicell şi muta.rea populaţiei în zona de
vale uşor de supravegheat este pe deplin atestata de amplasa:rea aşezărilor
de .la Doh, Boghiş, Nuşfalău în apropierea Măgurii Şimleului şi a aşezărilor
de la Cosniciu de Jos, Ma.rea şi Porţi în imediata apropiere a cetăţii dacice
de la Marca 12 • Descoperirile monetaret3 în zona locuită de dacii liberi arată
că moneda romană circulă neîntrerupt în această perioadă. Descoperirea l.1
Şimleu-Silvaniei14 şi În zona Deleni 15-Mineu a unor piese romane: cărămizi
octogonale romane de paviment, un opaiţ ·de bronz, fibule şi alte piese (lingur~ţă ? cu inscripţie latină), implică credem, prezenţa efeonivă a trupelor romane
în zona respectivă la Şimleu şi Deleni menţinînd sub observaţie drumul spre
Vest de pe valea Crasnei şi respectiv drumul spre Nord-Vest de pe valea
Sălajului 1 6.

Cercetarea arheologică sistematică a acestor aşezăiri va aduce date dcosebi t de importante despre viaţa populaţiei dacice libere aflată în directă
S. Dumitraşcu, V. Ludicei, Cetatea dacică de la Marca, Zalău, 1975, p. 30.
Ar fi interesant de urmărit aspectele cronologice comparative ale datării aşezărilor
din zona limes-ului şi cele din zona îndepărtată putîndu-se urmări tipologic aspectele culturii
materiale pentru datări mult mai strînse ale materialelor ceramice.
13 Descoperiri de monede imperiale aflate în colecţiile muzeului din Zalău: 1. Fetindia - denar Traian; 2. Crişeni - denar Traian; 3. Panic - denar Commodus; 4. Crasna denar Caracalla; 5. Şimleu-Silvaniei denar Marcus Aurelius (provine probahil
dintr-un tezaur descoperit pe Măgura Şimleului); 6. Ip - 2 mon~de imperiale (Coleqia
Entersz); 7. Sîncraiu-Silvaniei - monede de la Antoninus Pius vezi s.v. Sîncraiu-Silvaniei.
14 I. R. Fetzer, ArchErt, 19, 1899, p. 263 „Sub dealul Orhegy s-au găsit cărămizi
romane octogonale de paviment, un opaiţ de bronz, cîtev;t fibule ~i alte obiecte mărunte din
bronz". Pentru fibule vezi I. H. Crişan, În Acta MP., 3, 1979, p. 277, pi. XV;lO şi pi.
11

12

XVIII, 2.

15 Cil, III, 1639, 2; D. Tudor, ,Oraşe, tirguri, sate în Dari.1 roli1<rnâ, Bucureşti, 1969,
p. 256, nota 2. ·ln această zonă la Mincu, repertoriile vechi amintesc despre urmele unei
fortificaţii de pămînt „unde se găsesc şi azi bani romani" c.f. Victor Russu, Dacia Porolissense. Bucureşti, 1890 s.v. Mincu; iar în veci.năt.·ne la Chilioara este amintit ca desce>pe:rit
în anul 1844 un tezaur de monede romane; Goos, Chronik şi V. Russu, op. cit., s.v. Chilioara.
16 Drumul pe această vale are traseul spre Nord-Vest, traseu ce duce spre zona văii
Crasnei apoi spre valea Someşului spre aşezările dacilor liberi din Cîmpia Someşului: Culciu
Mic, Medieşul Aurit, Berveni, Berea, Ghirişa, Săcăşeni, c.f. S. Dumitraşcu, în Crisia, 7, 1977,
p. 6S-76. Traseul acestui drum este punctat cu descoperirile de ceramică romană (terra
sigillata) de la Corund, Berveni, Culciul Mic, Medieşul Aurit, c.f. Tiberiu Bader, În Sargeţia,
11-12, 1974-1975, p. 269-276.
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şi sub puternică influenţă a civilizaţiei spirituale şi a culturii materiale romane, care iradiază din cel mai important centru economic al Daciei Poroli.ssensis situat în nord-vestul provinciei municipiul roman Porolissum.
ALEXANDRU V. MA.TEI

VERZEICHNIS DER IM KREISE SALAJ ENTDECKTEN SIEDLUNGEN DER
FREIEN DAKER (2.-4. Jbdts u.Z.)
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Die im Nordwesten des Kreises Sălaj, im Gebiet cler Tăier von Sălaj, Zalău, Cr;isna
und Beretău (Simleu-Senke), westlich des romischen Limes am Meses- Massiv durchgefiihrten
archăologischen Forschungen, hanen die Entdeckung von 15 unbekannten Ansiedlungen zur
Folge, welche - dem archăologisc~n Fund.material gemăss- dem romischen Dakien zeitgleich
sind und dem freien Dakern angehoren. Auf Grund des in diesem Ansiedlungen entdeckten
keramischen Materials- und zwar handgearbeitete dakische Tonware, insbesondere romische
Provinzkeramik und feine, graue, scheibengedrehte Keramik, werden diese Siedlungen ins
2.-4. Jhdt. u.Z. datiert.
In der Mehniahl diese Siedlungen wurde romische Stempelkeramik entdeckt, die au;; dem
Werkstătten der Stadt Porolissum stammt. Die ethnische Zurechnung dieser Ansiedlungen :iuf
Grund des handgearbeiteten Materials (Gefăsse mit Tupfengiirtel, dakische Schallen), erfolgl
ohne schwierigkeit, class sie cler dakischen Bevolkerung angehoren, die frei ausserhalb der
Grenzen der Provinz Dakien lebte und sich unter dem măchrigen Einfluss cler romi>i:hen
Zivilisation befand. Die Lage der Ansiedlungen von Zalău, Fetindia, Badon, Mersid, Cuceu,
etwa 5-15 km. westlich des romischen Limes, am Meseş, erbringt neue Daten iiber die
Beziehungen zwischen den Romem uru:l der dakischen Bev&lkerung , in den unbe-;etzten
Gebieten. Mit Hinblick auf die topographische Anordnung dieser Siedlungen in unmittelbarer
Năhe des Limes am Meseş, wo sie praktisch die leichten Zugangswege zu den Befestigungen
der Stadt Porolissum absperrten, sind wir geneigt anzunehmen dass die Beziehungen der
Bevolkerung dieser Siedlungen mir den romischen Behorden friedlichen Natur, vielleicht des
Klientenverhăltnisses, waren. Die Anordnung klar strategischen Characters dieser Ansiedlungen
westlich des Limes am Meseş, muss - glauben wir - in direkte Beziehung zum Konzep~
des romischen Verteidigungssystem vor cler Stadt Porolissum gebracht werden.
Gewiss waren die freien Daker in den oben erwăhnten Siedlungen politisch und militărisch den Behorden von Porolissum untergeordnet, mit cler Aufgabe, class Vordringen der
Feinde von Westen gegen den Limes aufzuhalten, bzw. zu verlangssamen.
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DESCOPERIRI MONETARE ANTICE

ŞI

BIZANTINE

LA GHERLA (II)

Din locul „Sub Coastă" situat aproximativ la 2 km spre Nord de centrul oraşului Gherla, de-a-lungul fostului drum roman, a fost recuperat un
nou lot de monete, păstrate în Muzeul de Istorie din Gherla.
Lista lor este următoarea t:
1. As din prima jumătate a secolului I e.n.; foarte rău păstrat.
2. Caligula. As, foarte rău păstrat.
3. Titus. Denar, Roma, 80 e.n. BMC, II, p. 233, nr. 63.
4. Traianus. Denar, Roma, 103-111 e.n. BMC, III, p. 63, nr. 251.
5. Traianus. As, Roma, 104-111 e.n. cf. BMC, III, p. 171, nr. 806 dar sestertius.
6. Traianus. Dupondius, Roma, 104-111 e.n. BMC,. III, p. 195, nr. 921.
7. Traianus. Dupondius, foarte rău păstrat.
8. Traianus. Dupondius rău păstrat.
9. Traianus. As, rău păstrat.
1O. Hadrianus. Denar, Roma, 118 e.n. BMC, III, p. 249, nr. 74.
11. Hadrianus. Denar, Roma, 125-138 e.n. BMC, III, p. 284, nr. 348.
12. Hadrianus. Denar, Roma, 125-128 e.n. BMC, III, p. 287. nr. 374.
13. Hadrianus. Denar, Roma, 134-138 e.n. BMC, III, p. 321, nr •.-639.
14. Hadrianus. As. Roma, 119-138 e.n. BMC, III, p; 440, nr. 1348.
15. Hadrianus. Dupondius, Roma, 119-138 e.n. BMC, III, p. 447, nr. 1378.
16. Hadrianus. Sestertius foarte rău păstrat.
17. Hadrianus. As foarte rău păstrat.
18. Antoninus Pius. Denar, Roma, 149-150 e.n. BMC, IV, p. 110, nr. 729.
19. Antoninus Pius. Denar, Roma, 152-153 e.n. BMC, IV, p. 114, nr. 782
20. Antoninus Pius. Denar, Roma, 153-154 e.n. BMC, IV, p. 118, nr. 810.
21. Antoninu! Pius. Dupondius rău păstrat.
22. Antoninus Pius. As, Roma, 148-149 e.n. BMC, IV, p. 301, nr. 1840.
23. Marcus Aurelius. As foarte rău pă.strat.
24. Lucius Verus. Dupondius, Roma, 161-162 e.n. BMC, IV, p. 549, nr. 1031.
25. Lucius Verus. Dupondius, Roma, 168-169 e.n. BMC, IV, p. 608, nr. +.
26. Commodus. Denar, Roma, 175-176' e.n. BMC, IV, p. 478, nr. 643.
27. Commodus. Bronz colonial, foarte rău păstrat.
1 In articolul de faţă folosim următoarele abreviaţiuni:
BMC = Coins of the Roman Empire in the British Museum (by H. Mattingly, 11-111,
London, 1966; IV, London, 1968; V, London, 1975; by R. A. G. Carson, VI, London, 1976)
RIC = The Roman Imperial Coinage (H. Mattingly - E. A. Sydenham - C. V. SutherIand, IV, part 3, London, 1968; P. H. Webb, V, part 2, London, 1968)
Pick = B. Pick, Die antikm Munun von Dacim und Moesien, Berlin, 1898
L II ... R. A. G. Carson - J. P. C. Kent, Late Roman Bronu Coinage, II, London, 1965
DMHB = E. Chirilă - N. Gudea - I. Stratan, Drei Munzhoru des 4. Jahrhunderts aus
dem Banat, Timişoara, 1974
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28. Septimius Severus. Denar, Roma, 209 e.n. BMC, V, p. 536, nr. 1.
29. Septimius Severus. Denar, monetărie din Est, 196-197 e.n. BMC, V, p. 114,
nr. 452.
JO.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
nr. 7.
44.
45.

Iulia Domna. Denar suberat, Roma, 198-209 e.n. BMC, V, p. 160, nr. 24.
Iulia Domna. Denar fragmentar, rău păstrat.
Caracalla. Denar suberat, 199-200 e.n. Pentru original cf. BMC, V, p. 188 - a.
Caracalla. Denar, Roma, 200 e.n. BMC, V, p. 190, nr. 179.
Caracalla. Denar, Roma, 213 e.n. BMC, V, p. 439, nr. 52.
Plautilla. Denar, Roma, 202-205 e.n. BMC, V, p. 238, nr. 429.
Severus Aex:ander, Denar, Roma, 227 e.n. BMC, VI, p. 154, nr. 423.
Severus Alexander. Denar, Roma, 228 e.n. BMC, VI, p. 158, nr. 463.
Elagabalus. Denar, Roma, 218-219 e.n. BMC, V, p. 533, nr. 21.
Iulia Mamaca. Denar, Roma, 232 e.n. BMC, VI, p. 204, nr. 917.
Gordianus III. Antoninian, Roma, 243-244 e.n. RIC, IV, 3, p. 31, nr. 154.
Gordianus Ul. Antoninian, Antiochia, 242-244 e.11!. RIC, IV, 3, p. 37.
Philippus Arabs. Antoninian, Roma, 244-247 e.n. RIC, IV, J, p. 74, nr. 49 a.
Otacilia Severa. Sestertius cu Provincia Dacia. An I, 246 e.n. Pick, I, 1, p. 12,

Carinus. Antoninian, Roma, 283-284 e.n. RIC, V, 2, p. 195, nr. 409.
Constantius II. AE 3, Aquileia, 355-360. Cf. L II, 943, dar AQS.
46. Valentinianus sau Va\ens. AE 3, Arelate, 367-375 e.n. Cf. L II, 508-510.
47. Constans. AE 3, Siscia, 346-350 e.n. Cf. L II, 1124, dar BSIS.
48. Valentinianus. AE 3 Siscia, 364-367 e.n. Cf. L II, 1269.
49. Gratianus. AE 3, Siscia, 367-375 e.n. L II, 1310.
50. Constantius II. AE 2, Constantinopolis, 351-354 e.n. pentru tipul reversului
(FH 3) vezi DMH, p. 63, nr. 28, cu pi. XXII, nr. 28; pentru datare L II, 2028.
51. Arcadius. AE 4, Nicomedia, 383-392 e.n. L II, 2408.
51. Theodosius. AE 4, Cyzicus, 383 e.n. Cf. L II, 2557, dar y (gamma).
53. Mauricius Tiberius. Jumătate de follis, Constantinopolis, 588-589 e.n. cf. A. Bellingcr, Catalog~ of the Byzantîne Coins în the Dumbarton Oaks Collection and în the
Whîttemore Collectio11, I, Washington, 1966, p. 313, nr. 52 c.

Piesele prezentate în articolul de faţa atestă încă o dată importanţa
zonei arheologice de lîngă Gherla, recent identificate2 şi confirmă valoarea
documentară a materialului arheologic şi numismatic provenit din împrejurimile oraşuluia.
EUGEN CHTRILA -

IOAN CHIFOR

SOME ANCIENT AND BYZANTINE COINS DISCOVERED AT GHERLA (ID
(Su mm ar y)
The paper deals with 52 roman imperial coins and a byzantinc one, discovered in the
recently identifi.ed archaeologi.cal area nea.r Gherla (see foot note 2). In connection with the
coins and their significance see also footnote 3. For abreviations sec footnote 1.

E. Chirilă - I. Chifor, în Acta MP, 3, 1979, p. 141-143.
ln legătură cu materialul monetar descoperit la Gherla vezi E. Chirilă - I. Chifor,
op. cit., notele 2-4 precum şi E. Chirilă - N. Gudea - I. Chifor, în Acta MP, 3, 1979,
2

3

p. 525-533.
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DESCOPERIRI ROMANE INEDITE IN JUDEŢUL MUREŞ

Zonele de piemont ale Munţilor Călimani şi Gurghiului au fost pînă nu
demult mai puţin cunoscute şi cercetate arheologic, lipsind investigaţiile sistematice de teren. tn acest .sens, pentru îmbogăţirea informaţiilor de .specialitate din acest domeniu, cît şi pentru ·depistarea unor noi puncte de interes
arheologic în zona menţionată, Muzeul judeţean Mureş din Tîrgu Mureş
împreună cu Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, reprezentat
prin cercetătorul dr. Ştefan Ferenczi, a Întreprins în luna iunie 1979, o vastă
periegheză arheologică în partea nord-estică a judeţului Mureşt.
Referitor la epoca romană, s-a putut urmări linia exterioară de apărare
a limesului Daciei cu turnurile de veghe şi semnalizare Între castrele romane
de la Brîncoveneşti şi Călugăreni, respectiv Între Călugăreni şi Sărăţeni, linie
cuprinzînd nouă puncte topografice.
Ne propunem, În nota de faţă, să prezentăm unul dintre aceste puncte
topografice identificat ye valea Gurghiului, în localitatea !băneşti - punctul
toponimic numit „Cetaţuia mică", loc, unde ulterior în luna octombrie, muzeul mureşean a efectuat un sondaj de verificare (PI. I).
Primele cercetări de suprafaţă pe valea Gurghiului le face Încă în anul
1847, Neigebaur2 , pentru ca mai tîrziu, în 1942, pe urmele lui să calce un
alt arheolog, Paulovics3 • Amîndoi aveau în esenţă acelaşi scop - urmărirea
~istemului defensiv În partea estică a Daciei romane, pe linia „drumului lui
Traian" 4 •
Situată pe o culme, la cca 2 km Sud de va~ra satului, lîngă o „Cetăţuie
mare", cu o excelentă vizibilitate spre valea Gurghiului, „Cetăţuia mică", se
prezintă sub forma unei fortificaţii cu plan patrulater, de 25X17 m, care
are pe toate laturile sale un val de pămînt consolidat cu piatră, mărginit pe
latura de Vest şi Sud de şanţuri puţin adînci (PI. li). Pe laturile de Nord şi
Est nu s-a ide(}J~ificat v.reo Ull"mă de şanţ, fapt explicabil prin conformaţia
geologică a terenului - pantă abruptă ce porneşte chiar de la nivelul cetăţuii,
.iceste şanţuri nemaiavîndu-şi deci utilitatea.
Raport preliminar din 25 iunie 1979, aflat la Muzeul judeţean Mureş din Tîrgu Mureş.
F. Neigebaur, Dacitn aus dtn Uberresten des Klassischtn Alurthums mit besondern Rucksicht au/ Siebtnburgen, Kronstadt, 1851.
3 I. Paulovics, Dacia keleti hataruonala es az ugynevezett „dak•-eziistkincsek kerdese,
Kolozsvar, 1944.
4
Idem, cf. nota 36, A. Borbely şi C. Schuchhardt, Wiille und Chaussetn im siidlichen
und ostlichen Dacien, în AEM, 9, 1885, 222 kk. U.o. 224.
1

2

J.
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Sondajul a constat dintr-o secţiune - A, de 23 X 0,80 m, deschisă pe axa
lungă a cetăţii, În direcţia Nord-Sud, ce a trecut prin centrul obiectivului,
secţionînd şanţul de apărare şi valul. Încă de la primul dnd de hîr.leţ, În
stratul vegetal, au apărut fragmente ceramice şi de chirpici mărunţit. Între
carourile 4-6, la Sud şi 20-22, la Nord, a fost surprins valul de apărare
.11 cetăţii. Acesta a fost construit din blocuri nefasonate de piatră, scoase la
faţa locului, aşezate unele peste altele şi consolidate cu pămînt. Nu s-au descoperit urme de mortar. In interiorul valului pietrele sînt de dimensiuni mai
mici, avînd forme neregulate.
Grosimea zidului nu este uniformă, ea variind de la 2,00 m pe latura
sudică pînă la cca 1,45 m în partea nordică. Pentru urmărirea zidului în
partea sudică s-a desohis o micro-casetă A 1 , spre Est, de 3 X 3 m. Astfel.
s-au .descoperit în continuare bolovanii şi blocurile de piatră din zid. între
0,60-0,80 m Înregistrăm de asemenea fragmente ceramice şi chirpici mărunţit.
Tipologic ceramica aparţine unor vase..:borcan, căni, ulcioare, un capac,
torţi de vase, etc. Ea e de două culori : că'rămizie-roşoată (PI. III) şi brunnegricioasă (PI. IV-V). Pasta conţine multe pietricele pisate, fiind uneori
foarte friabilă.
Pe baza materialelor descoperite pînă în prezent şi a observaţiilor de
teren făcute, putem considera întregul complex de factură romană provincială. Putem constata astfel pe „Cetăţuia mică" existenţa unui burgus roman
din secolele II-III e.n., avanpost în zona graniţei provinoiei Dacia.
Acesta făcea parte din sistemul defensiv al Daciei romane în partea
Munţilor Gurghiu, cu rolul de a păzi accesul în această vale dinspre Deeresiunea Giurgeului spre castrele romane de la Brîncoveneşti la Nord şi Calugăreni la Sud. Totodată avea şi .o funcţie de legătură între castrele menţionate.
Viitoarele săpături arheologice programate a avea loc la !băneşti, vor
contribui, desigur, la elucidarea cît mai completă a acestei importante descoperiri, la obţinerea unor noi informaţii şi elemente culturale.
1

MIHAI PETIC[

NEUE ROMERE ENTDECKUNGEN IN BEZIRK

MUREŞ

(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Der Autor stellt in dieser kurzen Note die Resultate erster Kampagne von archaăologi
schen Ausgrabungen dar, die in Onschaft !băneşti - toponimischem Punkt „Cetăţuia mică•
(Kleinburg) stattfanden.
An!asslich dieser Ausgrabungen wurde eine Festung quadratischer Form entdeckt, u.z.
mit Schutzwălle urui Grabung, die ein burgus aus dem Romeren Zeita.lter in Provinz Dacia
bildete. Dieses burgus gehorte zum Abwahrsystem des Provinzes, im Tal von Gurghiu und
war in strengster Verbindung mit den Romeren Castren von Brîncoveneşti und Călugăreni,
befind!ich auch in Bezirk Mureş.
Aufgrund des entdeckten keramischen Material ist festgestellt, class clas burgus von
!băneşti setzt seine Existenz fort, auch nach dem Riickzug von Romern, jedoch unter anderen
Formen und Bestimmungcn, bis etwa IV. Jahrhundert u.Z.
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CULTUL LUI AESCULAPIUS ŞI AL HYGIEI
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA*

Reluarea, în anul 1973 a săpă~urilor de specialitate în capitala Daciei
romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, au permis să se studieze mai temeinic
şi viaţa religioasă ce a pulsat în această metropolă.
Unul dintre cele mai importante culte a fost cel închinat zeităţilor vindecătoare Aesculapius şi Hygia. Incă din anul 1884, pe baza unor inscripţii
fragmentare 1, arheologul Teglas G. a reu~it să identifice o zonă, situată undeva
la Nord-Est de amfiteatru, în caire presupunea că air exista un lăoaş de cult
ce stă în strînsă legătură cu venerarea acestor divinităţi 2 • Prezumţia cercetătorului nu este departe de adevăr, deoarece amintitele săpături au depistat
un impresionant complex de sanctuare dedicate tocmai zeilor în cauză, complex situat pe teren în porţiunea aproximativa respectivă, sesizată de Teglas G., I.a Nord de incinta oraşului anitic.
Asupra acestui complex de cult nu voi stărui, deoarece rezultatele investigaţiilor au văzut deja lumina t~arului4, dar voi aminti doar faptul că el este
delimitat de o iincintă spaţioasa, avînd laturile, cea de Nord de 57 m, cea
sudiică de 41 m, cele de Vest şi Est de 61,5 m, şi, respecllÎv, de 70 m. Aioi,
au fost scoase la iveală cinci sanctuare de tip fanum, fiecare cu mai multe
faze de construcţie şi adăugiri, datate Între secolul al II-iea e.n. şi pînă la
sfîrşitul veacului următor, un atelier de sculptură5, este drept destul de
modest, dar mărturie deosebit de importantă, constituind prima atestare arheologică a unei officina de lapicizi la Ulpia Traiana - , care satisfăcea nevoile

„ Comunicare ţinută la sesiunea ştiinţifică închinată celor „2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat şi independent sub conducerea lui Burebista• şi organizată
de Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău (20-21 decembrie 1979).
1 CIL, III, 7897-7898.
2 G. Teglas, în Hunyadvarmegye tărteneu, I, Budapesta, 1902, p. 62, 68; C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 230.
3 Suprafaţa acestui complex de cult este întinsă şi din acest motiv se presupune că
piesele depistate de Teglas G. să provină din partea lui nordică sau din zona unor clădiri
la Nord-Est de amfiteatru şi în apropiere la Nord de complexul dezvelit începî.nd cu anul
1973. Se crede că aici ar putea exista o clădire sau, un grup de clădiri (poate un spital),
care să fie pus în legătură tot cu cultul zeităţilor vindecătoare. Săpăturile viitoare vor elucida problema (cf. D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured monuments /rom Sarmiugetusa,
BAR lntemational Series 55, Oxford, 1979, p. 12. Pentru această publicaţie folosesc în
continuare prescurtarea de: Monuments).
' H. Daicoviciu şi colab., în Sargeţia, 11-12, 1974-1975, p. 225-228; D. Alicu, în
Acta MN, 13, 1976, p. 150-151 etc.
5 D. Alicu, C. Pop, V. Căţănaş, în Acta MN, 13, 1976, p. 125-126.
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imediate ale complexului, ap01 două fîntîni (una patmlateră, cealahă circulară) astupate, probabil, ritual de creştini la sfîrşitul secolului al III-lea e.n.,
ş1, m sfîrşit, o cantitate uriaşă de materiale, printre care remarc numeroase
fragmente ceramice, opaiţe (unele inedite ca tip în Dacia6 ), resturi de monumente epigrafice şi artistice 7 , o splendidă mască de bronz aurit a MeduseiGorgona8 ş.a.
Impozantul complex de crult de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa dedicat
I ui Aesculapius şi Hygia are o bună analogie în provincia nord--Ounăreană
cu Asklepion-ul de la Apulum 9•
In ceeea ce priveşte reprezentările sculpturale de la Sarmizegetusa Închinate zeităţilor medicinii, ele ocupă locul al doilea după cele ce fac referinţă
la celebrarea lui Liber Pater. Strict statistic ele însumează 17 piese figurate,
nwnărul total de monumente (deci, şi inscripţii) fiind de 4210.
Şi despre piesele artistice nu mă voi ocupa prea mult, ele Împreună cu
majoritatea figuraţiilor provenite din capitala Daciei romane, făcînd obiectul
unui interesant corpus11.
Cele 17 ,sculpturi 12 sînt confeqionate din piatră (calcar sau marmură).
Privitor la iconografia ce se mai păstrează, se disting următoarele categorii:
Aesculapius şi Hygia 2 exemplare 13 , Aesculapius, Hygia şi Eros 1 piesă14,
Aesculapius şi Telesphorus 1 monument 15, Aesculapius singur 4 reprezentărits,
Hygia neînsoţită 4 exemplare 17 , Hygia şi Telesphorus 1 fragmentlB, Hygia
şi geniul euforiei (Akesis-Euamerion) 1 monument 19 , Telesphorus singur 1 piesă20 şi 2 reprezentări cu scene neidentificabile, datorită stării lor de degradar accentuată, dar încadrate categoric acestui cult după inscripţii21.
Unele monumente (6 bucăţi) au o datare largă (secolele 11-11122), altele
permit o încadrare cronologică mai precisă. Din cele 17 reprezentări artistice, majoritatea, 10 exemplare, au ieşit la iveală în timpul săpăturilor efec6 D. Alicu, E. Nemeş, Roman lamps from Sarmizegetusa, BAR Supplementary Series 18,
Oxford, 1977, varia.
7 Publicate în numeroase lucrări, printre care citez: B. Jan6, în ArchErt, 32, 1912,
p. 407; C. Daicoviciu, op. cit., p. 253; I. Piso, în Sargeţia, 11-12, 1974-1975, p. 58-63;
A. Rusu, în Apulum, 13, 1976, p. 698-703; H. Daicoviciu, în Pontica, 9, 1976, p. 63;
Monuments, p. 67-71 ş.a.
8 D. Alicu, A. Rusu, în Acta MN, 11, 1974, p. 94-97, fig. 4 ( = Monuments, nr.
284, p. 124).
9 I. I-L Crişan, în Apulum, 9, 1971, p. 341-346.
10 Cf. Monuments, p. 12.
11 Vezi titlul prescurtării Monummts (nota 3).
12 Monuments, nr. 1-17, p. 67-71, cu bibliografia.
18 Monuments, nr. 2-3, p. 67-68.
u Monuments, nr. 1, p. 67.
15 Monuments, nr. 5, p. 68.
16 Monuments, nr. 8-11, p. 69.
17 Monuments, nr. 7, p. 68-69, nr. 12, 14-15, p. 70.
1e Monuments, nr. 13, p. 70.
19 Monuments, nr. 17, p. 71.
20 Monuments, nr. 16, p. 70-71.
21 Monuments, nr. 4, 6, p. 68.
22 Monuments, nr. 4-5, 14-17.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Cultul lui Aesculap

şi

al Hygiei la Vipia Traiana

253

tuate în incinta sanctuarelor23 , trei dintre ele fiind descoperite într-o fîntînă
astupată, probabil, ritual de către creştini la sfîrşitul secolului al III-lea e.n. 24 ,
deci, ele aparţin acestui veac; două piese, cele mai timpurii, sînt datate în
prima jumătate a secolului al Ii-lea e.n., pe baza gentiliciului dedicanţilor,
unul Ulpius Avillius Florentinus 25, celălalt Claudius Gaian[us?J26. ln sfîrşit,
tot acestui veac i se adaugă alte şase figuraţii 27 , dintre care una la sfîrşitul
lui 28 •
Portretistica celor 17 reprezentări este cea obişnuită, cunoscută unor
astfel de scene În arta provincială a Imperiului. Zeul principal apare bărbos,
seminud, înveşmîntat parţial cu himation şi sandale, avînd ca atribute patera,
bîta şi şarpele încolăcit; Hygia este îmbrăcată în chiton dublu şi sandale, hră
neşte şarpele sau ţine sulul de papirus. T elesphorus figurează cu caracteristica-i pelerină cu glugă, avînd în mîini volumen-ul sau o casetă.
Continuarea dezvelirii exhaustive în anii viitori a complexului de cult
închinat lui Aesculapius şi Hygia la Ulpia Traiana Sarmizegetusa va aduce
noi mărturii privind marea popularitate de care se bucura venerarea zeităţilor
Yindecătoare în capitala romană din inima Ţării Haţegului.
CONST ANT!N POP

LE CULTE D'AESCULAPIUS ET DE HYGtE
A ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
(Re sume)
On passe en revue Ies vestiges decouverts dans la capitale de Dacie romaine, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, vestiges lies de celcbration du culte des divini•es de la medicine,
Aesculapius et Hygie.

2a

nr. 1-2, 6, 8-12, 14-15.

24

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

Monuments,
Monumerus,
25 Monuments,
26 Monuments,
21 Monuments,
2s Monuments,

1, 8, 12.
3.

6.
2, 7, 9-11, 13.
2.
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I. INTRODUCERE

a) Singura cale pentru cunoaşterea şi dovedirea calităţii şi. ii:i.ten.sităţii
din Dacia rămîne cercetarea cît mai amănunţită a v1eţ11 e1 economice, social-politice şi militare, fapt ce se poate realiza doar prin cercetarea arheologică şi apoi prezentarea monografică a tuturor categoriilor de
aşezări (oraşe, sate, ferme, castre şi aşezărifo lor civile, etc.) cu toate componentele pe care viaţa În forme romane le-a avut mai caracteristice pentru
fiecare în partfi.
Cercetarea şi apoi prezentarea monografică a castrelor reprezintă o parte
importantă a acestei activităţii, cu o contribuţie serioasă datorită caracterului
militar accentuat pe care l-a avut provincia Dacia însăşi, prin poziţia şi rolul
ei în sistemul defensiv al imperiului, precum şi ţinînd seama de rolul fiecărui
castru în parte nu numai ca punct militar ci şi ca centru economic, social
şi cultural 1 • Rolul castrului ca centru de producţie, a fost foarte puţin studiat
şi subliniat în literatura noastră de specialitate. Cercetările efectuate de mai
mulţi ani la o serie de castre din diferite puncte ale limesului Daciei ne-au
impus acest punct nou de vedere pe care înceocăm să-l punem în valoaire deocamdată la Breţcu, dar care este mai vizibil la castre cercetate mai intens
şi conform cu cerinţele mai modeme (Buciumi, Bologa, Rîşnov, etc.).
Colţul de SE al Transilvaniei, unde se află castrul roman de la Breţcu
a fost şi rămîne Încă foarte puţin cercetat şi, deci, puţin cunoscut în ce pri·
veşte epoca romană 2 • Nu se cunosc aici aşezări urbane, sînt presupuse doar
c!teva aşezări romane cu caracter rural, mai ales pe baza unor observaţii de
suprafaţă. Castrele sînt singurele aşezări romane care s-au bucurat de atenţie3. Aproape toate au fost identificate cu excepţia celor presupuse de la
Hălmeag, Cincşor şi Boiţa. Cercetările care s-au efectuat la Breţcu, Boroşneul
romanităţii

Prima prezentare mai detailată a unui castru, ce depăşea cadrul unui raport de
realizat-o Szekely Zolcin, A komol6i eroditett r6mai tabor, Cluj, 1943; urmează
N. Gudea - I. Pop, Castrul roman de la lUfnov - Cumidava. Contribuţii la cunoafterea
limesului, Braşov, 1971 (cf. Das Riimerlager von Rosenau-Cumidava, Braşov, 1971, varianta
germană a acestei monografii); E. Chirilă N. Gudea - V. Lucăcel - C. Pop,
Castrul roman de la Buciumi. Contribuţii la cunoafterea limesului Daciei Porolissensis,
Cluj, 1973 (cf. Das Romerlager von Buciumi, Cluj, 1973 varianta germană). Fiecare din
aceste monografii arată cit de complexă este o aşezare romană de acest tip.
2 Legio, în RE XII 1924, col. 1719-1720 (E. Ritterling); C. Daicoviciu, În A/SC,
2, 1933-1936, p. 249-253; idem, în Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 315-316; idem, În
La Transylvanie dans l'a11tiquite, Bucarest, 1945, p. 95, nota 1, sÎlnt de părere că zona de
SE a Transilvaniei aparţinea de Dacia Inferior, spre deosebire de D. Tudor, Revista Istorică
Romînă, 14, 1944, p. 157-165 care crede că aparţine de Dacia Superior. O discuţie mai
recentă în legătură cu acea.stă problemă I. Cătăniciu, În ActaMN, 6, 1969, p. 478-481.
Observaţii generale asupra problemei se mai întîlnesc la M. Macrea, în ActaMN, 3, 1966,
p. 121, 150; Idem, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 37, 60, 67; I. I. Russu,
Inscripţiile Daciei romane, Bucureşti, 1975, I, p. 14-22
~ T.l.R. L 35, p. 23 (Anguscia =
Breţcu); p. 28 (Boroşneul Mare); p. 34 (Cumidava = Rîşnov); p. 46 (Hoghiz); p. 55 (Olteni).
1

săpătură a
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Mare, Comalău, Hoghiz, Olteni au avut însă caracter restrîns. Cercetări mai
ample, programate pe o perioadă mai lungă de timp s-au efectuat _şi sînt
în curs la castrul de la Rîşnov4. în afară de castrele amintite şi cele cîteva
presupuse aşezări nu se cunosc alte urme din epoca romană. Săpăturile arheologice efectuate pînă acum la castre nu au depăşit stadiul unor cercetări preliminare deoît poate În cazul castrelor de la Rîşnov şi Feldioara. Lipseşte
mai ales publicarea sistematică a materialului arheologic provenit din să
pături.

Situaţia expusă mai sus a generat o stare de incertitudine care se reflectă
În discuţii şi chiar dispute În arheologia şi istoria noastră veche în legătură
cu apartenenţa acestei părţi de ţară la una sau alta din provinciile În care
a fost împărţită Dacia, la durata şi caracterul stăpînirii romane şi la intensitatea vieţii romane aicis.
Pe linia cercetării istoriei militare a provinciei, paralel cu studierea şi
valorificarea unor săpături arheologice curente (Rîşnov, Buciumi, Bologa,
Pojejena, Feldioara) am găsit de cuviinţă să începem studierea şi publicarea
unor cercetări arheologice mai vechi de la castre de la care se păstrează fie
materiale arheologice, fie documentaţia scriptică şi care, lăsate acum deoparte,
ar fi poate pentru totdeauna pierdute. Am prevăzut astfel studierea succesiv
a materialelor arheologice de la Inlăceni, Hreţcu, Moii~ra:d, etc.).
Materialul arheologic inedit provenind de la Breţcu şi documentaţia scriptică păstrată parţial ne-au îndemnat să încercăm a prezenta monografic acest
castru cu scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele generale despre istoria militară
a Daciei romane.
Am conceput scrierea monografiei despre castrul de la Breţcu din două
motive: în primul rînd din dorinţa de a aduce o completare Ia cunoaşterea
şi cercetarea sistemului defensiv al Daciei romane, încă puţin cunoscut; al
doilea motiv a fost acela de a nu lăsa să se piardă informaţii atît de importante despre un castru roman situat într-un punct de mare importanţă atît
militară cît şi comercială. Monografia noastră se integrează dealtfel în timp
cu tendinţa mai recentă de Înregistrare şi de valorificare a patrimoniului nostru
arheologic, tendinţă care implică şi publicarea cercetărilor din trecut.
Lucrarea s-a bucurat de sprijin şi îndemn din partea conducerii Institutului de Istorie şi Arheologie a Universităţii din Cluj-Napoca care a inclus
în planul său de cercetare şi publicare tema limesului Daciei romane în cadrul
unui progmm mai amplu însuşi,t de Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice
şi intitulat: Limesul roman În România.
Aducem aici mulţumiri tuturor acelora care ne-au permis şi ne-au sprijinit la alcătuirea acestei monografii şi în primul rînd lui Zoltfo Szekely,
directorul Muzeului Judeţean din Sfîntul Gheorghe, colaborator al regretatului profesor M. Macrea, care ne-a dat toate informaţiile şi ajutornl cerut,
precum şi conducerii Muzeului de Istorie a Transilvaniei pentru posibilitate:.l
de a prelucra materialul de la Breţcu aflat în ·depozitele acestui muzeu.

N. Gudea - I. Pop, op. cit.
Ioana Cătăniciu, op. cit„ p. 478 sq. discută toate ipotezele $Î
personală, care însă nu este mai convingătoare.
4

5

17 --
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Am dori ca lucrarea să fie considerată un omagiu adus regretaţilor profesori Emilian Panaitescu şi Mihai Macrea care au efectuat cercetări la
Breţcu acum 55 de ani, respectiv acum 30 de ani şi datorită muncii cărora
a putut fi alcătuită acum prezenta monografie.
b) Săpăturile arheologice executate la Breţcu în anii 1925 şi 1950 nu
sînt singurele investigaţii arheologice din România care au fost efectuate de
mai mult timp şi au rămas În cea mai mare parte a lor nepublicate. Din
păcate sînt încă multe, prea multe chiar, astfel de săpături ale cărora rezultate materiale „zac" în depozitele muzeelor şi institutelor de arheologie 6 •
Autorii lor fie că nu mai sînt demult în viaţă, cum este cazul şi la Breţcu,
fie ezită a le publica, în ambele cazuri fiind pus în pericol material arheologic şi documentaţie scriptică ce pot ascunde informaţii care nu se mai
repetă niciodată. ln astfel de situaţii se află materialul arheologic din cele
mai importante aşezări ale Daciei romane (Drobeta, Romula, Ulpia Traiana,
Apulum, Napoca, Porolissum, etc.) ceea ce ne scuteşte, oredem, de a mai lărgi
discutarea problemei.
ln general alcătuirea unei monografii exclusiv pe baza unor cercetan
arheologice nu este deloc uşoară ea putîndu-se realiza numai după o anumită
fază, într-un stadiu avansat al cercetărilor sau după Încheierea lor definitivă.
Aceasta implică în primul rînd investigaţii sistematice şi cu obiectiv precis,
studierea unor cantităţi mari de material arheologic precum şi valorificarea
tuturor observaţiilor din săpătură. La acestea se adaugă confruntarea metodică cu rezultatele obţinute la alte aşezări fie din Dacia, fie din alte provincii. Nu mai astfel pot fi puse mai mult în valoare gradul de dezvoltare
şi caracteristicile fiecărei aşezări monografiate.
Săpăturile arheologice efectuate la castrul roman de la Breţcu În 1925
şi 1950 de către Em. Panaitescu şi respectiv M. Macrea au atins din mai
multe puncte de vedere nivelul strict necesar unei faze avansate de cercetare
(vezi mai jos la istoricul cercetărilor), deşi faţă de cerinţele actuale ale studiului acestui tip de aşezare, ele rămîn la un caracter de cercetări preliminare.
De la săpăturile din 1925 se păstrează doar un plan în două variante al castrului şi cea mai mare parte din materialul arheologic pe care l-am identificat
în Muzeul de Istorie al Transilvaniei pe baza unor fotografii păstrate de la
Em. Panaitescu. Întreaga documentaţie tehnică (jurnalul de săpătură, desenele, schiţele şi profilele) se consideră pierdută. Doar cîteva fotografii luate
în timpul săpăturilor şi o parte din materialul arheologic s-au mai păstrat
şi vor fi folosite În lucrarea de faţă exact aşa cum s-,au păstrat. Clişeele
filmelor nu se mai găsesc. Credem deasemenea că o parte din materialul
arheologic nu a putut fi identificat. De la săpăturile arheologice efectuate
în 1950 se păstrează o parte din documentaţia tehnică (jurnalul de săpătură,
profile, clişeele unor filme şi fotografii) şi aproape în Întregime materia!ul
e Este deajuns, cred, să amintesc că nu avem prezentări arheologice pentru nici unul
oraşele Da.ciei (Ulpia Traiana, Apulum, Napoca, Porolissum) în ciuda unor ani de
cercetări sau a unor descoperiri izolate; sînt deasemenea numeroase castre cercetate la care
s-au dat numai succinte rapoarte de săpătură (Porolissum, Veţel, Jupa, Gherla, etc.). Materialul arheologic nu a fost studiat decît într-o măsură foarte mică.
din
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arheologic, care este însă mai puţin numeros şi mai puţin caracteristic deoît
cel din 1925. Materialul arheologic rămas de la cele două campanii de săpă
turi se păstrează în cea mai mare parte a lui În Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj. Pescoperiri izolate provenind de la Breţcu se află însă şi
În Muzeul Judeţean Sf. Gheorghe, Muzeul Judeţean din Braşov, Muzeul
Brukental din Sibiu, Muzeul Sighişoara şi Muzeul Deva. Materialele aflate
În Muzeele din Sibiu, Sighişoara şi Deva au fost strînse de colecţionarii din
secolul trecut încă.
Pe baza acestui fond şi a unor informaţii mai succinte apărute În diferite
lucrări ce se referă la Breţcu încercăm acum să reconstituim istoria castrului
în măsura în care acest stadiu al cercetărilor ne-o permite. Am considerat
necesar să elaborăm această monografie acum cînd unii dintre participanţii la
săpăturile din 1950 mai sînt în viaţă tocmai pentru a beneficia de ajutorul lor.
Am crezut de cuviinţă să nu mai efectuăm alte săpături de control la
Breţcu în ciuda unor dubii care mai persistă, pentru că în mod necesa1r aceste
săpături de control s-ar extinde de-a-lungul a mai mulţi ani şi ar fi nec-:sitat
fonduri mari.
Elaborarea unei monografii În astfel de condiţii presupune o analiză prudentă a informaţiilor scriptice rămase de la cei doi autori şi a material ului
arheologic păstrat. Cercetarea minuţioasă a documentaţiei rămase ne-a dus
în unele cazuri la concluzii diferite de cele ale autorilor săpăturilor din 1925
şi 1950. În general puţinătatea documentaţiei 11J1ată -în Întregime ne face să
ridicăm rezerve faţă de unele concluzii anterioare. Stadiul mai avansat pe
care l-a atins cercetarea fortificaţiilor ,romane În general şi a .celor din Dacia
în special ne-a ajutat la precizarea anumitor observaţii mai ·ales în legătură
cu datarea fazelor de construcţie a castrului.
Documentaţia scriptică păstrată va fi folosită aşa cum s-a păst:at ea,
cu valoare de document, interpretarea observaţiilor pe care le conţme va
fi însă conform ·cunoştinţelO!r de astăzi. Ilus~raţia pe oare o anexăm este
influenţată în parte de modul de a vedea lucrurile în anul 1975. Planurile
şi schiţele vor fi folosite aşa cum s-au păstrat, modificînd numai sistemul de
prezentare. Fotografiile păstrate sînt unicate deoarece clişeele lor s-au pierdut. Am încercat să prezentăm şi să analizăm cele mai caracteristice categorii
ale materialului airheologic Într-o cantiitate mai mare penuru a putea releva
caracteristicile acestui material. O îndelungată observare şi cercetare a materialului arheologic din diferite castre ne arată că el prezintă anumite ca.~ac
teristice .specifice fiecăruia în parte, ceea ce este în mod evident în legătură
cu faptul că acest material este produs În castrul respectiv. Desigur nu am
putut prezenta Întreg materialul arheologic păstrat, ci am exclus de aici materialul prea fragmentar sau amorf. La descrierea materialului arheologic vom
specifica de fiecare dată anul descoperirii şi eventual numărul de inventar
acolo unde este cazul. Materialul arheologic provenit din săpăturile din 1925
poartă indicele de inventar „B" făTă nici o altă specificare; cele din anul
1950 au fost inventariate sub indicele „IN". Piese arheologice provenite din
săpăturile din 1950 şi neinventariate vor purta numai specific.ar~" "n11 1 ui.
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Nici un obiect descoperit în anul 1925 nu are loc de descoperire precizat în
cadrul castrului; bănuim doar că unele obiecte provin de la baie. Din materialul descoperit În anul 1950 cea mai mare parte are menţionat locul de
descoperire în castru, dar fără precizări stratigrafice.
Planurile şi profilele au fost modificate numai În sensul că semnele convenţionale folosite de autori au fost înlocuite cu cele pe care le folosim
astăzi.

Sperăm că vom realiza ·astfel o prezentare suficient de temeinică a acestui
castru care să justifice lucrarea de faţă şi să sporească datele referitoare la
viaţa militară a Daciei romane.
c. Castrul rnman de la Breţcu a fost semnalat mai demult În literatura
istorică. Se pare că prima menţiune datează din secolul XVI şi este cuprinsă
în scrisoarea pe care Verancics Antal o trimite lui Johanes Honterus (14 ianuarie 1547) în legătură cu descoperirea diplomei militare (CIL, XVI, 37;
vezi anexa 2) 7 • Într-o altă scrisoare din acelaşi an (15 decembrie 1547) el
menţionează: quod apud Seculos in sede Kyzdi extarent vestigia urbis cuiusdam pervetustae ... adiecerunt insuper tabulam aeneam ibidem esse inventam . .. 8 • Castrul propriu-zis este descris pentru prima dată de Marsigli, la
începutul secolului XVIII. Autorul prezintă castrul ca pe o fortificaţie de
pămînt şi piatră 9 • Planul castrului rămas de la Marsigli (Fig. 4) este extrem
de sumar, dar orientarea laturilor lungi şi aşezarea deschiderii pe latura de
S ar.a.tă că autorul a văzut bine situaţia pe teren. Dealtfel se pare că Marsigli a vizitat personal castrul de la Breţcu, pentru că acesta este al doilea
castru ·desenat de el în Dacia intracarpatică alături de castrul de la Călugă
reni. Pînă În a doua jumătate a secolului XIX-lea ştirile despre castru lipsesc.
1n lucrarea sa despre Dacia, J. F. Neigebaur nu menţionează nici castrul
şi nici diploma militară găsită la Breţcu, deşi, vorbind despre pasul Oituz
şi de localitatea Breţcu aminteşte cîteva descoperiri mărunte 10 • M. J. Ackner
În schimb descrie destul de detailat şanţurile şi valurile „vechi" de la Breţcu
şi menţionează descoperirea unor cărămizi ştampilate fără a menţiona textul
ştampilelor şi fără a preciza de unde a luat informaţiile11. A. Ipolyi 12 şi mai
apoi I. Vass 13 îl copi1ază aproape pe M. J. Ackner şi nu aduc nimic nou. În

Monumenta Hungariae Historica, II, IX, 1860, VI, p. 288, C XXII
Ibidem, p. 316, CXXXIII. cf. Paulovics, Dacia, p. 76, nota 224
9 Marsigli, II, p. 59, fig. XXVI. Probabil că autorul a fost impresionat de aspectul
ex teri or al castrului şi starea lui bună de conservare, ceea ce l-a determinat să-i facă o
schiţă. lată descrierea lui: „fortalitium ex terra interjectis lapidibus constructum, figurae
quadratae, longitudine sua 70, latitudine sua 60 orgyas aequans. Conspicitur in planitie
vallis, in qua transi:tus e Transilvania in Moldaviam fortalitium a Romanis communitis
fuisse a nobis creditur". Numele pe care îl notează autorul pentru localitate este „Breza.
Probabil încă pe vremea aceea zidurile nu se mai vedeau, pentru că nu le menţionează,
ceea ce înseamnă că erau deja dărîmate la nivelul valului.
10 ]. F. Neigebaur, Dacien, p. 281.
11 M. J. Ackner, Die romische Alterthumer, 1857, p. 44; aici autorul discută localizarea fortificaţiei. De remarcat că În ]CC, 1856, p. 33 autorul pare a nu mai crede în
existenţa unui castru aici.
12 A. lpolyi, în ArchKozl, 11, 1861, p. 251
ia I. Vass, Erdely a r6maiak alatt, Koloszvar, 1863, p. 118.
7

8

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Castrul roman de la

Breţcu.

lncercare de monografie

261

lucrare.a sa despre istoria Transilvaniei Kovâri aminteşte castrul dînd şi dteva
amănunte nesemni.ficative14: el a descris o fortificaţie patrulateră avînd lungimea laturilor de 2QO pa:şi; şanţurile de apărare erau adînci. Forma fortificaţiei şi sistemul de construcţie îl determină să considere fortificaţia un
castru roman. Cele mai ample observaţii de suprafaţă le datorăm lui Orbăn
Balâzs 15 • El a descris mai îmîi poziţia castrului: pe un platou înalt în pamă;
apoi a prezentiat amănunţit castrul propriu-zis: cu pLan ipa:tru!ater, laturile
lungi de E şi de V măsoar-ă 240 de paşi; cele de N şi de S măsoară 185 de
paşi; valul de apărare este înalt 'de 4 stînjeni (cca 6 m) şi lat de 5 stînjeni
(cca 7,5 m); în anumite locuri a văzut urmele unor ziduri din pjaitră, cără
mizi şi moNar. O. BaHzs a precizat 'Că in'liraTea se afla pe latura de S unde
valul era Înalt de 6-7 stiînjeni (cca 10 m). El afirmă că nu se văd urmele
unor bastioane de colţ. O. Balâzs con.stata şi prezenţa minelor de la V de
castru presupunînd că e'.e puteau reprezenta resturile unei băi sau ale unui
templu. El aminteşte ţigle ştampilate COH HIS (cf. CIL, III, 8074, 17) şi
COH I BRAC (cf. CIL, III, 8074, 9) pe care le-a văzut personal. Observ;iţiile lui O. Ba!lfas se dovedesc deosebit de precise şi sînt importante. Ele nu
au fost luate În ,seamă şi exploatate aşa cum ar fi trebuit în perioada ulterioară.
După O. Balâ2)s menţionează cas,trul de la Bre~cu şi diploma m~faară C. Goos,
care dă scurte informaţii şi despre săpăturile efectuate la castru din porunca
Emiliei Cserey, o colecţionară de origină nobilă din !meni (jud. Covasna);
săpăturilf" au fost executate prin anul 1 s771s. Relatările despre aceste săpă
turi i-au fost t'ransmise lui C. Goos În scris de către Gyula Vasadyi, profesorul de casă al contesei Emilia Cserey. Din ceea ce relatează C. Goos, reiese
r:ă săpăturile au fost de proporţii destul de ample şi dirijate .după un anumit
sistem de vreme ce s-a putut stabili că fortificaţia avea patru porţi, turnuri
de colţ şi via principalis pietruită. C. Goos a descris şi el valurile castrului
avînd lăţimea de 10 m şi înălţimea de 8 m; pentru el ruinele construcţiei situate la V de castru erau urmele unei băi. El menţionează şi cărămizi stampilate; sînt probabil cele care se aflau în colecţia Muzeului Orăşenesc Sighişoara. Şi Grigore Tocilescu a vizitat castrul de la Breţcu (mss.): dimensiunile
castrului date de el sînt 240 X 184 paşi; valul era înalt de 8 m şi lat de 1O m;
spre V de castru se aflau ruinele băii castrului; aminteşte de cărămizi cu stampila cohortei I Hispanorum. B. Milleker menţionează şi el cărămizi stampilate la Breţcu, probabil cu ocazia unei vizite acolo 17 • Spre sfîrşitul secolului
14 L. Kovari, Erdely epiteszeti emlekei, Kolozsvar, 1866, p. 49; cf. G. Forster P. Gerecze, Magyarorszag muemlekei, II, Budapest, 1906, Jl· 358; L. Konyi:iki - G. Nagy,
A kăzepkori varak kulooos tekintettel Magyar6raszagra, Budapest, 1905, p. 232.
l~ O. BaLizs, Szekelyfold, III, 1869, p. 124 sq.
16 C. Goos, În Programm Schiissburg, 1874, Jl· 7 discută despre castru în legătură cu
drumul comercial prin pasul Breţcu; Idem, Chronik, p. 266; idem, în AEM, 1, 1877, p. 33
şi 113. V. Wolmann cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie al Universităţii din Cluj
urmează să publice corespondenţa dintre Gyula Vassady şi H. Kraus (Tg. Secuiesc) cu
C. Goos unde sînt date amănunte în legătură cu aceste săpături. S-au efectuat două campanii în acelaşi an: prima de mai mică amploare, cea de a doua mai amplă. Aceste amă
nunte nu schimbă cu nimic cele afirmate de noi. Găsesc aici prilejul să mulţumesc colegului
V. Wollmann pentru informaţii.
17 B. Milleker, în TRET, III, 1877, p. 175.
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XIX vorbeşte despre importa.nţa trecătorii şi a castrului de la Breţcu şi
Kiraly Pal În lucrarea sa despre Dacia 18 • El sugera posibilitatea că pe crestele
munţilor puteau exista turnuri de pază În legătură <:u castrul. La începutul
secolului nostru pomeneşte castrul de la Breţcu A. Buday, daT numai pe baza
informaţiilor lui C. Goos 19. Cam tot a-cum Al. Ferenczi efectuînd cercetări în
hotarul localităţii, menţionează că în jurul castrului a găsit şi urme din epoca
feudală 20 •
Cercetări sistematice şi organizate efectuează În anul 1925 Em. Panaitescu. Cum arătam însă mai sus documentaţia s~a pieI'Cl.ut aşa încît reconstituirea proporţiilor şi locului săpăturilor efectuate de el am făcut-o pe baza
celor două planuri păstrate sau publicate de el. Dacă săpăturile efectuate
din porunca contesei Cserey nu .a:u putut fi precizate„ noi considerăm că începuturile cercetării sistema·tice a castrului se datorează lui Em. Panaitescu şi
le-am notat ca punct de pornire -în cercetarea castrului. Prezentăm mai jos
aceste săpături în ordinea numerotării date de autor, la care am adăugat

toate lucrările efectuate de el, dar nenumerotate sau marcate. (Fig. 5)
(I)

Secţiune

peste latura de N,

lingă

turnul de NE care a traversat elementele de for-

tificaţie.

(II) Secţiune peste elementele de fortificaţie de pe latura de N, lingă poartă
(III) Secţiune peste latura de N, lingă turnul de NV peste elementele de fortificaţie
(IV) Secţiune peste latura de V, lingă turnul de NV peste elementele de fortificaţie
(V) Secţiune peste latura de V, lingă poartă, peste elementele de fortificaţie
(VI) Secţiune peste latura de V, lingă turnul de SV, peste elementele de fortificaţie
(VII) Secţiune peste latura de E, lingă turnul de NE, peste elementele de fortificaţie
(VIII) Secţiune peste latura de E, la N de poartă
(IX) Secţiune peste latura de E, lîngă turnul de SE
(X) Secţiune peste latura de S, lingă turnul de SE
(XI) Secţiune peste latura de S, lîngă poartă
(XII) Secţiune peste latura de S, lingă turnul de SV
(XIII) Secţiune diagonală peste castru de la turnul de SV la cel de NE
(XIV) Secţiune diagonală peste castru de la colţul de NV la cel de SE
(XV) Secţiune peste bastionul de E al porţii de pe latura de N
(XVI) Secţiune peste bastionul de E al porţii de pe latura de S
(XVII) Secţiune peste poarta de pe latura de E
(XVIII) Secţiune peste poarta de pe latura de V
(XIX) SCcţiune pentru dezvelirea turnului din colţul de NE
(XX) Secţiune pentru dezvelirea turnului din colţul de NV
(XXI) Secţiune pentru dezvelirea turnului din colţul de SE (Fig. 7)
(XXII) Secţiune pentru dezvelirea turnului din colţul de SV
(XXIII) Secţiune peste clădirea băii; extinsă Într-o casetă prin care s-au dezvelit cîteva
încăperi ale acestei construcţii (Fig. 8)

Dimensiunile şi scopul secţiunilor executate de Em. Panaitescu au fost
precizate de noi după poziţia lor pe planul rămas de la autor (cf. BSH, 15,
1929, pl. 1/1). Urmele secţiunilor efectuate <le Em. Panaitescu se recwiosc şi
IB P. Kicily, Dacia Provincia Augusti, Nagybecskerek, 1893, I, p. 426; II, 1894,
p. 129. Aceeaşi idee este reluată mai tîrziu de A. Radn6ti, în ArchErt, 1944-1945, p. 140
dar nici el nu a reuşit să le identifice în mod cert.
rn A. Buday, în DolgCluj, 7, 1916, p. 33; pe baza dimensiunilor castrului (180X137 m)
el bănuieşte că garnizoana lui trebuia să fie o cohortă.
20 Al. Ferenczi, în ACM!T, 1, 1926-1929, p. 243.
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astăzi pe teren pentru că ele nu au fost astupate. Le-au observat dealtfel şi
I. Paulovics şi mai tîrziu M. Macrea. Fotografiile păstriate de la autor arată
cîteva detalii importante de săpătură. Ni se pare curios faptul că, deşi foarte
ample, aceste săpături nu au putut stabili dimensiunile castrului decît foarte
aproximativ şi neprecis (171,90X137,20; 180X160) şi mai ales că nu s-au
obţinut detalii în legătură cu organizarea interioară a castrului 21 • Se pare că
a fost identificat un zid în interior, dar nu s-a precizat poziţia lui. în orice
caz sistemul de săpătură practicat de Em. Panaitescu indică cunoaşterea metodologiei de atunci în legătură cu cercetarea unui castru. Dacă s-ar fi păs
trat documetaţia săpăturilor lui Em. Panaitescu sîntem siguri că stadiul de
cunoaştere al castrului de la Breţcu ar fi mult mai avansat. Multe din observaţiile autorului indică cunoaşterea unor detalii importante pe care însă nu le-a
publicat detailat. O descoperire interesantă şi, pe atunci, foarte însemnată a
fost prezenţa ceramicii dacice În castru. Concluziile în legătură cu această
descoperire au rămas însă nevalorificate. Em. Panaitescu nu şi-a dat seama
de importanţa lor. Dealtfel şi detaliile tehnice în legătură cu castrul (orientare, Împărţire) nu au fost bine observate.
Prin anul 1942 I. Paulovics efectuînd o cercetare amplă a graniţei de E
a Daciei romane s-a oprit şi la Breţcu2 2. El a făcut o descriere detailată a
ca"Strului şi a emis o .serie de ipoteze bazate mai ales pe observaţiile de suprafaţă efectuate de el, dar şi pe baza cercetărilor lui Em. Panaitescu. Foarte util
este istoricul cercetărilor întocmit de el, pe care l-am folosit şi noi. I. Paulovics
credea că În jurul castrului exista un şanţ dublu, ipoteză la care astăzi ne
raliem şi noi. Desigur numai cercetările viitoare vor lămuri definitiv această
problemă. Nu sîntem Însă de acord cu părerea lui că În interiorul castrului nu
trebuiau să fi fost şi nu puteau fi construcţii de piatră sau cu aceea că ruinele
situate la V de castru proveneau de la o locuinţă sau de la o villa (?). Altfel
el a făcut observiaţii interesante În legătură cu felul cum trebuie încheiată
o să.pătură, ridicînd serioase obiecţii în legătură cu faptul că Em. Panaitescu
a lăsat seqiunile deschise la Încheiereea cercetărilor.
Prin anul 1930 a efectuat periegheze şi sondaje la castru braşoveanul
E. Antoni. Materialele aduse de el de la Breţcu sînt înregistrate în inventarul
Muzeului Săsesc din Braşov iazi în întregime în Muzeul Judeţean din Braşov).
Nu se cunosc date în legătura cu organizatorul acestor săpături.
Problemele tehnice în legătură cu castrul şi importanţa descoperirilo.r
de la Breţcu privind continuitatea populaţiei dace (semnalată de C. Daicovi1

21 Em. Panaitescu, în BSH, 15, 1929, p. 76-77 (extras p. 10-11); d. V. Pîrvan,
în Analde Academiei Române, 46, 1925-1926, p. 15; Em. Panaitescu, în Bericht uber die
H1mdertjahrfeier des Deutschen Archiiologischen Instituts, Berlin, 1930, p. 300-302. La
săpăturile conduse de Em. Panaitescu a participat şi Alexandru Dobaşi asistent la Institutul
de Studii Clasice al Universităţii din Cluj. Dimensiunile pe care le dă Em. Panaitescu pentru
castru: 180Xl60 m în text şi 171Xl37 m pe plan (vezi BSH, 15, pl. I/1), diferă probabil dintr-o eroare. Ceilalţi autori mai vechi dau următoarele dimensiuni pentru castru:
P. Kicily, op. cit., I, p. 422; II, p. 15; 180x138,75; A. Buday, op. cit., p. 33: 180x137.
Dealtfel şi orientarea castrului apare greşită în planul din BSH, 15, 1929, pi. 1/1.
22 I. Paulovics, Dacia, p. 75-81. La un moment datt (p. 77, nota 231) autorul afirmă
că după săpăturile lui Em. Panaitescu nu se poate preciza dacă există sau nu zid de piatră,
'-"Ca ce este în chip vădit o exagerare.
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ciu, în A/SC, 3, 1936-1940, p. 200-270) au determinat includerea în planul
Academiei R. S. România a unor noi cercetări la Breţcu. Ele au fost reluate
în anul 1950 de către un colectiv sub conducerea lui M. Macrea23. Cercetarea
castrului de la Breţcu s-a efectuat Într-un context mai Larg incluzînd Întregul colţ de SE ,al Transilvaniei. Scopul săpăturilor a fost acela de a stabili
cu precizie forma, dimensiunile castrului, elementele lui de construcţie, etc.
M. Macrea a executat mai multe secţiuni numerotate după literele alfabetului
(Fig. 9). Noi am numerotat 5ecţiunile executate de M. Macrea În continuarea
celor executate de Em. Panaitescu pentru a realiza o concepţie unitară a cercetării.

tată

al

(XXIV) Secţiunea A (22X 0,80 m) pe latura de S, la 36 m de colţul de SV
(XXV) Secţiunea B (18X0,80 m) pe latura de V, la 27,50 m de colţul de NV
(XXVI) Secţiunea C (12Xl m) pe latura de N, la 10 m de bastionul de V al porţii
(XXVII) Secţiunea D (7X 1 m) pe latura de E, la 27,50 m de turnul de NE
(XXVIII) Secţiunea E (20X1 m) pe latura de E, la 25 m de colţul de SE (Fig. 11)
(XXIX) Seqiunea F (18X1 m) pe latura de N, la 22,50 m de colţul de NE
(XXX) Secţiunea G (12,50X1 m) pe latura de V, la 24 m de colţul de SV
(XXXI) Secţiunea H (50X1 m) în interiorul castrului peste zona centrală; orienN-S
(XXXII) Secţiunea I (10,80Xl m) în interior, peste latus dextrum
(XXXIII) Secţiunea K (lOXl m) pe latura de E, la 9 m de bastionul de N al porţii
(XXXIV) Secţiunea L (lOXl m) peste latura de E, la 16,50 m de bastionul de N

porţii

(XXXV) Secţiunea M (30X 1 m) în interior peste zona centrală
(XXXVI) Seqiunea N de urmărire pe exterior a zidurilor la bastionul de N al
de pe latura de E (Fig. 13/1-2)
(XXXVII) Secţiunea O de urmărire a conturului la turnul din colţul de
(XXXVIII) Secţiunea P de urmărire a zidurilor bastionului de E al porţii de pe
de S; controlul zidului interior la bastionul de V (Fig. 14)
(XXXIX) Seqiunea R de urmărire a conturului la turnul din colţul de SV (Fig.
(XL) Secţiunea S de urmărire a zidurilor bastioanelor la poarta de pe latura
(Fig. 12/2)
(XLI) Secţiunea T de urmărire a conturului la turnul din colţul de NV.
(XLII) Secţiunea U de urmărire a zidurilor la bastionul de V al porţii de pe
de N
(XLIII) Secţiunea V de urmărire a conturului la turnul din colţul de NE
(XLIV) Secţiune de control peste una din încăperile băii

porţii

SE
latura
12/1)
de V

latura

Modul de cercetare aplicat În anul 1950 se Încadrează şi el Într-un sistem
modern de cercetare, deşi nu au existat posibilităţi de a fi extins şi în interior
din cauza că terenul era cultivat. S-au efectuat secţiuni în interior în funcţie
de locul liber (necultivat) pe teren sau pe măsură ce acesta se elibera. Săpătu
rile efectuate au stabilit definitiv dimensiunile castrului, au rezolvat o .serie de
dubii rămase în urma cercetărilor lui Em. Panaitescu, au stabilit orientarea
23 M. Macrea a fost însoţit de un colectiv mai numeros de cercetare, care avea drept
scop investigarea întregului colţ de SE al Transilvaniei: I. I. Russu, K. Horedt, Szekely Zolcin,
E. Chirilă, L. Buzdugan, I. Vasiu şi studenţii Iudita Winkler, I. Popescu şi Geza Ferenczi.
Rezultatele cercetărilor de la Breţcu au fost prezentate succint în SCIV, 2, 1951, p. 265-296
în cadrul unui raport mai mare asupra şantierului Sf. Gheorghe-Breţcu. M. Macrea susţine
(p. 283) că săpă.rurile lui Em. Panaites'Cll nu au afectat incinta, fapt infirmat de datele din
planul acestuia.
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castrului. Raportul, prea succint, publicat în anul 1951, aminteşte mai puţin
detaliile tehnice În legătură cu castrul şi fazele lui, ocupîndu-se îndeosebi de
problema ceramicii dacice a cărei prezenţă a fost considerată atunci deosebit
de importantă. M. Macrea nu a avut nici el la îndemînă documentaţia lui Em.
Panaitescu, ceea ce reiese din expunerea scopului cercetărilor şi din faptul că
anumite secţiuni au repetat pe cele ale lui Em. Panaitescu. Nici M. Macrea
nu a publica·t materialul arheologic obţinut prin săpături. Este adevărat că
datorită caracterului săpăturilor din anul 1950, acest material era mult mai
puţin numeros decît cel obţinut În anul 1925. Numai despre olăria dacică din
castru sînt informaţii mai bogate.
Nu avem pretenţia că am putut reconstitui în întregime evoluţia cercetă
rilor arheologice de la castru din anii 1925 şi 1950. Am încercat însă să le
prezentăm detailat şi cea mai mare parte a lor a fost sigur înregistrată. Au
fost efectuate poate lucrări mai mici, pe care nici planurile, nici jurnalul nu
le amintesc şi deci nu le-am putut înscrie În seria săpăturilor.
Au rămas şi ·după săpăturile din anul 1950 o serie de probleme nerezolvate sau în suspensie, În ciuda crezului lui M. Macrea că la castrul roman de
la Breţcu au fost rezolvate toate problemele. Este vorba mai ales de elementele incintei şi raportul În timp Între ele, zidul interior şi mai ales cercetarea
organizării interioare a castrului. Deasemenea rămîne un scop în sine cercetarea şi cunoaşterea unei cantităţi mai malfi de material arheologic care
să verifice ipotezele actuale. Toate acestea urmează să le rezolve desigur cercetările viitoare, ce vor fi duse cu mijloace tehnice mai avansate, o experienţă
arheologică şi o practică mai bună.
După anul 1950 castrul de la Breţcu a ieşit din atenţia arheologilor24 •
Faptul că nu s-au mai făcut aici descoperiri interesante, care să atragă atenţia,
a contribuit în mare măsură la această situaţie. O serie de probleme generale
s-au clarificat aici, paralel cu cercetările efectuate la alte castre din Dacia.
:Numele antic al castrului şi, probabil, al localităţii romane de la Breţcu
a fost AN G VS T I A (of. Ptolemeu, Geographia, III, 8, 4). Primul care a
presupus :această identitate a fost C. Goos 25 • Ipoteza lui a fost acceptată de
Kiepert 26 şi s-a impus după demonstraţia elegantă făcută de &adu Vulpe
În 193F7 cînd, analizînd în amănmţime izvoairele geografice şi îndeosebi pe
Ptolemeu a confirmat ipoteza lui C. Goos. Numele antic al localităţii Breţcu
24 M. Macrea, op. cit., p. 286 credea că rezultatele săpăturilor din 1950 de la castru
se pot considera definitive şi satisfăcătoare, afirmaţie care rămîne valabilă doar pentru perioada imediată datei.
25 C. Goos, în Programm Schăssburg, 1874, p. 50.
26 H. Kiepert, Formae Orbis Antiqui, Berlin, 1894-1910 (XVII).
27 R. Vulpe, în Viaţa Românească, XXIIII, 1931, nr. 5, p. 162-165, nota 1; Idem,
în Revue Archeologique, 34. Paris, 1931, p. 260 nota 1; Idem, Angustia, în volumul „fo
amintirea lui C. Giurescu", Bucureşti, 1944, p. 551-559.
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a fost apoi acceptat de C. Patsch28 , C. Daicoviciu29 , M. Macrea3° şi mai recent de autorii T.I.R. L 35 (Bucureşti, 1969) 31. Acest nume (Angustia) este
fără îndoială În legătură cu aşezarea castrului la intrarea în pasul Oituz.
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ROLUL CASTRULUI IN CADRUL LIMESULUI

a. Castrul roman de la Breţcu este aşezat în extremitatea estică a platoului înalt din colţul de SE al Transilvaniei, În faţa pasului Oituz. Această trecătoare este cea mai importantă din Cairpaţii Răsăiriteni şi a fost intens folosită Încă din cele mai timpurii epoci ale istoriei 32 • Se crede că În epoca romană prin acest pas trecea o importantă cale comercială care, venind din Pa.nnonia, lega Imperiul cu regiunile Pontului Euxin 33 • Se presupune deasemenea că
pe acest drum li s-a permis Sarmaţilor Roxolani să ţină legătura cu Sarmaţii
Iazigi din Cîmpia Pannonică 3 4. Nu s-a păstrat, sau mai bine zis nu a fost identificat arheologic acest drum, dar existenţa lui este postulată. Dealtfel şi celelalte castre din acest colţ al provinciei erau aşezate lîngă drumuri care ieşeau
din podişul transilvan (Fig. 2): Boroşneul Mare în faţa pasului de la Sita Buzăului, Olteni pe drumul care ducea spre pasul Ghimeş-Palanca, Rîşnov În
faţa pasului de la Bran. în comparaţie cu ele castrul de la Breţcu pare a fi
mai important deoarece calea de trecere prin Oituz reprezenta un drum de
importa.n~ă majoră35.
:iz M. Roska, Erdety 6skora, în A Tărteneti Erdelybol, 1906, p. 52.
oa M. J. Ackner, în ]CC, 1856, p. 33; C. Goos, Chronik, p. 47; ]. Jung, Fasten der
Provinz Dacien, lnsbruck, 1894, p. 139; K. Scuhchardt, în AEM, 9, 1885, p. 202; A.
Buday, op. cit., p. 2}0; Em. Panaitescu în BSH, 15, 1929, p. 11; V. Christescu, op. dt., p.
109, 121; idem, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 100, 103, 109; A. Rad~
n6ti, op. cit., p. 140; C. Daicoviciu, La Tramylvanie dam l'antiquite, Bucarest, 1945, p.
108-109; M. Macrea, op. cit., p. 232; Paulovics, Dacia, p. 74.
34 C. Goos, op. cit., p. 47.
35 Ibidem. Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bucureşti,
1901, p. 118 şi harta; Em. Panaitescu, op. cit., p. 11. Ne gîndim mai ales în comparaţie
cu celelalte trecători din SE Transilvaniei.
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Aşezarea castrului de la Breţcu ca şi aşezarea celorlalte castre amintite a
fost determinată de aceleaşi raţiuni care au stat la baza plasării celor mai multe
castre ale sistemului defensiv al Daciei: În faţa unui pas montan sau de-a-lungul unui curs de apă ce formează o trecătoare. Acesta este dealtfel principiul
defensiv pe baza căruia a fost organizată a.pararea Daciei intracarpatice36 •
Pe harta sistemului defensiv al prov~nciilor dacice, întocmită de noi, cas.
trul poa:rtă numărul 39 (Fig. 1)37. Un sistem de drumuri lega probabil castrul
de cele imediat învecinate. De-a-lungul Rîului Negru se ajungea la Boroşneul
Mare (nr. 40) şi apoi la Comalău (nr. 41) de unde ·drumul se bifurca spre N,
spre Olteni (nr. 38) şi spre SV spre Rîşnov (nr. 42); drumul continua desigur
de-a-lungul Oltului spre castrele de la Hoghiz (nr. 43), Cincşor (nr. 44) şi Feldioara (nr. 45) (Fig. 2). Existenţa acestor drumuri era strict necesară conform
cu principiul strategic după care era organizat limesul în general, acela de a
asigura prin drumuri de rocadă Între castre o posibilitate de manevră rapidă
permiţînd concentmrea trupelor în oricare punct ,ameninţat. Şi din acest punct
de vedere castrul de la Ilreţcu ocupă un loc important În sistemul de apărare
al Daciei, blocînd o trecătoare spre o zonă din care se puteau ivi grave ameninţări pentru provincie. Rolul său era acela de a semnaliza apropierea inamic~, de a opri primul şoc, dacă era cazul, pînă la concentrarea armatei În
zona.
b. La Breţcu se află capătul cel mai estic al platoului Înalt străbătut de
cursurile Oltului, Rîului Negru şi Bîrsei, platou caracterizat şi prin faptul că
nu există o trianziţlle lentă înnre el şi munţi. De la ma.rginea platoului se tridică
direct munţii la înălţimi oare depăşesc În medie 800 m.
Satul Breţcu se întinde de-a-lungul pîrîului cu acelaşi n~me la E de văr
sarea lui În Rîul Negru 38 • Axa principala a satului, marcată 'de şoseaua naţio
nală, se întinde de-a-lungul aoesnui pirîu spPe intrairea În pasul Oituz. Din
cennrul saitului, de la grupul de dădi1r.j format din magazinul sătesc, biseri.oa
romano-catolică şi Consiliul Popular Comunal şoseaua face o curbă l1argă spre
S după care ia direcţia E, intrînd În trecătoare (Fig. 3/1-2). Imediat după
curbă panglica şoselei traversează pîrîul Breţcu, care curge spre V, la S de
şosea acum. Dincolo de podul peste pîrîu, se coboară din şosea spre valea lui;
se traversează apa pîrîului şi apoi de-alungul unei străzi formate de ultimele
case din sat, pe dreapta apei, se înaintează spre E. Strada este nepietruită,
impracticabilă pentru autoturisme. Dincolo de ultimele case drumul se bifurcă:
o ramură continuă spre E, cealaltă coteşte sp,re N în pantă. Innre aceste bifurcaţii se află :ruinele casnrului ·roman.
Castrul roman este aşezat pe un platou mai înalt, înclinat de la N spre
S; platoul ţine de dealul Csere (Stejar) (Fig. 6;10). Panta terenului este destul
de accentuată, termÎDJÎndu-se brusc printr-o rîpă deasupra luncii pîrîului Breţcu.

ae A. von Domaszew'5ki, Zur Geschichte der romischen Provinzialverwaltung, în Rheinisches Museum fur Philologie, N. F. 48, 1893, p. 240-242; Idem, în Westdeutsche Zeitschrift, 21, 1902, p. 191.
37 N. Gudea, în Saalburg Jahrbuch, 24, 1974, p. 41-49.
H Vezi discuţia la I. Paulovics, Dacia, p. 76, nota 223. Starea bună de conservare a
castrului a remarcat-o deja Em. Panaitescu, op. cit., p. 11.
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Panta, deci şi castrul au o poziţie dominiantă În zona de intrare În defileu
ş1 pot fi bine observate din orice punct al acestuia. Spre E lunca pîrîului
Breţcu se îngustează tot mai mult pe măsură ce se apropie de trecătoare.
De-a-lungul pantei pe care se află castrul curg dinspre N cîteva pîraie, ce
ocolind castrul, prin partea de E şi V se îndreaptă spre pîrîul Breţcu. în partea de E pîrîul curge printr-un şanţ mare paralel cu castrul, iar în partea
de V pe lîngă ruinele băii castrului.
Castrul se profilează bine pe teren, putînd fi observat mai ales datorită
urmelor foarte înalte ale valului de pămînt, care formează un dreptunghi.
Privită din interiorul castrului înălţimea urmelor valului de pămînt nu este
prea mare: cam 1,50 m în medie (Fig. 6/1-2; 10/1-2). Privite din exterior
din imediata apropiere urmele valului de pămînt apar foarte înalte. Laturile
dreptunghiului format de urmele valului sînt orientate pe direqia punctelor cardinale principale. Pe latura de N lăţimea urmelor valului apare
cam de 10 m, ele sînt cam cu 2 m mai înalte decît terenul din interior şi c~m
cu 3 m faţă de terenul din exterior. In această parte, nu s-a păstrat spre exterior urma şanţului de apărare, datorită faptului că depunerile repetate aduse
el,,. tnrenti de pe panta au umplut şi nivelat terenul aici. De acea şi urmele
valului par mai puţin înalte. Pe latura de E urmele valului au oam aceeaşi
lăţime (10 m); înălţimea lor faţă de terenul din interior este cam 1,5 m. Spre
exterior se află un şanţ adînc paralel cu valul. De la partea inferioară a acestui şanţ valul apare înalt de peste 6 m. Faţă de terenul aflat la E de şanţ
înălţimea valului este cam 4 m. Pe latura de V lăţimea urmelor valului pare
mai mare cca. 10-12 m. înălţimea lor faţă de terenul din interior pare a fi
cam 2 m. În exterior paralel cu valul se află un şanţ adînc şi destul de larg,
prin care azi urcă drumul spre deal. Piaţă de partea ·de jos a şanţului înălţi
mea valului este de 6-7 m. Spre E de acest prim şanţ, la distanţa de 1O m
de el se află lllI1 al doilea şanţ larg de 4-5 m, paralel cu valul. Adîncimea
lui este de 1-1,50 m. Dincolo de acest şanţ, spre V curge pîrîul ce desparte
ruinele băii de zona castrului şi a şanţurilor. Pe latura de S lăţimea urmelor
valului este de 1O m; spre colţul de V valul pare că se lăţeşte. lnălţimea acestor urme faţă de suprafaţa din interior este de cca. 2 m; faţă de terenul din
afară este mai mare. Calculînd înălţimea valului la 10 m distanţa de el spre S,
ea apare cam de 3-4 m.
Ruine!e construqiilor de piatră ale incintei se păstrează bine. Acest lucru
se poate constata şi astăzii, mai ailes în loourile unde a săpait Em. Panai<tescu
în anul 1925, locuri unde pot fi văzute urmele zidurilor de piatră prinsă cu
mortar (turnul din colţul de NV, porta decumana). Piatra nu a fost cărată,
distrugerile se dato,resc mai ales ploilor şi îngheţ.urilor.
In interiorul cuprins de urmele valului, terenul, deşi în pantă, este neted,
fără denivelări accentuate. Aceasta se datoreşte probabil cultivării intense
În decursul timpului. Jumătatea din N pare mai ridicată decît jumătatea de
S. S-ar putea ca acest lucru să se datoreze construcţiilor de piatră care au
existat în zona centrală a castrului, la N de via principalis. Interiorul castrului a fost cultivat din timpuri vechi. Astăzi este numai parţial teren pentru
culturi. Numai în jumătatea de N există cîteva loturi. Restul interiorului
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ca şi urmele ridicate ale valului sînt terenuri de fînaţ. în partea de S a castrului, în interior, În perioadele de ploi sau dezgheţ se adună toată apa care nu
este absorbită de pămînt. O parte din ea se scurge spre exterior prin deschizătura formată de poartă.
In părţile unde au fost efectuate săpături de către Em. Panaitescu,
secţiunile nefiind astupate la Încheierea cercetărilor, urmele lor se disting foarte
bine de toamna şi pînă primăvara. In perioadele de vegetaţie în aceste locuri
cresc arbuşti şi tufe. Acest lucru se constată la urmele porţilor de pe laturile
de N şi S, la colţurile de NE şi NV. Pereţii prăbuşiţi ai secţiunilor acoperă
parţial şi protejează zidurile descoperite. Valul se păstrează bine datorita
stratului de iarbă crescut pe el. Şanţul mare exterior din partea de V a fost
lărgit datorită eroziunii de către torenţii şi de căruţele care urcă sau coboară.
Pe latura de S şi de E terenul nu pare să fi suferit modificări.
Spcr:-e S de castru la coo 500 m curge pîrîul Bireţcu. Lunca lui este largă, În
dreptul castrului, de 200 m. Terasa îndinată pe oare se află oostirul se termină
abrupt deasupra luncii, la aproximativ 30-40 m distanţă de latura de S a castrului. Probabil că În an·t:ichit:ate pîrîul Breţcu curgea mul1t mai aproape de terasa pe care se află castrul, ceea cc a făcut ca pe latura ilui de S să nu fie
nevoie de şanţuri de apărare aşa ·cum s~au executat pe oelelalte lamri.
Locul castrului este numit şi •astăzi de locuitori „Veneturne var" sau
„Veneturne vara" (Cetatea doamnei Venetur) denumire probabil străveche.
ln legătură cu originea acestui toponim s-au exprimat păreri diverse (vezi I.
Paulovics, Dacia, p. 76) 39 • Unii cercetători au căutat originea acest.,.:, nume
Într-o formă de latină medievală: ara domini Benedicti, ipoteză care ni se
pare cel puţin dubioasă şi forţată. Mai probabil este că numele a rămas prin
tradiţie de la o fostă proprietăreasă a terenului, sau de la
legendă a cărei
origine este acum greu de stabilit.
Ruinele băii castrului se află situate la V de aceasta, peste şanţurile amintite mai sus, la distanţa de 150 - 200 m. Aici se disting bine datorită săpă
turilor lui Em. Panaitescu urme de ziduri, încăperi, cărămizi şi pietire cu mortar. Ele sînt acoperite de o vegetaţie deasă: arbuşti şi tufişuri. Ruinele băii
sînt cunoscute sub numele de „Pincze" (Pivniţă = beci) probabil datorită
urmelor de construcţii subterane pe care resturile inst:alaţiei de hypocaustum
le păstrează.
Spre V de ruinele băii, aproape paralel cu valea pîrîului Breţcu se Întinde o terasă lungă, cu suprafaţa relativ netedă, care ajunge spre lunca Rîului Negru (Fekete Ogy) un afluent mai mare, pe stînga, al Oltului; pîrîul
Breţcu se .varsă în Rîul Negru ceva la V de sat. Terasa are un capăt mai înalt
care se numeşte Farkas Var (Cetatea Lupului). Pe o mare suprafaţă cuprinsă
între Farkas Var şi castru, cam 1,5 km şi pe o lăţime de cîteva sute de m se
găsesc la suprafaţă fragmente ceramice şi cărămizi care sînt indiciile cele mai
sigure ale prezenţei unei aşezări civile (canabae). Această ipoteză este confirmată de faptul că astfel de urme nu mai a_par în alte direcţii. Nu s-au făcut
aici nici un fel de cercetări, iar la suprafaţă nu pot fi identificate urmele
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I. Paulovics, Dacia, p. 76 cf. Scheint, Das Land und Volk der Sukler, 1833, p. 116.
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unor construqii. Poate că cu ajutorul unor fotografii aeriene s-ar putea identifica cu precizie limitele şi dispunerea clădirilor aşezării civile. Probabil că
de aici provin cele cîteva monede romane despre care se crede că au fost descoperite la Breţcu4o.
Spre E de castru terenul, în pantă, este neted şi nu s-au descoperit pînă
acum urme arheologice dincolo de limitele şanţului mare situate În faţa
valului.
Castrul este dominat de cîtevia idealuri Înalte situate .în jurul lui. La N de
castru, la distanţa de aproximativ 2 km, se află vîrfol dealului Csere (Stejar)
înalt de 890 m, acoperit de pădure; spre NE se află Magas Hegy (Dealul
Mare) înalt de 895 m. Spre S, peste valea pîrîului Breţcu, dincolo de şosea
se ridică cîteva vîrfuri: Leâny Var (Cetatea Fetei) de 769 m şi Oldal Bi.ikk
(Coasta Făgetului) de 731 m. Spre E, se înalţă în trecătoare vîrfurile înalte
ale munţilor Vrancei şi Lipşei. Spre V terenul se deschide, coborînd spre
lunca Rîului Negru. De pe toate vîrfurile situate la N, NE şi la S de castru se
putea observa foarte bine interiorul lui.

III. ORIENTAREA, FAZELE DE CONSTRUCŢIE
ŞI DIMENSIUNILE CASTRULUI
Săpăturile arheologice efectuate pînă în prezent şi observaţiile pe teren
au permis totuşi rezolvarea unor probleme importante În legătură cu castrul
de la Breţcu. Aşa cum aminteam mai sus dreptunghiul format de val, ce delimitează suprafaţa interioară a castrului, are laturile orientate pe direqia
punctelor cardinale principale, laturile lungi fiind orientate N-S. Dimensiunile măsurate pe culmea valului sînt 170X135 m.
Aşezarea pe o pantă a castrului, ne permite să plasăm ipotetic porta decumana pe latura din susul pantei şi fireşte, porta praetoria pe latura din josul
pantei. La această presupunere sîntem îndemnaţi de pasajul din Hyginus 41
care cuprinde indicaţia clară că aşezarea unui castru trebuie astfel aleasă
încît porta decumana să fie plasată în cel mai înalt punct, ca să se poată observa de pe ea Întreg teritoriul castrului în interior. Aceasta este o indicaţie
de ordin general care urmează să fie verificată arheologic. Dealtfel tot la
Hyginus există o indicaţie privind porta praetoria42 • Aceasta trebuie să fie
aşezată în partea care este spre duşman. Şi această indicaţie pare a corespunde
la Breţcu cu realitatea. Pe baza acestor indicaţii teoretice se poate aprecia că
poarta de pe latura de S era porta praetoria, iar cea de pe latura de N era

G. Teglăs, în ErdMuz, 19, 1912, p. 150.
Hyginus, 56: nam quod attinet ad soli electionem in statuanda metatione primum
locum habent quae ex campa in eminentiam leniter attoluntur in qua positione porta
decumana eminentissimo loco constitutur.
42 H yginus, 56, 5.
40
41
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porta decumana. D~ntre castrele din Dacia, mai bine cunoscute, aşezate pe o
pantă am menţiona pe cele de la Buciumi43 (nr. 22), Porolissum-Pomăt
(n~. 25)44, Sărăţeni (nr. 34)45 şi Inlăceni (nr. 35)46. La toate acestea poziţia porţilor pare să coincidă cu indicaţiile lui Hyginus. Analogiile amintite mai sus
încadrează castrul de la Breţcu într-o categorie mai mare a castrelor din Dacia. Pentru că la Breţcu nu a fost identificată construqia ce reprezintă clă
direa comandamentului (principia), care să confirme practic pe teren teoria lui
Hyginus, cercetarea acestei construcţii air ·trebui să aibă prioritate În caz,ul uno;r
săpături arheologice viitoare.
Mai există Încă un indiciu care susţine orientarea castrului în acest fel:
distanţa dintre axul porţilor de pe laturile de E şi V este mai mare faţă de
latura de N (100 m), decît faţă de la·tura de S (70 m) ceea ce pledează pentru
orientarea tipică castrelor la care porta praetoria ·se află În zona cuprinsă de
porţiunea scurtă a laturilor respective. Argumentele amintite mai sus deşi nu
sînt dec-isive, sînt suficiente pentru determinarea orientării castrului. Construcţiile identificate la N de via principalis confirmă această argumentaţie. Porţile de pe laturile de E şi V sînt po.rtiae pr.i.ncipales: sinisooa pe lawra de E şi
dextra pe latura de V. Em. Panaitescu47 ca şi M. Macrea4 8 a intuit În parte
acest lucru. Faptul că singurul drum care nu trecea peste şanţuri ieşea prin
porta pi;aetoria şi se îndrepta spre V de-a-lungul pîrîului Breţcu ne determină
să presupunem că acesta era cel mai important drum de acces în castru. Probabil însă că şi porţile laterale corespundeau unor drumuri ce ieşeau din
castru.
Săpăturile arheologice au stabilit două faze principale de construcţie la
incinta castrului; probabi1l că în interiorul lui vor fi ident~f~oate mai multe
faze de completări şi reparaţii. Prima fază a castrului de la Breţcu a fost un
castru apărat de un val de pămînt cu şanţ de aipărare; ·peste valul de pămîni
s-a construit ulterior un zid de piatră care constituie cea de a doua fază a incintei. Intr-o fază şi mai tÎrz·ie incinta a fost Întărită cu un zid dublu, al cărui
rost a rămas parţial nedesluşit.
a. Castrul cu val de pămînt. La început romanii au ridicat la Breţcu un
castru a cărui incintă consta dintr-un val de pămînt; în faţa lui se afla un
şanţ de apăra.re. Probabil că pe val se afla şi o palisadă de pari, dar urmele
acestora nu au fost idemificate. Castrul cu val de pămînt avea laturile lungi
43
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, p. 145:
aici se respectă indicaţia privind înclinarea terenului şi poziţia porţii decumana. Dar porta
praetoria nu este orientată spre duşman.
44
M. Moga, în SC/V, 1, 1950, p. 130-135; M. Macrea şi colab., în Materiale, 7, 1961,
p. 371-374.
45
Z. Szekely, în Materiale, 7, 1961, p. 334-336.
46
M. Macrea, În SC/V, 2, 1, 1951, p. 304-306; I. I. Russu, în Acta MN, 1, 1964,
p. 185-186.
47
Em. Panaitescu, În BSH, 15, 1929, pi. 1/1; numele porţilor este greşit indicat pe
desen.
4B M. Macrea, în SC/V, 2/1, 1951, p. 291.
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orientate N-S, iar cele scurte E-V. Această orientare a laturilor a rămas definitivă. Urmele înahe de via.I ca.re indică şi azi conturul castmlui, provin tocmai de la acest prim val de pămînt. Dimensiunile castrului cu val de pămÎn\
se pot stabili şi la suprafaţă, măsurînd distanţele dintre culmea lui pe laturile
opuse. Aceste distanţe corespund cu cele obţinute prin calculul făcut pe baza
profilelor secţiunilor de pe laturile opuse. Dimensiunile castrului cu val de
pămînt se stabilesc aici În raport cu cele ale castrului cu zid de pia-t:ră pe baza
diferenţei dintre zidul de incintă şi culmea agger-ului. Ambele măsurători dau
aceleaşi dimensiuni pentru castrul cu val de pămînt: 170X135 m. Suprafaţa
de teren locuită din interiorul acestui cadru era de 150X100 m ceea ce dă o
suprafaţă de 1,5 ha (15.000 mp).
Singurul element de a:părare al castrului cu val de pămînt, pe care îl cunoaştem cu precizie esre valul. Despre alte elemente (şanţ, pailisadă) nu se poate
preciza deocamdată nimic. Foarte probabil porţile castrului de pămînt au fost
simple deschideri în val prevăzute cu uşi masive de lemn. Peste aceste porţi
s-au construit mai tîrziu porţile castrului cu zid de piatră şi În acest caz ş.an
sele de a le identifica pe cele din prima fază sînt foarte reduse. S-ar putea
însă deasemenea ca săpăturile efectuate pînă acum să nu fi relevat anumite
elemente care puteau data din perioaida de pămînt a castrului. Dealtfel urme
ale acestei prime faze nu au fost identificate nici în interior. Cu mare probabilitate se poate presupune că drumurile din castru via principalis şi via praetoria, datează din prima fază.
Valul primului castru a fost construit dintr-un pămînt lutos de culoare
brună-cenuşie mai închisă. Documentaţia păstrată -îl prezintă ca fiind foarte
compact, avînd puţine materiale străine Încorporate Într-însul. În profilul secţiunilor apare <În formă de semicerc, uşor aplatizat În partea superioară.
ln structura lui apar dungi orizontale sau uşor înclinate de culoare roşiatică
mai deschisă dar şi straturi de lut galben deschis, care reprezintă probabil
straturile de pămînt aruncate succesiv la construirea lui. Diferitele straturi succesive par dealtfel să COil'espundă invers cu stmtigrafia 0;riginairă a terenului
din jur, a şanţurilor de unde s-a luat pămîntul. Valul a fost aşezat pe un
strat de humus antic (secţiunea XXIV= A), care apare în profil ca o dungă
foarte subţire negricioasă. Lăţimea valului de pămînt este În medie de 5-6 m
dimensiune variind după secţiuni: 4 m pe latura de V (secţiunile XXV = B,
XXX = G), 6 m pe latura de N (secţiunea XXIX = F), 13,50 m pe latura
de E (secţiunea XXVIII = E), dar şi 5 m (secţiunea XXXIV= L); 9 m pe
latura de S (secţiunile XXIV = A). Am considerat ca lăţime a valului de pă
mînt distanţele Între marginile extreme ale valului la bază în profilele secţiunilor. Inălţimea reală a va.Iul:ui de pămînt, socotită de la nivelul humusului
antic pînă la punctul său cel mai înalt diferă şi ea de la o latură la alta:
ea este de 2,40 m pe l:arura de V (secţiiunea XXV = B), 2 m pe latura de N
(secţiunea XXIX = F), 2 m pe latura de E (secţiunea XXVIII = E) şi
1,60 m pe latura de S (Seqiunea XXIV = A). În comparaţie cu lăţimea valului •de păm1nt de la alte castre, cea a castrului de la Breţcu apare foarte
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redusă 49 • Deocamdată nu am găsit o explicaţie raţională a acestei situaţii. În
orice caz pe teren lăţimea valului apare foarte mare probabil datorită astupării
şanţului mic şi a aplatizării. Numai cercetările viitoare vor _putea probabil
explica în chip satisfăcător această problemă ce are deocamdata mai mult caracter tehnic.
Şanţul castrului cu val de pămînt nu a fost identificat cu certitudine
prin cercetări arheologice. În faţa zidului 'de piatră a fost identificat un şanţ
de apărare îngust şi foarte puţin adînc faţă de proporţiile considerabile ale
valului de pămînt, cons·truit deobicei din material scos din şanţ sau din şanţuri.
în faţa acestui şanţ îngust se află pe ambele laturi de E şi V cîte un şanţ mai
larg şi foarte adînc. El a fost considerat adesea ca un şanţ natural. Se pare Însă
că el reprezintă şanţul principal de apărare, iar proporţiile lui sînt în concordanţă cu masivitatea valului (agger-ului) În sensul că de aici s-a scos cantitatea cea mai mare de pămînt necesar valului.
A şi
Deasupra, pc culmea valului de pămînt, secţiunile XXIV
XXIX '~ F au identificat un stirat de pienriş şi nisip. Grosimea lui era de
10-15 cm. Pe latura de S lăţimea lui era de 2,90 m şi ocupa întreg spaţiul
dintre zidul de incintă şi zidul interio,r; pe latura de N era mai îngust. Detaliile în legătură cu acest strat nu au fost urmărite În chip special În cursul
cercetărilor, de aceea lipsesc date care să poată alcătui o bază sigură pentru
stabilirea rostului lui. Probabil că acest strat reprezintă un drum de rond amenajat pe culmea valului. El a putut fi construit în prima fază şi refolosit prin
reamenajare în faza cu zid de piatră.
In legătură cu existenţa unui castru cu val de pămînt la Breţcu au existat
păreri diferite. Acestea se datoresc în mare parte caracterului lacunar al cercetărilor arheologice precum şi prezentării sumare a rezultatelor acestor cercetări. Em. Panaitescu se pronunţa Încă În 1929 pentru existenţa unei faze cu
val de părnînt a castrului fără însă a prezenta elementele pe care îşi baza
afirmaţiaso. Poate că nu a găsit necesar, sau nu a sesizat importanţa acestui
fapt. Ulterior C. Daicoviciu51 şi I. Paulovics5 2 au presupus şi ei existenţa unui
castru de pămînt la Breţcu, observaţiile lor fiind simple presupuneri logice
sau ipoteze care nu se bazau pe observaţii arheologice. Existenţa castrului
cu val de pămînt a fost pusă încă sub semnul îndoielii chiar şi după săpătu
rile arheologice din anul 1950. Motivele ne rămîn cu totul necunoscute. în chip

Pentru comparaţie vom da cîteva date în legătură cu valul de la alte castre: Buciumi
la baza valului 10-11 m cf. Castrul roman de la Buciumi, p. 13; Rîşnov lăţimea
valului la bază 10-12 m cf. Castrul roman de la Rlşnov, p. 13-14; Bologa lăţimea
valului la bază 10-12 m (N. Gudea). Am considerat lăţimea valului aşa cum se prezintă
ea astăzi în profilele secţiunilor. Probabil că în antichitate, mai ales imediat după construire el era mai îngust, iar pereţii săi mai drepţi. In orice caz la data cînd a fost ridicat
zidul de piaitră valul de pămînt era deja aplatizat destul pentru ca să poată constitui o
bază solidă în care să fie plantat zidul.
50 Em. Panaitescu, Castra Daciae, p. 213 pare a sugera aceeaşi ipoteză.
5 1 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest, 1938, p. 46, nota l;
idem, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest, 1945, p. 110, nota 2; V. Christescu,
op. cit., p. 35.
52 I. Paulovics, Dacia, p. 78.
49

lăţimea
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curios, raportul, foarte succint, în legătură cu aceste săpături 53 abordează rezultatele săpăturilor de la castru prea puţin tehnic şi rămîne neprecis în privinţa fazei de pămînt, sugerînd pare-se că fortificaţia nu are o a·stfel de fază.
S-ar putea însă ca o afirmaţie de acest fel să se datoreze unor modificări ulterioare în textul articolului iniţial, modificări care nu se datorau autorului,
căci ea vine în contradicţie cu profilul publicat în acelaşi articol şi cu unele
observaţii din jurnalul de săpătură. Arnaliza atentă a pmfilelor şi observaţiilor stratigrafice la elementele incintei arată clar că există un castru cu val de
pămînt la Breţcu. Intr-o lucrare recentă54 pe baza analizei tuturor informaţiilor în legătură cu prima fază a castrelor din sistemul defensiv al Daciei am
încercat să precizăm cîteva trăsături comune ale castrelor care prezintă o primă
fază cu val de pămînt. Dintre acestea menţionăm aici faptul că agger-ul se
recunoaşte bine la suprafaţă dacă nu a fost în chip sistematic nivelat de locuitori sau distrus de timp şi că .se poate stabili un raport precis de succesiune
intre valul de pămînt şi zidul de incintă din piatră în funcţie de aşezarea lor:
se vede bine cum zidul de piatră se înfige În valul de pămînt al fazei mai
vechi. Profilele executate în anul 1950 (Fig. 18-21) arată dar existenţa unui
val de pămînt anterior zidului de incintă d~n piatra. Notiţele din jurnal confirmă această constatare. Unul din cele mai clare profile este acela al ·secţiunii XXVIII = E executată pe latura de E; ea nu a tăiat toa·te elementele
incintei. În profilul secţiunii se distinge clar valul de pămînt lat la bază de
13,50 m, aşezat direct pe lutul virgin. Lipsa humusului antic se poate datora
acţiunii acide a unor compuşi din lut. Laţimea mare a valului de pămînt la
bază se poate datora şi aplatizării terenului. Valul, a cărui înălţime maximă
este de 2,40 m de la nivelul solului virgin, constă dintr-un pămînt lutos de culoare cenuşie închisă, bine bătut şi uniform. In el s-a găsit un fragment de vas
dacic. ln partea dinspre E, În panta spre exterior a valului a fost săpat şanţul
pentru temelia zidului. Acesta este înfipt în valul de pămînt care îl sprijină
din faţă şi din spate. Temelia zidului pătrunde apoi 10 cm şi în pămîntul
virgin. Porţiunea de val răma·să În afara zidului, spre exterior, continuă în
pamtă şi deasupra ei se află dărîmături şi mai ales pietre căzute din zid. Această
porţiune nu a fost amenajată. ln spatele zidului de incintă, la 6 m de la faţa
sa exterioară, panta dinspre interior a valului a fost tăiată în chip de treaptă
de 0,60 m, şi lată de 2 m. Aici au căzut pietre pe care M. Macrea le-a considerat ca făcînd parte dintr-un zid. Faptele nu confirmă aici această ipoteză.
Mai departe, spre interior, capătul valului este tăiat de şanţul interior, destinat
probabil scurgerii apei de pe val.
Raportul acesta de succesiune Între valul de pămînt şi zid se constată şi
la turnurile de colţ. În general zidul de incintă din piatră este înfipt În val şi
este susţinut de acesta şi mai puţin se bazează pe solul virgin, ceea ce înseamnă
că valul a fost puternic tasat şi aşezat spre a oferi suficient sprijin. Este deasemenea valabilă constatarea că în general construirea zidului de incintă din
53 M. Macrea, în SC/V, 2/1, 1951, p. 286 deşi vorbeşte despre un val de pămînt
lat de 4 m! nu aminteşte nimic despre o fază de pămînt. Profilul publicat în acelaşi articol
(p. 290, fig. 2) arată clar valul de pămînt lat de 11 m aproximativ.
St N. Gudea, în Al/A, 18, 1975, p. 71-88.
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piatră a modificat profilul iniţial al valului de pămînt. Casetele executate peste
bastioanele porţilor arată că zidurile acestora au fost înfipte numai în val

(Fig. 2). Aspectul mai puţin Îngrijit al feţei interioare ·a zidului de incintă
constatat şi la turnurile de colţ şi faptul că temelia zidului nu are pietrele
prinse cu mortar, completează şirul observaţiilor pe care le folosim în sprijinul părerii noastre, anume că faza de piatră a castrului succede unei faze
cu val de pămînt. Detalii În legătură cu modul de construire al valului nu se
cunosc.
b. C a s t r u l c u z i d d e p i a t r ă . Cea de a doua fază de construcţie a castrului aire ca element principal al incintei un zid de piatră. La Breţcu,
ca şi la majoritiatea castrelor la care faza cu zid de piatră succede fazei cu val
de pămînt, orientarea laturilor rămîne aceeaşi precum şi forma castrului (vezi
mai sus). Forma castrului rămîne dreptunghiulară cu laturile lungi orientate
N-S. Dimensiunile castrului, măsurate de la faţa exterioară a zidului de
piatră sînt 178X142 m (d. SC/V, 2/1, 1951, p. 288; dimensiunile pe care le
dă BSH, 15, 1929, fig. 4 trebuie să le acceptăm cu rezervă: 175,90X137,20 m).
Aşa cum am snabilit, pona praetotria se a.flă pe laitura de S.
Prezentairea castrului cu zid de piatră va parcurge următoarea ordine:
elementele principale ale incintei: zidul de piatră cu porţi şi turnuri de colţ,
agger-ul, şainţurile de apărare şi apoi elementele secundare ale incintei: via sagulairis, bonna?, şanţul intierior, zidul interior.
Zidul de piatră este elementul determinant pentru această fază care urmează celei cu val de pămînt. Constatarea principală rezultată din analiza profilelor secţiunilor peste incintă este aceea că zidul de piatră este ulterior valului de pămînt. La trei dintre secţiuni (secţiunea XXIX = F: Fig. 18; seqiunea
XXIV = A: Fig. 19; ·Secţiunea XXV = Fig. 21) el apare înfipt puţin şi în
pămîntul virgin, însă în general porţiunea care pătrunde în solul virgin nu
depăşeşte 10-15 cm. Constructorii s-au bazat deci pe soliditatea valului de
pămînt care asigura stabilitatea zidului de piatră.
Zidul de incintă propriu zis (partea deasupra temeliei) a fost construit
din piatră de carieră prinsă cu mortar. Faţa sa externă era îngrijit lucrată,
spre deosebire de faţa lui internă, neregulată. Ne referim desigur la porţiunea
din valul de pămînt, căci cea care îl depăşea în înălţime trebuia să fie, desigur,
lucrată mai îngrijit. Faţa externă a zidului era desigur tencuită. Pentru construirea zidului s-a întrebuinţat pia·tră nisipoasă de carieră, care se sfărîmă
uşor. Este o piatră locală, nu prea rezistentă, care se extrage şi astăzi din carierele de la poalele dealului numit „Leany Var" (Cetatea Fetei) sau „Oldal
Biikk" (Coasta Făgetului). Aceste cariere se află aşezate relativ aproape de
castru şi nu este imposibil ca ele să fi fost exploatate în epoca romană. Transportul pietrei ar fi fost astfel uşor. Pietrele folosite la construirea zidului sînt
de mărime mijlocie, fasonate. Mortarul nu este de calitate prea bună. Zidul se
păstrează în general bine, ajungînd pînă aproape de suprafaţă în aproape toate
punctele cercetate. Sînt imă locuri unde a fost scos ori s-a desfăcut (secţiu
nea XXV = B). Tehnica de lucru la construirea zidului trebuie să fi fost
relativ simplă: s-a săpat groapa penllru teme!ie în ca.re s-au aşezat pietrele
de la bază, nelegate cu mortar; spre faţa exterioară pietrele au fost dispuse cu
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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oaTecare grijă, care lipseşte în ce priveşte faţa interioară a zidului. Nici un
detaliu sau observaţie de săpătură nu permite alte presupuneri.
Zidul de piatră nu are aceeaşi grosime pe toate laturile şi în toate punctele cercetate. Pe latura de V grosimea lui este de 1,20 m (secţiunea
XXX = G), pe latura de N are 1,10 m (secţiunea XXVI) şi 1,20 m (seeţiu
nea XXIX); pe larura de E grosimea lui este de 1 m (secţiunea XXVIII = E),
1,60 m (secţiunea XXXIII = K) şi 1,20 m (.secţiunea XXXIV = L); pe latura de S grosimea zidului este 1 m (secţiunea XXIV = A). Pe latura de N
zidul de incintă este înclinat spre interior, .spre S. Nu s-a putut preciza dacă
această înclinare se datoreşte constructorilor pentru a preveni o eventuală înclinare a lui spre exterior, sau se datoreşte unei alunecări a valului spre S,
alunecare care a antrenat şi zidul de piatră. A doua posibilitate ni se pare mai
1

acceptabilă.

Temelia zidului este în general mai groasă decît zidul propriu-zis. Diferenţa de gros:me este în medie 20 cm, dar sînt locuri unde această diferenţă
este variabilă. lotre temelie şi zidul propriu zis se poate delimita un ieşind
(soclu) care desparte cele două părţi ale zidului. Temelia este adîncită În pă
mînt în medie cu 0,50 m (secţiunea XXV = B : 0,40 m; secţiunea
XXIX = F: 0,40 m; secţiunea XXVI = C: 0,60 m; secţiunea XXIV =
=A : 0,70 m). Am calculat această înălţime în partea exterioară a temeliei. ln
general ea străpunge pămîntul valului În întregime sau numai în parte, dar În
unele cazuri pătrunde puţin şi În solul virgin. Pe latura de S (secţiunea
XXIV = A) temelia străpunge suprafaţa humusului a.ntic. Pietrele temeliei
nu erau prinse cu mortar. Acest lucru este valabil şi pentru alte castre din
Dacia 55 •
înălţimea păstrată a zi dului propriu zis diferă şi în general nu depăşeşte
nivelul humusului actual. Media acestei înălţimi este de 1,50 m (secţiunea
XXV = B: 1,30 m; seqin.inea XXIV = A: 1,60 m; colţul de NE: 1,50-2 m).
Nu cunoaştem înălţimea originală a zidului de piatră şi lipsesc deocamdată
elementele ·Strict necesare unui calcul provizoriu. Considerînd însă că drumul
de rond de pe val constituia În acelaşi timp o platformă de luptă şi un loc
de observaţie, înălţimea zidului de la nivelul soclului temeliei trebuia să fie
de cel puţin 3,50 m. Probabil că în partea superioară zidul avea creneluri.
ln secţiunea B printre pietrele de dărîmătură căzute În şanţul de apărare al
castrului de piatră (cel mic) au fost gă·site trei blocuri de piatră de formă
paralelipipedică, îngrijit cioplite ou dalta. Dimensiunile fiecăruia sînt
215 X 55 X 35 cm; alte trei pietre găsi te aici sîn t de formă prismatică cu un
ciubuc pe una din la-turi, spre partea de sus. Probabil că ultimele trei provin
de la un element arhitectonic cum ar fi de exemplu o cheie de boltă. Astfel
de chei de boltă puteau acoperi crenelele formate pe zidul de incintă În
partea lui superioară. Pietrele paralelipipedice, dacă nu cumva provin tot
de la astfel de elemente de construcţie, puteau fi chiar din zid ceea ce ar
pleda pentru un zid cu faţa exterioară extrem de îngrijit lucrată. în cazul
1

55 La marea majoritate a castrelor temelia zidului de
mortar: vezi Buciumi, Bologa, RÎ'şnov, Feldioara, etc.
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pietrele prismatice vor mai apare în urma unor cercetări ulterioare se
va putea demonstra că zidul de incintă avea În partea superioară creneluri cu bolte care alcătuiau un fel de ferestre. Cantitatea mare de ţigle
şi olane scurse În şanţul mic de apărare ar putea proveni tot de la zidul de
incintă unde probabil alcătuiau un fel de acoperiş, protejîndu-1 contra intemperiilor. Acest ultim fapt rămîne deasemenea de ·dovedit, pentru că nu se cunosc în general detalii de acest fel la castrele romane.
A g ger - ul care sprijinea în această fază zidul dinspre interior, este alcătuit din porţiunea de val de pămînt al primei faze, rămas În spatele zidului
de incintă. Partea de val de la exteriorul zidului de piatră fie a fost nivelată
la nivelul soclului temeliei, fie a fost înlăturată (cum pare să fie În seqiunea
XXIV= A), fie panta nu s-a modificat (Seqiunea XXIX = F) (vezi ·discuţia
la hermă). Lăţimea agger-ului rămas În spatele zidului de piatrră diferă de la
o latură la alta: 4 m pe latura de V (secţiunea XXV = B), 6 m pe latura
de N (secţiunea XXIX=F), 4-4,40 m pe latura de E (seqiunile XXVII=E,
XXXIII=K, XXXIV=L) şi 4 m pe latura de S (secţiunea XXIX=A). Aceste
distanţe au fost măsurate Între faţa interioară a zidului de incintă şi marginea
spre interior a valului de pămînt. Din punct de vedere al structurii, agger-ul
nu se modifică. Cum am amintit mai sus pe culmea agger-ului, În spatele
zidului de incintă exista un drum de rond constînd din nisip şi pietriş. Acest
drum nu a fost identificat decît pe larnrile de N şi S. Probabil el a existat
şi pe celelalte laturi, dar materialul care-l alcătuia s-a scurs În decursul timpurilor sau a fost îndepărtat din anumite motive. S-ar putea ca acest drum
să fie construit din prima fază. El exista sigur Însă în cea de a doua. Probabil acum drumul a fost reamenajat, stratul de nisip şi pietriş devenind
mai gros; drumul putea fi ·deasemenea lărgit.
Ş an ţ ul de a p ă r a re. Admiţînd ipoteza noastră În legătură cu şan
ţul de apărare al castrului cu val de pămînt, trebuie să admitem deasemenea
că în faza cu zid de piatră acest şanţ s-a păstrat deschis folosind ca atare.
Săpăturile arheologice au idemificat pe trei dintre laturi (N, V şi E) un
şanţ de apărare foarte mic. Şanţul are o formă de ic, putînd fi încadrat Între
cele pe care Hyginus le numeşte fossa fastigata 56 • Pe latura de V a:dîncimea
maximă a şanţului se află :la 4,80 m de faţa exterioară a zidului de incintă
(secţiunea XXX===G), da.r tot pe aceeaşi latură (secţiunea XXV-B) ea se
află la 5,30 m de faţa zidului. Acest ultim fapt pare a arăta că şanţul nu
era perfect paralel cu zidul pe această latură. Pe latura de N distanţa Între
faţa zidului şi adîncimea maximă a şanţului era de 4,50 m, iar pe latura
de E (secţiunea XXVIII=El măsura 5 m. Adîncimea acestui şanţ de apă
rare, socotită de Ia nivelul pamîntului virgin sau al părţii superioare a soclului (ieşindul temeliei) pînă în vîrful icului, partea cea mai a!dîncă a şanţului
diferă puţin: ea este de 1,80 m pe latura de V (secţiunea XXV=B), 1,50 m
pe latura de N (seqiunea XXIX=F), 2 m pe latura de E (secţiunea
XXVIII=E). Lăţimea şanţului este de 4,40 m pe latura de V (secţiunea
XXV), 4-4,50 m pe latura de E (secţiunile XXVIII şi XXXIII). Lăţime:i
1

:.s Hyginus, 49.
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lui nu a fost precizată pe latura de N pentru că seqiunea nu a fost destul
de lungă spre exterior. Şanţul a fost astupat În cursul timpului mai ales cu
dărîmături ce par a ţine de faza cu zid de piatră a castrului, astfel că astăzi
nu este vizibil la supnfaţă.
Pe latura de S nu exista un şanţ de apărare. Acest fapt nu constituie
o noutate. Din punct de vedere tehnic lipsa lui îşi găseşte o explicaţie. Foarte
probabil şanţul nu era aici necesar datorită faptului că panta înclinată pe
care se află castrul are o cădere bruscă la numai 20-30 m În faţa zidultii
de incintă (deci şi a valului de pămînt~; Această pantă care este apoi urmată
de lunca pîrîului Breţcu făcea superflua ex.iistenţa unui şanţ de apă.rare. Faptul că Între partea abruptă a pantei şi zidul de incintă se intercala şi drumul,
care ieşind pe porta praeroria cotea spre V prin faţa castrului, contribuie şi
mai mult la Înţelegerea acestei situaţii.
Nu s-au execllltat săpături la o distanţă mai mare de incinta castrului
peste şanţurile pe care I. Paulovics Ie presupune a fi şi ele elemente de apă
rare ale castrului57 • Părerea lui M. Macrea era că aceste şanţuri sînt făgaşe
săpate de circulaţia carelor, lărgite de torenţi şi că nu au legătură cu sistemul
de apărare al caistrului58 • El se baza pe faptul că a găsit în secţiunile executate şanţul de apărare umplut cu pămînt negru şi dărîmături încă din antichitate, dar de fapt acest şanţ aparţinea se pare numai fazei cu zid de piatră
a castrului pentru că, aşa cum s-a spus mai sus, el este prea mic pentru a fi
asigurat cantitatea mare de pămînt cerută de construirea valului fazei mai
vechi. In schimb asemenea şanţuri înguste apar şi în faţa zidului castrului de
Ia Buciumi5 9.
Şanţul mare, vizibil pe teren, nu este făgaş săpat de care, ci el aparţine
fazei de pămînt. El a asigurat cantitatea de pămînt necesară valwlui şi a fost
folosit în continuare ca element de apărare şi în fa2:a cu nd de piatră. In
favoarea acestei afirmaţii pledează faptul că el era vizibil şi acum 100 de
ani cînd l-a descris Orbân B. Este puţin probabil ca Ia data aceea el să fi
reprezentat un făgaş datorat circulaţiei carelor.
Zidul interior. La o dată care nu se poate încă preciza, dar care
este sigur ulterioară atît construirii valului de pămînt cît şi zidului de incintă din piatră, în panta interioară a agger-ului a fost construit pe toate
laturile, paralel cu zidu. de incintă În spatele lui un al doilea zid. Traseul
lui ducea de la zidurile interioare a!e bastioanelor de la porţi, pînă la partea
interioară a turnurilor de colţ. Existenţa acestui zid a fost remarcată Încă
de Em. PanaitescuGo, dar secţiuni:e trasate de el În 1925 nu i-au permis să
dea exp.icaţii în legătură cu e:. ln săpăturile din anu: 1950 s-au obţinut
despre e. detalii ma1 numeroase. Personal credem că existenţa acestui zid şi
semnii icaţia lui trebuie să fie unul dilfl primele scopuri ale cercetărilor viitoare

r·

I. Paulovics, Dacia, p. 79.
e M. M<crea, op. cit„
291.
N. Gudea, în Castru roman de la Bucium, p. 14-15; N. Gudea - I. Pop, op. cit„
p. 16--1 :, ; pen,ru Bologa datele încă nu au fost publicate.
tiO Pe planu! publicat de Em. Panaitescu în BSH, 15, 1929, pi. 1/1 apare acest zid
dublu d.şi in text autorul nu-l menţionează. M. Macrea, op. cit., p. 288 afirmă în chip
eronat c:i . ·n. Panaitescu nu a identificat zidul dublu.
1

5

59
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de la Breţcu. Pînă atunci trebuie să acceptăm şi în această privinţă rezultatele şi concluziile lui M. Macrea 61 •
Zidul intierior a fost construit din piatiră de cairieră, de aceeaşi provenienţă cu cea din zidul de incintă; era prinsă cu mortar. El este în general
bine păstrat cu excepţia laturii de V (seeţiunea G) unde este cu totul distrus
şi a laturii de S (seeţiunea XXIV=A) unde pietrele lui s-au scuf's spre
şanţul interior. Baza zidului se adînceşte În val pînă aproape de pămîntul
virgin pe latura de N (seqiunea XXIX=F), în timp ce pe laturile de V,
S şi E pătrunde numai În valul de pămînt. Partea sa infef'ioară, temelia, nu
este mai groasă decît zidul propriu-zis, iar pietrele ei sînt pri1111se cu mortar.
Urmele zidului interior din seeţiunile de pe laturile de S şi E (Fig. 19, 20)
nu sînt suficient de clare şi nici nu ar permite interpretarea sa ca zid interior de dublare - vezi M. Macrea - dacă prezenţa lui nu ar fi temeinic
confirmată în alte seeţiuni. Distanţa dintre zidul interior şi zidul de incintă
diferă de la o latură la alta. Pe latura de V această distanţă măsoară 4,32 m
(secţiunea XXX=G) şi 5 m (secţiunea XXV B); pe latuf'a de N distanţa
măsoară 6 m (seeţiunea XXIX=F); pe latura de E ea este de 6 m (secţiu
nea XXVIII=E), iar pe latura de S măsoară, 3,80 m (seeţiunea XXIV=A).
Zidul interior nu se îmbină organic nici cu bastioanele porţilor, nici cu turnurile de colţ. El numai aderă, se lipeşte, de acestea. La turnul din colţul
de NE faptul a fost constatat mai bine ca în oricare alt punct. Toate acestea arată că zidul interior este mai tîrziu decît zidul de incintă, dar din pă
cate nu se poate preciza în timp distanţa Între aceste două elemente ale
incintei.
Grosimea zidului interior diferă de la o latură la alta. Ea măsoară
0,80 m pe latura de V (seeţiunea XXV-B), 0,85 m pe latura de S (secţiunea XXIV=A); pe latura de E este gros 'de 1 m (seeţiunea XXVIII-E),
iar pe latura de N are aproape 0,90 m (secţiunea XXIX=F). Marginea
spre interior a valului de pămînt depăşeşte linia acestui zid. După construirea zidului interior în partea dinspre înăuntru a castru!ui s-a procedat În
unele zone la o nivela.re a valului de pămînt (secţiunea XXIV: Fig. 19; secţiunea XXIX: Fig. 18).
La porţile principales sinistra şi dextra zidul interior avea o construcţie
specială. Faptul a fost constatat pe latura de E la porta principalis sinistra
şi s-a considerat că trebuie să fie analoagă la bastioane~e ambelor porţi principalis. De !a o distanţă cu 9-10 m spre S şi spre N de bastioanele celor
două porţi, distanţa dintre zidul de incintă ~i zidul interior creşte la 7 m,
înglobmd toMă porţiunea spre interior a valului de pămînt. Cazul acesta
constituie un unicum la castrele Daciei şi dacă se va confirma de cercetările
ulterioare ar putea constirui dovada unei concepţii de co.nst1rueţie apa.ne.
M. Macrea a interpetat acest sector ca e!ement de susţinere pentru o platformă de luptă 62 • Lungimea acestei platforme este de 8,90 m spre N la porta
principa_is sinistra; spre S lungimea ei nu a fost stabilită, dar pe baza principiului simetriei de construqie s-a ap:-eciat că ar putea fi egală cu por&I
62

M. Macrea, op. cit., p. 285-296.
Idem, p. 291.
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ţiunea dinspre N. La porta principalis dextra
ca ,şi la poana opusă (sinistra).
Probabil că zidul interior avea menirea de

s-au dat

aceleaşi

dimensiuni

a susţine agger-ul. Aşa credea M. Macrea În 1950 şi explica bun.a conservare a valului de pămînt
datorită acestui zid. Dacă atunci această părere se putea impune mai uşor,
astăzi ea poate fi discutată. Cunoaştem castre la care valul se pă.strează tot
atît de bine, s:aiu dlliia.r mai bine ca l1a Breţ.ou, fără a avea un zid interior de
sprijin. Cel mai bun exemplu este castrul de la Bologa. în ce ne priveşte
nu ne pronunţăm în legătură cu rnstul acestui zid interior.
Studierea unor planuri de castre din alte provincii ca Britainia63 sau
Germania 6 4 nu oferă nici o analogie. Singura analogie pe care o cunoaştem
este castrul de la Hoghiz din Dacia65 • Acolo însă se pare că acest zid interior
a fost construit Într-o bucată cu zidul de incintă şi pătrunde în pămîntul
virgin Întocmai ca acela. Nu Încape nici un dubiu În legătură cu rostul lui.
S-ar putea ca z.idul interior să nu fie la Breţcu continuu, ci sa reprezinte laturile unor construcţii care au fost construite şi pe agger Într-o epocă
mai tîrzie, aşa cum e cazul unor clădiri din castrele de la Buciumi şi Bologa66 •
Aceste clădiri datează de după începutul secolului III cînd există se pare
tendinţa de a folosi la maximum spaţiul liber din castru. Pînă la noi cercetări trebuie să luăm ca atare rezultatele de care dispunem.
Vi a sa g ul ari s a fost identificată doar pe latura de N a castrului
(secţiunea XXIX=F). Ea se află în imediata .apropiere a zidului interior
şi constă dintr-un strat de nisip şi prundiş de rîu cu grosimea de 15-20 cm.
Via sagularis este mai veche decît zidul interior. Constatarea aceasta rezultă
din observarea atentă a stratigrafiei din secţiunea XXIX=F unde şi de
cealaltă parte a zidului interior, spre N, se poate observa o fîşie de pietriş
cu acelaşi aspect. Porţiunea mai lată a drumului se află bineînţeles pe latura
interioară a zidului interior, ceea ce justifică părerea ca acesta a despărţit
În două pe lungime via sagularis mai veche.
Pe la:tura de S (secţiunea XXIV=A) a fost deasemenea identificat Între
zidul interior şi şanţul interior un strat .subţire de nisip şi pietriş ca.re ajungea
pînă la marginea şanţului interior. Nu se poate afirma că acest strat reprezintă un drum. El ar putea reprezenta şi padimentul unei construcţii, ridicaită În spatele zidului interior.
Pe laturile de V ~i E secţiunile lungi (XXV şi XXVIII) nu au identificat via sagularis. Lipsa ei aici nu reprezintă un caz special. În Dacia am
mai Întîlnit acest lucru la o serie de castre la care fie că via sagularis lipseşte
cu totul (Rîşnov = Comidava), fie lipse~te numai pe o htură (Bologa). De6 3 J. Collingwood-Bruce, Handbook to the roman wall, Newcastle upon Tyne, 1966,
ed. XII, p. 40 sq.
64 ORL, fasc. B.
65 M. Macrea, op. cit., p. 289, nota 4. Recent, în anul 1975 D. Protase a executat
o seqiune de control la Hoghiz, ale cărei rezultate confirmă observaţiile cercetărilor anterioare în legătură cu zidul dublu. D. Protase, op. cit.
66 N. Gudea, Castrul roman de la Buciumi, p. 36-31; M. Macrea, în ACM!T, 4,
1939, p. 197-223.
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altfel sî,ntem convinşi că numeroasele castre de pe limes nu respectau absolut
toate principiile teoretice de construqie a unei fortificaţii.
Ş a n ţ ul i n te r i o r. Seeţiunile lungi trasate peste fiecare din cele patru
laturi au identificat pe trei dintre ele (E, V şi S) existenţa unui şanţ interior
care mergea paralel cu zidul de incintă la marginea interioară a valului de
pămînt, dincolo de via sagularis (vezi secţiunea A=XXIV). Dat fiindcă
el se află în imediata apropiere a incintei for,tificate l-am considerat element al ei. Pe Ia·tura ·de S şanţul interior se afla la 1,75 m de zidul interior;
pe latura de V el se afla la 2,90 m de zidul interior, iar pe latura de E la
3,50 m de acelaşi zid. Lărgimea şanţului nu este constantă. Pe la1ura de S
măsoa.ră 0,90 m (secţiunea XXIV =A), pe latura de V 0,90-1 m (secţiunea
XXV=B), iar pe latura de E aproximativ 1,50 m (.seeţilllilea XXVIII-E).
Pe toate laturile el pătrunde În pămîntul virgin, marcînd marginea spre
interior a valului de pămînt. Cu timpul şanţul imerior s-a umplut cu pămînt
negro şi cu resturi arheologice.
Destinaţia acestui şanţ era fără îndoială aceea de a colecta şi evacua
apele provenite din ploi sau topirea zăpezii de pe pantele valului, precum
şi de pe suprafaţa din interior a castrului, În afara castrului. Probabil evacuarea apei se făcea prin porta praetoria, dacă nu cumva pe latura de S
În vre-un loc valul avea o deschizătură pentru scurgerea apei. Porta praetoria
aflîndu-se În josul pantei justifică această ipoteză. Pe latura de N nu a fost
identificait un şanţ interior. Acest şanţ era mai important pe latura de S
unde el colecta toată cantitatea de apă ce se scurgea de pe supriafaţa interioară a castrului. Prezenţa acestor şanţuri este destul de obişnuită. Le-am
identificat şi la incinta castrelor de la Buciumi şi BologaG7.
B e r ma. Spaţiul dintre zidul de incintă şi marginea şanţului exterior
de apărare este cunoscut În general În arheologia noastră sub numele de
bermă şi se crede că servea ca drum pentru rondul ex,terior de control; se
mai afirmă deasemenea că se folosea pentru repariaţii la zid, etc. Denumirea
este modernă. Nu se cunoaşte un termen antic pentru acest element al incintei, iar lucrările de castrametaţie antică nu îl menţionează. Pe latura de
S a castrului distanţa aceasta măsoară 2 m (este vorba aici de distanţa dintre
faţa externă a zidului şi drumul care ieşea din castru) şi nu apare ca o amenajare specială; pe latura de V Între zid şi şanţ este o distanţă de 1,70-2 m
suprafaţa fiind netedă. Pe latura de N distanţa măsoară 1,30 m şi suprafaţa nu este nivelată; pe laitura de E spaţiul dintre zid şi şanţ măsoară 2 m
şi nu este nivelat. Spaţiul numit bermă este indicat de obicei la înălţimea
soclului temeliei, adică la nivelul la care Începe zidul propriu-zis. Dar la
mc1 un castru cercenat sistematic de noi în ultimii ani (Buciumi, Bologa,
Rîşnov, Feldioara, Pojejena) n-am constatat o nivela;re a părţii de val ră
mase în afara zidului de incintă sau o amenajare a ei în vederea folosirii ca
drum de rond. Dealtfel nici În profilele săpăturilor arheologice mai vechi
la castre (Porolissum, Micia, Hoghiz) nu s-a constatat stratigrafic acest lucru. Deci rămîne un mare semn de întrebare existenţa acestei porţiuni ame67

N. Gudea, op. cit., p. 15, fig. 7.
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najate şi la Breţcu şi fa alte oa.stre (în afară de cele amintite mai sus) şi ea
necesită un studiu aternt pentru toate săpă·turile de acum înainte. Ne Întrebăm
dacă nu cumva avem de a face cu unul din numeroasele cazuri de tradiţie
acceptată şi transmisă mai departe exclusiv pe bază de autoritate ştiinţifică.
Căci atît În cazul castrului de la Breţcu, eh şi a altor castre ne Întrebăm ce
rost ar fi avut un asemenea drum, cînd ex.ista deja unul sus pe agger, care
avea avantajul de a oferi şi adăpost rondului, precum şi un cîmp mai bun
de observare.
După ce am trecut în revistă elementele incintei urmează să descriem
punctele întărite ale zidului de incintă de piatră: porţile de pe cele patru
laturi cu bastioanele lor şi turnurile din cele patru colţuri. Se pare că la Breţcu
nu au existat turnuri de curtină. Colţurile castrului sînit rotunjite; raza arcului
de cerc care formează colţul măsoară teoretic aproximativ 10 m.
Port a pra e tor ia se află, aşa cum am mai arătat, pe latura de S, la
distanţe egale de laturile de E şi V. Această distanţă este de 70,50 m şi este
măsurată Între axa porţii şi faţa ex·terioară a zidului de incintă de pe ambele
laturi. Poarta este deci perfect simetric aşezată faţă de laturi. Bastionul de E
a fost dezvelit În anul 1925, tot a.-tunci a fost identificat şi cel de V. Ambele au fost dezvelite în anul 1950, da.r numai cel de V a fost golit (Fig. 15, 1).
Poarta este largă de 4,80 m, acesta constituind spaţiul de circulaţie Între
bastioane. ln acest spaţiu, la 1,70 m spre interior de faţa externă a bastioanelor se afla un prag de pia·tră prinsă cu mortar. Lăţimea lui era de 1,10 m
şi era aşezat la nivelul stratului de nisip şi pietriş care consti·tuia drumul,
alcăituind baza pe care se fixau axele de lemn ale porţii propriu-zise. Pe
a·cest zid se învîrtea uşa pentru a se deschide şi a se închide. Zidul ce reprezenta pragul a fost descoperit în 1925; lăsat descoperit el s-a desfăcut ~i
s-a distrus.
Ambele bastioane au plan dreptunghiular. Zidul de incintă constituie În
acelaşi timp şi zidul spre exterior al bastioanelor. Grosimea lui este de 1,30 m
la ambele. Aşa cel puţin a fost determinat la bastionul de V şi nu avem
motive să credem că la cel de E era altfel. Bastionul de V măsoară 5 X 5,40 m
în partea exterioară; dimensiunile .încăperii din interior sînt 3 X 3,10 m. Grosimea zidurilor interioare a bastionului este de 1 m. Dimensiunile bastionului de E sînt 5 X 5,50 m în partea exter.ioa.ră. Dimensiunile încăperii bastionului nu au fost determinate, dar probabil sînt de 3 X 3 m. Zidurile din
spate ale bastioanelor se află la 4,30 m de zidul de incintă, distanţa fiind
măsurată de la punctul de jonqiune dintre zidul de incintă şi bastion şi faţa
exterioară a zidului din spate. Zidurile bastioanelor se pă·strează în general
bine, avînd însă şi porţiuni distruse.
Interioru) bastionului de V pa.re să nu fi fost locuit: nu a fost identificat un nivel de locuire. Materialul arheologic este foarte puţin şi fragmentar. Se pare că interiorul bastioanelor a fost umplut cu pămînt sau probabil
valul de pămîm a rămas nemodificat în interiorul bastionului, umplîndu-1
pînă !a un anumit nivel.
Port a dec uman a se afla pe latura de N simetric aşezată faţă
de laturile de E şi V. Distanţa Între linia med~ană a porţii şi laturile de
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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E şi V este de 70,50 m, la fel ca la por.ta praeto6a. Construqia p01rţii se
deosebeşte însă de aceea a porţii de pe latura de S. Bastioanele porţii au fost
identificate în 1925, dar nu au fost dezvelite. ln 1950 a fost dezvefo bastionul de V şi verifica,te ·dimensiunile la cel de E (Fig. 15/2).
Spaţiul porţii este larg de 4 m. Nu s-au identificat uTmele unui drum
amenajat. ln schimb planul cast~ului dat de M. Macrea (Fig. 9/1) menţionează
prezenţa unui „prag" similar şi probabil construit în aceleaşi scopuri ca şi
pragul de la porta praetoria. Notiţele de juma! nu menţionează în mod
expres existenţa lui. Pe planul porţii se poate calcula teoretic poziţia lui: la
1,50 m de faţa exter.ioaTă a zidului bastioanelor şi la 4,50 m de zidul din
spate. Grosimea zidului ce alcătuia pragul este de 1,10 m.
Zidul de incintă formează zidul dinspre exterior al bastioanelor. Grosimea lui este de 1,10 m. Bastioanele nu au plan rectangular ci trapezoidal
cu bazele mari spre E şi V. Dimensiunile bastionului de V în partea exterioară sînt de 11,70 X 7,20 X 7 ,70 m. Grosimea zidurilor interioare este de
1-1,10 m. Dimensiunile încăperii bastionului sînt de 9,70X5XS,50 m. Bastioanele se lă.rgesc aşa încît unghiurile obtuze ale trapezului se află în colţurile de NE şi SV ale bastionului. Zidul care închide spre V bastionul nu
se îmbina organic cu zidul de incintă; el se apropie numai mult astfel că
rămîne totuşi un mic spaţiu între ele. Faptul acesta reprezintă mai mult o
constatare de ordin tehnic. ln interiorul bastionului nu există urme de locuire
intensă.

Bastionul de E a fost numai identificat prin urmă.r-irea pe partea extesînt identice cu cele ale
pentru încăperea lw interioara.
Am remarca în cazul acestei porţi modul interesant în care zidul interior, de dublare al incintei se îmbină, la bastionul de E cu zidul din spate
al ia.cestuia. Zidul din spate al bastionului se află la 6,50 m de zidul de incintă; zidul interior de dublare se află pe această latură la 7 m de zidul
de incintă. Din această cauză constructorii au făcut un racord, înclinînd
puţin direcţia zidului interior, care nu mai este perfect paralel cu zidul de
incintă (vezi Fig. 15/2).
P o r ta p r inc ip al i s d ex t r a este aşezată pe latura de V. Axa
mediană a porţii se află la distanţa de 77,10 m de faţa exterioară a zidului
de incintă de pe latura de S şi la 101,90 m de faµ simifară a zidului de pe
latura de N. In anul 1925 a fost determinat locul porţii; în anul 1950 a fost
cercetat în întregime bastionul de S, iar cel de N a fost doar identificat
pentru măsurători (Fig. 16/2).
Spaţiul porţii este larg de 5 m. În acest spaţiu la distanţa de 1,70 m
de zidul exterior al bastioanelor se află un prag construi,t din piatră prinsă
cu mortar. Lăţimea pragului este de 1,10 m. Pragul se află la distanţa de
2,80 m de zidul din spate al bastioanelor. Lipsesc detalii despre poziţia lui
rioară a zidurilor lui. Dimensiunile sale şi forma
o.Pus~lui său, sau În orice caz foarte apropiate şi

stratigrafică.

Zidul de incintă, a vînd grosimea de 1,20 m, constituie zidul din faţă al
bastioanelor. Bastionul de S are plan dreptunghiular. Laturile lw măsoară
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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5,30 X 5,10 m În partea ex·terioară. Grosimea zidurilor bastionului diferă
de fa o latură la alta: cele de S şi E au grosimea de 1,10 m, iar cea de N,
spre spa·ţiul porţii, are 1 m grosime. Dimensiunile încăper.ii bastionului sînt
de 3 X 3 m. Zidul se păstrează bine cu excepţia unor mici porţiuni unde a
fost distrus. Temelia zidului este mai groasă, Între ea şi zidul propriu~zis
cxistînd un soclu cu lărgimea medie de 0,15 m. Distanţa Între punctul de
joncţiune cu zidul de incintă şi zidul din spate al bastionului este de 4,10 m.
Bastionul de S pare să aibă aceleaşi dimensiuni. Cel puţin aşa indică latura dinspre spaţiul porţii care are lungimea de 5,10 m, ca şi latura interioară opusă.

In interiorul bastionului de N nu se păstrează urmele unui strat de locuire intens (Fig. 22).
Legătura dintre zidul interior, care dublează .incinta şi zidul din spate
al bastioanelor porţii se realizează astfel: deoarece distanţa dintre zidul de
incintă şi zidul interior este mai mare în zona porţii depăşind dimensiunile
bastionului, constructorii au făcut un racord În unghi drept (vezi Fig. 16/2);
zidul interior vine pînă În dreptul bastioanelor şi acolo face un cot în unghi
drept. Lungimea acestei porţiuni de racord este de 2,90 m; grosimea zidului
de racord este 0,80 m.
P o r ta p r i n c i p a l i s s i n i s t r a se află pe latura de E. Axa mediană se află la distanţa ck 77 m de faţa exterioară a zidului de incintă de
pe latura de S şi la 101 m faţă de aceeaşi parte a zidului de incintă de pe
latura de N. ln anul 1925 a fost identificat spaţiul porţii; fa anul 1950 a
fost dezvelit bastionul de N, iar cel de S a fost numai idon.tificat pentrJ
măsurători (Fig. 13/1-2; 16/1).
Spaţiul poqii este larg de 4,40 m în partea dinspre exterior şi de 5 m
la capătul interior. Este singurul caz dnd zidurile bastioanelor ce Încadrează
poarta nu s·Înt paralele. Acest lucru se datorează formei bastioanelor care
nu este perfect rectangulară. In spaţiul yorţii a fost identificat un prag lat
de 1,1 O m din zid de piatră. El se afla la 1,70 m spre interior de la faţa
externă a zidurilor baS"nioanelor şi la 2,50 m de zidul din spate al acestora.
Zidul de incintă constituie zidul exterior al bastioanelor. Grosimea lui
este de 1,30 m. Bastionul de N are forma unui patrulater neregulat; dimensiunile lui în partea ex·terioară sînt de 5,30XS,10 m. Grosimea zidurilor
diferă: pe latura de N zidul are 1,10 m ca şi pe latura de V, iar pe latura
de S, spre spaţiul porţii, ~rosimea zidului este de 1,10 m scăzînd spre V
la 0,90 m. Dimensiunile încăperii bastionului sînt 3,10 X 3,10 m. Temelia
zidurilor este mai groasă; săpăturile au scos În relief soclul care desparte
temelia de zidul propriu-zis, soclu care avea lăţimea medie de 0,20 m pe
toate laturile bastionului inclusiv la zidul de incintă.
Bastionul de N nu prezintă în .interior urmele unui nivel de locuire. Se
pare că a fost umplut cu pămînt fără urme arheologice provenit fie din
castru, fie din şanţuri.
Dimensiunile bastionului de S sînt foarte probabil aceleaşi. Cel puţin
aŞa par a indica datele obţinute În legătură ou latura de N şi cea interioară.
Probabil că şi aici să fie mici diferenţe la încăperea bastionului, datorate growww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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simii neconstante a zidului. ln ambele cazuri grosimea zidului spre spaţiul
interior, ceea ce a modificat, aşa cum am

porţii scade dinspre exterior spre
văzut, lărgimea spaţiului porţii.

Legătura dintre zidurile bastioanelor şi zidul interior se .realizează
şi la porta principalis dextra. Zidul interior se află la 6,50 m de zidul
incintă, pe cînd latura din spate a bastioanelor se află la numai 4 m

ca
de
de
acesta. De aceea la nivelul bastionului, zidul inter.iar face un racord În unghi
drept unindu-se cu acesta. Lungimea porţiunii de zid care încheie racordul
este de 3 m, el se uneşte cu zidul bastioanelor fără însă a se îmbina organic.
Turnul din colţul de NE. A fost. cercetat parţial de Em. Panaitescu În 1925; În anul 1950 a fost dezvelit integral (Fig. 17 /2).
Turnul este circular. Curbura colţului castrului reprezintă partea exterioară a H1rrnului, razia arculrui de cerc caire formează colţul este de 10 m.
Partea interioară a turnului se îmbină organic ou zidul de incintă, ceea ce
este un indiciu sigur În legătură cu data construirii lui. Zidul turnului este
bine conservat, mai ales spre exterior şi zona unde se îmbină cu zidul de
incintă. lnălţimea păstrată a lui este de 1,20-2 m. Temelia zidului se adînceşte în medie cu 0,70 m În valul de pămînt. Pe cele două părţi laterale ale
turnului (spre E şi spre V) se putea distinge bine conturul valului de pă
mînt în care era îngropată temelia turnului. Spre partea exterioară şi interioară, părţi În care valul de pămînt este mai coborît, zidul turnului se
păstra şi deasupra temeliei. ln aceste părţi, mai ales spre exterior se poate
constata şi prezenţa soclului temeliei. La joncţiunea cu zidul interior de dublare a incintei se constată că acesta se lipeşte şi nu se îmbină cu zidul turnului. Porţiunea de zid din afară este mai îngrijit lucrată decît porţiunea care
era îngropată În val şi care avea un aspect neîngrijit, g.ros6lan. Zidul turnului avea grosimea de 1,10-1,20 m. Spre punctele de joneţiune cu zidul
de incintă grosimea zidului creşte progresiv ajungînd la 2,70 m; dar În mijlocul sectorului de cerc care formează curbura, grosimea zidului este de
1,80 m. Diametrul exterior al turnului este 7,40 m, cel interior este de 5 m.
Măsurat pe bisectoarea unghiului format de cele două laturi de N şi E diamentrul turnului este cu ceva mai mare.
Nu a fost identificat un nivel de locuire În interiorul turnului. Pă
mîntul de umplutură se ridica pînă la un nivel care corespunde celui antic
de afară sau chiar mai ridicat cu 30 cm. Pămîntul care umple turnul este
asemănător cu cel care alcătuieşte valul de pămînt, dar pare mai puţin omogen. El conţine pietre, fragmente ceramice lucrate la roată sau la mînă.
Probabil pămîntul a fost adus de undeva din inteiiiorul castrului. Cantitatea
relativ mare de material arheolo~c găsit aici nu a fost înregistrată cu loc
precis de descoperire şi deci nu se poate explica decît dacă pămîntul provine
din castru. Fragmentele de vas halstattian (nr. I/A la Repertoriul materialului arheologic) au fost găsite În val, lîngă temelia zidului bastionului.
Nu s-a putut constata cu prilejul cercetărilor nici o urmă de intrare,
deşi zidul propriu-zis se păstrează bine, cel mai coborît nivel al său fiind de
20-30 cm deasupra soclului temeliei. Probabil că intrarea era situată mult
mai sus, sau era numai la nivelul platformei superioare a turnului (.în cazul
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cînd exista aşa ceva) accesul făcîndu-se cu o scară. Faptul ca m interiorul
turnului nu apar urmele unui nivel de locuire sprijină Într-un fel această
ipoteză.

Turnul din colţul de N V. A fost cercetat exhaustiv în anul
1925; în anul 1950 s-au verificat din nou forma şi dimensiunile lui (Fig. 17/1).
Planul turnului se deosebeşte net de cel al turnului anterior descris si
în general de planul celorlalte turnuri de colţ de la Breţcu. Zidul de incintă
nu descrie aici o curbură obişnuită. Spre '{>unctul de curbură max~mă a incintei turnul circular formează un ieşind m formă de sector de cerc. Diametrul exterio.r al turnului este 8 m, cel interior este 5,50 m. Grosimea zidului este 1,10 m păstrîndu-se constantă. Sectorul de cerc care depăşeşte spre
exterior l,inia teoretică a cu~burii incintei are înălţimea de 1,25 m.
Interiorul turnului nu a fost locuit.
Em. Panaitescu urmărind conturul turnului a distrus parţial capetele
zidului interior de incintă care se lipeau de zid. El nu a Înţeles rostul acestui
zid. Cu ocazia săpăturilor de control din anul 1950 secţiunea din jurul turnului a fost lărgită şi adîncită observîndu-se capetele zidului interior şi modul de legătură dintre acestea şi turn. Sistemul de construcţie al acestui turn
este cel mai bun exemplu pentru contemporaneitatea dintre zidul de incintă
şi elementele lui fortificate. Nu cunoaştem în Dacia analogii pentru acest
mod de construeţie.
Turn u l di n colţ ul d e SE. LuorăriJe anterioare şi jurnalul de să
pătură din anul 1950 nu fac menţiuni despre acest turn. S-a păstrat un plan
al său şi secţiunile de U'rmărire a conturului care ne dau indicii despre el
(Fig. 17/3). Raza arcului de cerc care formează curbura în acest colţ este
de 10,50 m. Turnul nu este perfect circular; el este oarecum oval. Diametrul
maxim este de 6 m; diametrul minim este de 4,50 m. Ambele dimensiuni au
fost măsurate în partea interioară. Grosimea zidului turnului spre interiorul
castrului este de 1 m. Lipsesc menţiuni despre situaţia din interiorul lui. Nu
există material arheologic indicat ca provenind de aici.
Tu r nul din co l ţ u l d e S V. Ca şi la turnul anterior nu se păs
trează nici un detali,u scris referitor la turn şi n.ici observaţii stratigrafice.
S-a păstrat un desen care dă indicaţii în legătură cu ylanul şi modul în care
s-a efectuat cercetarea turnului. (Fig. 17/4). O fraza din jurnalul de săpa
tură precizează că este identic cu turnul din colţul de SE. Curbura zidului
de incintă este şi aici un arc de cerc cu raza de .aproximativ 10,50 m. Forma
turnului nu este perfect circulară, ci ovală. Diametrul maxim este 6 m, cel
minim 4,50 m. Aceste dimensiuni au fost măsurate în partea interioară. '
Grosimea zidul,ui turnului este de 1 m. Lipsesc menţiuni în legătură cu situaţia
din interiorul lui.
Interiorul castrului
După cum rezultă din lista secţiunilor din cei doi ani de săpături arheologice şi din bibliografia mai veche, interiorul castrului a fost cercetat. în
anul 1877 a fost identifica·tă via principalis. Em. Panaitescu a cercetat interiorul castrului prin două secţiuni (XXI, XXII) care străbăteau în diagonală
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castrul de la colţul de NE la cel de SV, respectiv de la colţul de NV la cel
de SE. M. Macrea a executat şi el trei secţiuni (H, I, M) toate in retentur.i
cu intenţia de a descoperi clădirea comandamentului (Fig. 23).
Din păcate lipsesc informaţii în legătură cu rezultatul secţiunilor trasate
în anul 1925. M. Macrea scria în jurnalul său de săpătură că a fost identificat un zid care nu a fost urmărit mai departe. Doar faptul că materialul
arheologic obţinut în aceste săpături este mult mai numeros decît cel din
1950 ne îndeamnă să credem că secţiunile au străbătut zona intens locuită
a castrului. Secţiunile executate de M. Macrea în anul 1950 nu şi-au atins
scopul (Fig. 9). Probabil că zidurile clădirii comandamentului au fost scoase
şi stratigrafia nu ia putut fi unnăirită. Probabil, ·cwn e .oazul 1a castrul de la
Rîşnov, dar şi la alte castre, zidurile au fost scoase ·În Întregime şi planul
poate fi stabilit numai de o săpătură extrem de atentă urmărind ce va mai
fi putut rămînc pe locul zidurilor, numai astfel s-ar putea obţine concluzii
în legătură cu această clădire.
1n schimb secţiurnea XXXII=! a identificat În partea de V a zonei
centrale (latus dextrum) zidul de N şi urmele a două ziduri orientate N-S.
Grosimea zidurilor era 0,70 m. Latura de N a clădirii formate de ziduri
măsura 11,60 m. Zidul este construit din acelaşi fel de piatră ca şi zidul
de incintă. Calculînd teoretic că lungimea clădirii nu putea depăşi linia
drumului numit via principalis, lungimea clădirii era de 22 m. Clădirea se
af.la la 32,50 m de zidul de V. Deocamdată datele referitoare la această
clădire rămîn sub semnul întrebării. In interiiorul ei au apărut în secţiune
fragmente de ţigle şi olane sub care se afla un strat de tencuială, urmat de
un strat cu mult cărbune. Acesta se afla deasupra pămîntului neumblat şi
ar putea reprezenta nivelul de locuire.
·
Secţiunile H şi M au surprins În capătul lor de S stratul de prundiş şi
nisip care alcătuia via principalis. ln spatele clădirii, pe care noi am numit-o
clădirea A, secţiunea H a identificat un nivel de locuire care justifică presupunerea că aici se aflau barăci cu pereţi din chirpic. Din loc în loc se găsesc
şiruri (?) de pietre neprinse cu mortar. Ele pot indica bazele pe care au fost
ridicaţi pereţii de chirpic ai barăcilo.r. Acestea erau se pare acoperite cu ţigle
după cum dovedesc numeroasele fragmente aflate în secţiuni. Stratul de locuire
are grosimea de 30-40 cm şi are o culoare roşiatică cu mult cărbune. In partea lui superioară se află un strat gros de ţigle. Orientarea şi dimensiunile
barăcilor nu au fost precizate. Nivelul de locuire din interiorul lor este bogat
în material arheologic (ceramică, piese de metal, etc.) aşa cum se Întîmplă
dealtfel în toate castrele.
V i a p r i n c i p a l i s care unea cele două porţi principalis sinistra şi
dextra, de la caire îşi primeşte numele (Hyginus, 14) a fost identifi.oartă atît În
secţiunile H şi M cît şi în spaţiul porţilor. Alte detalii lipsesc. Mai ştim doar
că era construită dintr-un strat de prundiş şi nisip. Lăţimea ei era probabil
peste tot cu cea a spaţiului porţilor respective (vezi planul castrului).
V i a p r a e t o r i a o cunoaştem şi mai puţin datorită lipsei informaţiilor
din cercetări. Urmele ei apărute la porta praetoria şi în faţa castrului pe latura
de S ne permit reconstituirea traseului ei. Drumul acesta ieşea pe porta prae19 - Acta Mvsel Porolissensis - www.muzeuzalau.ro
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toria şi cotea spre V, mergînd paralel cu zidul de incintă şi la 2 m de acesta
(Fig. 19). Lăţimea lui era de 7 m, iar grosimea la mijloc era de 0,25 m; spre
margini ajungea la 0,10 m. Drumul constă dintr-un strat de pietriş şi nisip
(secţiunea XXIV = A) aşa cum probabil erau şi celelalte două căi principale
de circulaţie din interior via principalis şi via praetoria. Drumul din exterior
se c..fla la nivelul părţii de sus a temeliei zidului de incintă.
In secţiunea XXV = B a fost identificat mai spre interior de zidul de
dublare al incintei un strat de culoare roşie care se întinde pe o lăţime de
1,60 m oprindu-se la nivdul şanţului interior. Stratul este alcătuit din pă
mînt cu cărămizi fragmentare, cărbune şi cenuşă, iar printre acestea se află
materiale arheologice mărunte. Aspectul părţii superioare arată că el ar putea
proveni din arderea unui material lemnos. Deasupra stratului de arsură se află
un strat subţire de pămînt cu cenuşă. Grosimea întregului strat este de 0,45 m
lîngă zid, scăzînd progresiv spre interior. Este greu de precizat provenienţa
lui. El putea reprezenta resturile unei locuinţe cu pereţi de chirpic lipită de
zidul din interior. Construcţia a fost r-idicată deci într-o epocă mai t!rzie şi
a ars la un moment dat. Ipoteza incendiului ar putea fi susţinută de prezenţa
numeroaselor fragmente de metal topit (bronz, plumb). 1n cazul acesta ceea
mai mare parte a stratului este rezultatul prăbuşirii pereţilor de chir~ic ai lo·cuinţei. Deschiderea acesteia era în mod sigur spre interior. Ea pare sa fi avut
acoperiş cu ţigle susţinut cu şarpantă. Mai puţin probabil ni se paTe ca această
clădire să reprezinte resturile unui atelier de fierărie, aşa cum credea M.
Mac rea.
Aşa cum spuneam mai sus clădirea de pe latus dextrum am numit-o
A. Destinaţia ei nu poate fi precizată, dar pe baza planului şi a aşezării putem
bănui că face parte din categoria magaziilor pentru provizii (horreum). Foarte probabil că zidul de N al acestei clădiri marca linia din spate a Întregului
lanţ de construqii din zona cemrală a casmtlui. ln spatele clădi,rii pe o distanţă de 4-5 m se păstrează un nivel de dărîmare cu multe ţigle, mortar şi
cărbune.

IV. BAIA CASTRULUI şi AŞEZAREA CIVILA

Aşa cum am mai arătat aşezarea civilă a castrului se întindea la V de
acesta pe un platou numit „Farkas Var" (Cetatea Lupului). Nu s-au făcut cercetări arheologice aici, deci nu se pot preciza limitele ei şi dispunerea clădi
rilor. Suprafaţa acoperită de material roman este destul de Întinsă. Probabil
că de ;uci provin cele cîteva descoperiri de material arheologic provenind
de la „Breţcu" şi cele trei monete cu locul de descoperire menţionat aici 68 : un
denar republican, un denar de la Vespasianus şi un denar de la Traianus.
88

G. Teglas, în ErdMuz, 19, 1912, p. 150; O. Protase, Problema
şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 93.
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Construeţia de la locul numit „Pincze" (Pivniţă) a fost cercetată amănun
ţit de Em. Panaitescu şi reprezintă baia castrului. Ea este aşezată pe o terasă

înclinată de la N la S, în marginea de E, spre castru unde există o denivelare
spre şanţurile castrului. Din păcate lipseşte un plan detailat al ei precum şi
info['maţii în legătură cu mersul cercetărifor şi stratigrafia. ln ooul 1950 a fost
executată o singură seeţiune printr-una din încăperi, numită atunci încă
perea nr. 3, pe care nu am reuşit să o identificăm. Secţiunea executată avea
direqia N-S. In încăperea circulară (nr. 9) s-a trasat o altă seeţiune mai
mică. Aşa cum s-a presupus de la bun început construcţia este o baie 69 •
Planul clădirii, rămas de la Em. Panaitescu, este evident incomplet aşa
încît nu permite să stabilim analogii cu băile castrelor pe care le cunoaştem 70

din Dacia sau din restul Imperiului. Deasemenea nu se poate stabili apartenenţa la un anumit tip de baie militară. Construcţia este foarte solidă. Din
două fotografii păstrate de la Em. Panaitescu (Fig. 8/1-2) se pot distinge
ziduri!c masive ~i existenţa unei mari instalaţii de încălzire: gurile canalelor
pentru acrul cald. De la baie se păstrează o cantitate mare de material tegular, piese care Încearcă să imite mozaicul (!ig. 45-50), tuburi de apaduct,
stîlpi de hypocaust. Tot de aici provin bucaţile de tencuială frumos colorate
În roşu deschis, albastru etc. Ele ne dau indicaţii în legătură cu aspectul interiorului la o astfel de construeţie. Intrucît nu putem preciza dimensiunile
construcţiei În sine, vom da măsurătorile pentru fiecare Încăpere În parte în
ordinea numerotării de pe plan.
lncăperea 1 (10X9,5 m), 2 (6X6 m), 3 (6,5X6 m), 4 (6,5x4 m); S
(6,5X3 m); 6 (6,5X6,5 m); 7 (6,5X3,25 m); 8 (11X11 m); 9 (d=3,50 m).
Din planul păstrat se pot constata cîteva lucruri: pe axa cel').trală construcţia
are cîteva încăperi cu aceeaşi lăţime, dar cu lungimi diferite' (2-7 m); încă
perea nr. 1 pare a fi intrarea în clădire; construcţia continuă încă spre N şi
spre E. Chiar şi acest plan provizoriu permite enunţarea unei ipoteze în legă
tură cu destinaţia unor încăperi. încăperea nr. 1 ar putea fi vestiarul (apody
terium), dacă admitem că se intra prin această parte a clădirii. Încăperea nr.
2, ce u putea fi şi mai absidală, ar fi. un frigidarium; încăperea nr. 3 '1iI" putea fi cuptorul de încălzire; încăperea nr. 9 putea fi un basin. Destinaţia celorlalte încăperi nu se poate nici macar presupune.
Detalii stratigrafice cunoaştem numai din sondajul din anul 1950 care
arată că încăperea, neidentificată de noi pe plan, avea un padiment din coc„
ciopesto cu grosimea de 0,30 m. Cîteva bucăţi din astfel de material se pastrează în MIT Cluj-Napoca. La bază era un strat de piatră pr~nsă cu mortar, ,P.Cste care urma un rînd de cărămizi. Stratul de cocciopesto era chiar deasupra. Nivelul încăperii era mult mai jos decît al celorlalte încăperi din construqie. Nu avea instalaţie de Încălzire.
61 Orban B., Szekelyfold, III, p. 125 credea că este o biserică sau o baie; Goos,
Chronik, p. 66 şi AEM, 1, 1877, p. 113 crede că e o mică întăritură; A. Bielz, în f KSV,
18, 1898, p. 86 o numeşte baie; Tocilescu în manuscrisele sale o numeşte tot baie. Numai
I. Paulovics, Dacia, p. 76 crede că este o villa.
70 J. Collingwood-Bruce, op. cit., p. 54 castrul Benwell; p. 71 castrul Haltonchesters;
p. 92 castrul Chesters; p. 102 castrul Carrawburgh; p. 147 castrul Sesica. Avem cazuri
~imilare şi în Dacia la Bologa şi Romita.
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datorită faptului că zidurile dezvelite în anul 1925 au fost
neprotejate ele au avut mult de suferit. Construqia ar trebui să intre
cît mai urgent în aitenţia ofi.cialităţiloir Patrimoniului Naţional-Cultural.

In general

lăsate

V. UNITA ŢILE MILITARE ATESTATE 1N CASTRU

Informaţiile sigure care se cunosc în legătura cu garnizoana castrului
i'rovin numai din descoperirii.le tegulare. Cărămizile şi ţiglele cu stampilă
atestă prezenţa în castru a două unităţi auxiliare de infanterie: cohors I
Hispa.norum şi cohors I Bracarangustanorum. Au mai fost descoperite şi
stampilele altor uniităţi, dar prezenţa acestora nu poate fi legată de o staţio.nare îndelungată (vezi mai jos).
Cea mai mare parte a materialului tegular studiat de no[ se află în
Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca; majoritatea pieselor provin din campa.niia din anul 1925. 1n anul 1950 au fost găsite numai două
\igle stampilate, cîte una pentru fiecare unitate. O altă parte a materialului
tegular se află în Muzeul Judeţean din Sf. Gheorghe. Alte ţigle ştampilate
se află În Muz. Sighişoara (probabil cele duse de C. Goos), În Muzeul Deva,
Muzeul Judeţean din Braşov, Muzeul Naţional al R.S.R. şi Muzeul Militar
Central.
a) Cohors I Hispanorum = cohors I Hispanorum veterana quingenaria
equitata7 1 • Primele descoperiri tegulare care atestă yrezenţa ei aici datează
de după jumătatea secolului al XIX-lea 72 . Un numar de 27 ţigle stampilate
se află în MIT Cluj-Napoca73 , 23 ţigle ştampiJ,ate de acelaşi tip se află
În Muzeul din Sf. Gheorghe. Ştampilele unităţii sînt toate de acelaşi tip
COH(ors) HIS(panorum) (Fig. 44/1-3), dar din punct de vedere al dimensiunilor cartuşului şi literelor, ştampilele. se Împart în două variante. În cazul
primei va:riante dimensiunile cartuşului sint 88 X 25 mm, li:terele fiind înalte
de 12 mm. La cea de a doua variantă dimensiunile cartuşului nu pot fi precizate; doar lăţtimea este de 23 mm. Literele sînt înalte de 8 mm. Din această
variantă cunoaştem doar un exemplar. Toate ştampilele au ca·rtuşul simplu,
adînci·t, de formă dreptunghiufa.ră, iar liteirele sînt în relief. Ştampilele co71 Cohors, în RE, IV/1 1900 col. 297 (K. Cichorius); Em. Panaitescu în BSH, 15,
1929, p. 10-11 (extras); C. Daicoviciu, în A/SC, II, 1933-1935, p. 252; V. Christescu,
op. cit., p. 188; Wagner, Dislokation, p. 148; M. Macrea, op. cit., p. 292; I. I. Russu,
în SC/V, 23, 1972, p. 72; D. Tudor, în Oltenia Romană, p. 347-348; idem, în SC/V,
16, 1965, p. 185-186: unde afirmă că o vexilaţie din cohors I Hispanorum şi probabil
alte trupe au construit „castelul militar• de la Bîrseşti. Nu sîntem convinşi de valabilitatea
acestei afirmaţii ca şi de faptul că prezenţa tăbliţei cu inscripţie (CIL, III, 12602) dovedeşte o staţionare a trupei.
72 C. Goos, în AEM, 1, 1877, p. 113; CIL, III, 8074, 17.
73 Em. Panaitescu, op. cit.
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hortei de Hispani par a fi mai numeroase decît cele ale cohoTtei I BracaraugustanOTum.
Unitatea de Hi,spani este atestată în diplomele milit:aire din Moesia Inferior în anul 99 (CIL, XVI, 44) purtind numele de cohors I Veterana. Se
presupune că staţiona împreună cu cohortele II Gallorum şi II Flavia Brittonum în castrul legiunii de la Durostornm7 4, toate trei fiind în subordinea
legatului legiunii XI Claudia75. W. Wagner crede că unitatea de Hispani
vine la Breţcu după 129 înlocuind pe cohors I Bracaraugustanorum 76 • Aşa
credea şi A. Budayn. Probabil însă că unitatea I Hispanorum a venit prima
la Breţcu, înaintea cohortei I Bracaraugustanorum, pe drumul de-alllil1gul
Oltului, încă în primii ani după cucerire. Numai astfel ,se poate explica
prezenţa unor urme ale ei în castrul de la Bivolari ( = Arutela). Este vorba
de o tăbliţă de argint cu textul: Valerius Valerianus eq(ues) lib(rarius)
c(n)hor(tis) I I-fopanorum 7 B. Pe baza ei D. Tudor presupunea staţionarea
cohortei la Bi volariW. Nici tăbliţa şi nici dimensiunile fortificaţiei de la
Ui voi ari nu justifică această supoziţe 80 , dar se poate presupune că unitatea
a trecut pc aici.
ln cazul că cohors I Hispanorum de la Breţcu este identică cu cea
men\ion.ată în papyrus-ul Hunt 8 1 este sigur că această cohortă este cea care
a ~La\ionat prima în castrul de la Breţcu fiind urmată de cohors I Brac.araugustanorum. W. W,agner deşi remarcase identitatea dintre cohorta de la Breţcu
~i cea din papyrus-ul HU111t nu a tras concluzia cuvenită. Sosirea cohortei
de Hispani la Breţcu de timpuniu ar coincide atunci cu perioada în care,
în general, se clădesc c.asttele de pămînt din Dacia (106-210) şi se poate
presupune că ea a ridic.at castrul cu val de pămînt de l;ţ. Breţcu. În chip
h1gic trebuie să admitem că o trecătoare atît de .importantă'. ca pasul Oituz
nu putea rămîne muh timp neapărată de un castru.
Ştampilele un~tăţii de Hispani nu au fost găsite în alte castre din provincia Dacia. Numai la Comalău a fost găsit un exemplar82, fapt care se
explică prin vecinătatea celor două castre. Recent, într-o discuţie în legătură
cu cohortele din Dacia ca.re poartă numele de cohoTS I Hispanorum, cercetătoarea engleză Margret M. Roxan avansează ipoteza că unitatea de la
Wagner, Dislokation, p. 148.
Legio, în RE, XII, 1924, col. 1698 (Ritterling).
76 Wagner, Dislokation, p. 150.
77 A. Buday, în DolgCluj, 7, 1916, p. 135.
78
CIL, III, 12602 cf. D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, 1968, p. 348.
79 D. Tudor, op. cit., p. 270; idem, în SC/V, 16, 1965, p. 348; C. Petolescu, în
SC/V, 22, 1971, p. 414. Urmele acestea sînt puţine şi nu fac parte din categoria m:tterialelor care dau o determinare sigură a locului de staţionare al unei trupe.
80 Wagner, Dislokation, p. 99; V. Christescu, op. cit., p. 48; D. Tudor, op. cit., p. 348.
Spre deosebire de aceştia R. Syme, în JRS, 49, 1959, p. 293 emite ipoteza că unitatea
de Hispani nu este identică. cu cea din pridianum, ci este o altă unitate din Egypt (CIL,
III, 14147 = ILS, 8907). El presupune că ar putea fi vorba de cohorta cu acelaşi indicativ
din Moesia Superior. cf. şi J. F. Gillam, în Hommages a Albert Grenier, Bruxelles, 1962,
p. 751.
82 Z. Szekely, A Komol6i erăditett r6mai tabor, Cluj, 1943, p. 27; ţigla cu ştampilă
a fost găsită în turnul din colţul de SE.
74
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Breţcu este mutată
ipoteză nu are nici

Ia sfîrşîtul secolului II e.n. în Dacia Poroli,ssensis. Această
un temei şi se bazează doar pe analiza superficială a diplomelor miliM..re ale provinciei Porolissensis şi pe numărul mic al diplomelor
provinciei Inferior (cf. N. Gudea, în SC/V, 26, 1975, p. 382).
b. Cohors I Bracaraugustanorumsa. Primele descoperiri de ţigle ştampi
late ale cohortei datează tot din secolul trecutB4. A. Buday remarca chiar
faptul că ştampilele cohortei sînt de două tipuriB5. ln Muzeul de Istorie al
Transilvaniei Cluj-Napoca se află 17 ţigle cu ştampila unităţii: 16 au fost
găsite în anul 1925, una în anul 1950. In Muzeul din Sf. Gheorghe se află
8 ţigle ştampilate. Altele se află la Deva, Braşov, Caransebeş, Sighişoara în
muzee, toate colecţionate în cursul secol.ului trecut. Ştampilele studiate de
noi (Fig. 44/4-7) prezintă două tipuri la ca:re se păstreaza integral literele,
dar cartuşul e fragmenta[". Pirimul tip are ştampila în cartuş dreptunghiular,
simplu, adîncit cu dimensiunile 100 X 20 mm; literele ~n relief sînt înalte de
16 mm. Cel de al doilea tip are ştampila într-o tabula ansata lată de 18 mm;
aceasta este închisă Într-un cairtuş dreptunghiula:r mai lat; în ambele cazuri
lungimea nu se poate preciza. Literele, în relief, înalte de 10 mm, sînt scrise
de la dreapta spre stînga. Se cunosc numai trei ştampile aparţinînd celui de
al doil~ tip. Restul din cîte cunoaştem aparţin toate primului tip. Castrul
de la Breţcu este singurul castru din Dacia unde apar ştampilele acestei unităţi. Foarte recent o ţiglă cu ştampila cohortei a fost găsită în castrul de la
Boroşneul mare (informaţie Z. Szekely) dar şi aceasta se explică prin vecină
tatea celor două castre.
In epoca imperială timpurie cohorta a staţionat în Dalmaţia, castrul
ei fiind situat undeva între Narona şi Novae86 • Unitatea este tot de ongine
spaniolă. Se pare că ea a fost transferată În Moesia Inferior în anul 86 odată
cu înfiinţarea provincieiB 7 • Diplomele Moesiei Inferioare din a111ii 99 (CIL,
XVI, 44), 114 (CIL, XVI, 58) şi 134 (CIL, XVI, 78) o menţioneaa;ă aici.
ln anul 140 este atestată în Dacia lnferiorss. D. Tudor presupunea la un
moment dat ca unitatea a staţionat în castrul de la Slăveni, această presusa Cohors, în RE IV/1 1900 col. 265 (K. Cichorius). lncercarea lui B. Gerov (Klio,
37, 1959, p. 204) de a crede în existenţa a două cohorte: ~ Bracarum şi I Bracara~gi:st_:ino
rum este o soluţie de a rezolva problema, dar deocamdata nu are un suport sausfacator.
E4 C. Goos, în AEM, 1, 1877, p. 114; C!L, III, 8~74, 9.
8:; C. Goos, op. cit., p. 113-114 aminteşte existenţa a doua tipuri de ştampila ale
cohortei: COH I BR şi COH I BRAC vezi În acest sens şi A. ~uday, op. cit., p .. ~3~16.
lntr~ piesele care le-am văzut nu avem tipul COH I BR; probabil a fost a ştampila 1ragmentară, deşi nu excludem existenţa unui tip în plus. Vezi Em. Panaitescu, op. cit., p. 10-11;
C. Daicoviciu, în A/SC, 2, 1933-1935, p. 252.
86 Wagner, Dislokation, p. 97-98; G. Alfoldi, în ActArch, 14, 196_2, p. 267, ~84,
288. Ambii cred că unitatea a fost creată încă sub Augustus. Lagărul ei În Dalmaţ1a a
fo~t la Bigeste.
w
87 Wagner, Dislokation, p. 97-98; presupune ca a fost adusa m Moes~a Superior
odată cu legiunea IIII Flavia (cf. Legio, RE XII 1924 col. 1540-1548); clupa aceea pe
la mijlocul secolului II, cohorta era în Moesia Inferior şi staţiona la Chersones unde e
atestată de o inscripţie funerară pusă unui soldat al ei. Inscripţia funerară nu constituie un
element determinant pentru stabilirea locului de staţionare a unei unităţi.
811 B. Gerov, în Klio, 37, 1959, p. 196-216; AE, 1962, nr. 264.
V
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punere însă nu e mai mult decît o ipoteză 89 • Se pare dealtfel că unitatea
reapare după 140 în diplomele Moesiei lnferior90 • Acestea fiind mişcările
cohortei I Bracarangustanorum ipoteza lui Wagner nu ni 'se ~re justificată.
S-ar putea ca numai Între anii 99-134 cînd ea este atestata în Moesia Inferior şi 140 cînd apare din nou în această provincie unitatea
fi fost
transferată în Dacia Inferior. Deplasarea ei în Dacia Inferior ar corespunde
atunci de fapt cu organizarea graniţei de SE care pare să fi avut loc
după 12991.
c. Alte unităţi militare
Cohors 1111 Hispanorum92. Incă G. Teglas amintea descoperirea la Breţcu
a unei ţigle <.'ll ştampila acestei unităţi 93 • Cercetările ulterioare şi descoperirile
nu au confiirmat această pnimă descoperire. Prezenţa însă a unei astfel de ştam
pile la Breţcu este posibilă, dată fiind apropierea castrului de la Sărăţeni a
cărei ga1rniznană o forma.
{ Lrgio] 1111 lflavia felix]?. Biblio~rafia mai veche menţionează descoperirea la Breţcu a unei ştampile care a fost citită leg(io) IIII Flavia94. În
Muzeul din Sf. Gheorghe se află îmr-adevăr o cărămidă cu indicaţia că provine de la Breţcu, 'da:r aJ cărei tex't se poate citi .ail.itfel: se disting numai patru
haste verticale; semnele aşezate lateral de aceste haste fiind neclare. Dacă
ştampila a fost cîndva mai clară şi a permis lectura maii sus amintită, de
care însă ne îndoim 95, atunci se pot face o serie întreagă de af!rmaţii. Pînă
atunci însă este vorba de o singocă descoperire de acest fel, nerepetată a cărei
lectură este incertă. lnclinăm să credem că este o ştampilă a cohonei IIII
Baetasiorum de la Olteni.

·sa

89 D. Tudor, op. cit., p. 306-311, 345-346; Idem, în SCIV, 16, 1965, p. 359;
N. Gostar, în Arheologia Moldovei, 4, 1960, p. 180, nota 35; C. Petolescu, în SC/V, 22,
1971, p. 413. Nu sîntem convinşi că lectura ştampilelor de tip CIB este c(ohors) I B(racarugustanorum).
90 I. Venedikov, în lzvestia na arheologiceskovo drujestvo v gr. Stalin, 9, 1953, p.
61-68.
91 D. Tudor, Olunia Romană, Bucureşti, 1968, p. 258 crede că limesul de pe Olt a
fost organizat încă sub Traianus, ceea ce nu e posibil dacă acceptăm actualele ipoteze privind organizarea Daciei şi Moesiei Inferior. Arheologic şi epigrafie se C011JStată ridicarea
fortificaţiilor de piatră din această zonă în timpul lui Hadrianus: Rădăcineşti (CIL, III,
12601), Bivolari = Arutela (CIL, III, 12604-12605), Copăceni (CIL, III, 13795 = ILS,
8909; 13796 = ILS, 9810). Cum toate fortificaţiile au acelaşi aspect în ce priveşte sistemul
de construcţie, s-ar putea ca toate să dateze din această perioadă. Mai mult, la nici unul
din aceste forturi nu s-a semnalat existenţa unei faze iniţiale cu val de pămînt.
92 Cohors, în RE IV 1 1900 col. 302 (K.. Cichorius); Wagner, Dislokation, p. 155;
I. I. Russu, op. cit., p. 72.
93 G. TegI.as P. Konig, în AEM, 8, 1884, p. 54; G. Teglas, în ArchKăzl, XXII,
1899, p. 398-399; Idem, în Klio, 11, 1911, p. 499; C. Daicoviciu, în A/SC, II, 1933-1935,
p. 252 se îndoia de posibilitatea aceasta. J. Szilagyi, în Dissertationes Pannonicae, II, 21,
1946, p. 18-19 crede că este posibilă o astfel de descoperire.
94 Legio, în RE, XII 1924 col. 1544 nu aminteşte nimic; G. Tegl.as P. Konig, în
AEM, 13, 1884, p. 54; G. Tegl.as, în ArchKozl, 22, 1899, p. 101; Teglas G., în ErdMuz,
19, 1912, p. 38, nr. 94; Idem, în Klio, 11, 1911, p. 155; J. Szilagyi, op. cit., p. 18-19
cred în prezenţa legiunii aici. N. Gostar, în Analele Universităţii A. I. Cuza Iaşi, 11, 1965,
p. 3 presupune că ar putea fi vorba de legio I Italica. I. Glodariu, în Acta MN, 3, 1966,
p. 432; D. Protase, Acta MN, 4, 1967, p. 63 nota 57 se îndoiesc de siguranţa descoperirii.
95 R. Vulpe, Angustia, p. 518, nota 9.
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VI.

CONSIDERAŢII

GENERALE PRIVIND CASTRUL

Cercetările arheologice efectuate la castru, folosirea datelor şi materialului arheologic rezultat din ele permit cîteva precizări în legătură cu castrul,
fazele_lui de coostrucţie şi cu rolul castrului ca centiru de difuzare a culturii
materiale romane.
a) Intre concluziile deosebit de importante este constatarea sigură a celor
două faze de construcţie ale castrului: una cu val .de pămînt, alta cu zid de
piatră. Prnfilele secţiunilor, jurnalul de săpături, precum şi aspeotul exterior
al rastrului nu lasă nici un dubiu în această chestiune90 • Este iarăşi adevărat
că existenţa castrului de pămînt a fost presupusă de V. Christescu, C. Daicoviciu şi I. Paulovics; ultimul mai ales îşi baza afirmaţiile pe descrierile
făcute de O. Balasz97 • Problema importantă însă rămîne aceea a datăirii
castrului cu val de pămîm. Cercetările efectuate la castru nu au ·scos la iveală
elemente ca.re să permită o datare .sigură. Datarea mai veche a ridicării
castrului de pămînt în perioada războaielor cu da.cii 9B sau în timpul lui
Traian-Hadrianus99 a fost propusă mai mult pe bază de intuiţie, decît
pe baza unor analize bazate pe realitatea istorică şi arheologică de la castru.
Singurele indicii pentru datarea fazei cu val de pămînt le oferă datele în
legătură cu umtMea militară care va fi staţionat prima în castru. In cazul
că am acceptat ipoteza în legătură cu cohors I Hispanorum (veri mai sus)
aitunci, ea fiind prezentă la -B.reţcu încă de la sfîrşitul războaielor cu dacii,
a putut ridica castrul cu val de pămînt încă în primii ani după cucerire,
probabil în epoca 106-110 e.n. Această datare ,s-ar încadra în datarea mai
generală propusă pentru construirea castrelor cu val de pămIDt din Dacia 100 •
Castrul cu zid de piatră reprezintă un progres ·În fortificarea ca1'itrului
cu val de pămînt, care nu îşi schimbă în chip esenţial dimensiunile. In afară
de înlocuirea valului de pămînt şi a palisadei prin zidul de piatră, nici unul
din celela1te elemente ale incintei nu-şi schimbă rolul esenţial, iar suprafaţa
locuită din interior nu creşte. Raportul dintre cele două porţiumi importante
din castru (pmetentura şi .retentura), determinat de poziţia porţilor, este
aproape 2: 3 (77,10-101,90 m; 77-101 m). Porţile sînt simetric aşezate,
i:ar portae principales sînt mai apropiate de latura de S, cu porta praetori.a.
Diferenţa mică Între aşezarea porţii principalis sinistra faţă de cea dextra
în raport cu latura de N sau de S se poate datora unei greşeli de construcţie
în antichitate sau greşeli de măsurare a cercetătorilor şi nu este esenţială.
Lipsa şanţului de apărare pe latura de S nu constituie o excepţie şi poate

M. Macrea, în SCIV, 2/1, 1951, p. 282 sq nu aminteşte nimic în legătură cu
de construeţie deşi în jurnalul de săpături dă indicaţii precise în acest sens.
97 I. Paulovics, Dacia, p. 78.
98 C. Daicoviciu, în La Transylvanie dam l'antiquite, Bucarest, 1938, p. 46, nota l;
V. Christescu, op. cit., p. 109.
99 Em. Panaitescu, Castra Daciae, p. 2-3; Wagner, Dislokation, p. 155.
100 N. Gudea, în AIIA, 18, 1975, p. 71-87.
96

această fază
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fi uşor explicată prin raţiunile legate de relieful terenului. Dealtfel avem şi
alte cazur.i în Dacia, cînd în situaţii similare, nu există şanţ de apărare 101 •
Problema şanţurilor de apărare rămîne nerezolvată la Breţcu. Şanţuri,le identificate de secţiuni sînt foa!'te înguste şi puţin adînci în raport cu zidul de
incintă şi sînt mult mai aproape de acesta. De aceea credem că ar fi putut
aparţine celei de a doua faze avînd un rol secundar, acum cînd incinta era
de zid. S-ar putea deci ca I. PauJovics să fi fost bine inspirat cînd a sugerat
ca şanţul mare exteriox paralel cu incinta pe laturile de E şi V trebuie să
fi aparţinut castrului şi anume fazei lui de pămînt 102 • Acest lucru se cere
însă verif~ca:t a.rheologic. Am discutat mai sus raportul dintre cele două şan
ţuri şi faza cu val de pămînt şi cea cu zid de piatră. Ţinem doair să adăugăm
aici că. rezultatele obţinute de şcoala arheologică din Anglia 103 susţin cele
afirmate de noi în legătură cu comtruirea valului de pămînt.
Porţile castrului de la Ilreţcu sînt de dimensiuni reduse, avînd bastioane
cu peni.metru mic. Excepţie face porta decumana ale cărei bastioane sînt deosebit de încăpătoare şi de formă neobişnuită. Nici unul din bastioanele porţilor nu a fost locuit, de unde se pare că elementul lor cel mai importaint
era platforma suyerioară folosită pentru pază sau pentru maşini. Analogii
în acest sens ofera într-o oarecare măsură castrul de la Bologa la care bastioanele porţilor principalis sinistra şi praetoria nu au fost locuite şi la care se
pare că accesul în turn se făcea printr-o deschidere în plaitfonnăt 0 4. Planul
bastioainelor la porţile praetoria şi principalis sinistra şi dextra sînt patrate,
fără ieşind spre exterior. Ele prezintă analogii pînă la identitate cu bastioande unor castre de pe },imesul lui Hadrianus din Britannia1os, sau de pe
limesul din Germaniatos. În Dacia asemenea caracteristke prezintă numai
castrele construite pe Olt datînd tot din timpul lui Hadrianust 07 • Pentru
porta decumana nu cunoaştem analogii. Prin comparaţ;ie deci, dar fără ca
aceasta să fie determin.antă, data construirii castrului cu zid de piatră s-ar
putea restrînge deocamdată la prima jumătaite a secolului II, mai pJ."ecis în
timpul Împăratului Hadrianus.
Forma turnurilor de colţ este Întrucîtva neobişnuită. Singura analogie
pe caire o cunoaştem este castrul legiunii II Panhica de la Albanum (Roma)
(cf. Ausonia, 9, 1919, p. 226-227). Acest sistem de construcţie aparte al
101 Porolissum-Pomet pe latura de S: M. Macrea, în Materiale, 7, 1961, p. 371-374;
Pojejena pe latura de S spre Dunăre.
102 I. Paulovics, Dacia, p. 79.
1o3 B. Hobley, în Limes 8 Tel Aviv, 1968 (1971), p. 21-32.
104 N. Gudea, în Apulum, 10, 1972, p. 127-135.
• 105 Porţi cu plan similar se află la castrele de pe limesul construit de Hadrianus
În Britannia: Wallsend, Benwell, Rudchester, Halton, Chester, Housesteads, Greatchester,
Birdoswald cf. J. Colongwood-Bruce Handbook to the Roman Wall, p. 41, 52, 62, 70, 85.
Planuri diferite de porţi la acelaşi castru se cunosc din Germania: cf. ORL, B, nr. 35,
pi. III (Obernburg); In Dacia Porolissensis avem un caz asemănător la Buciumi cf. N. Gudea,
în CastTul roman de la Buciumi, p. 16 sq.
106 In Germania romană avem aceleaşi porţi la castre datînd tot din epoca lui Hadrianus - Antoninus Pius: ORL B nr. 1 (Heddersdorf), nr. 5 (Hunzel), nr. 9 (Heftrich)
·
nr. 10 (Feldberg).
101 Vezi nota 91.
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turnurilor de colţ nu trebuie însă privit ca ceva ieşit din comun îmr-un ti~
de construcţii care era în acelaşi timp şi standardizat, dar oferea şi suficienta
libertate de iniţiativă constructorilor. Se mai cunosc oastre care pTezintă
aspecte specifice şi trăsături care se abat de la normele comooe de construcţie
a castrelor 103 • Dacă totuşi turnurile din colţur"iile de SV şi SE aT putea fi
interpretate ca forme de„ivînd din turnuri cu plan trapezoidal, cele din
colţurile de NE şi NV, şi u.ai ales ultimul, sîm cu totul neobişnuite. Nici
turnurile de colţ nu au fost locuite, iar materialul ce ar putea rezulta din
săpături nu poate fi prea concludent. .Ainalogii În acest sens avem tot la
Bologa unde în turnurile de colţ nu există un nivel de locuire. Interiorul
turnurilor nu prezintă urme de refacere; ele se datează ca şi castirul pe
timpul lui Hadrianus.
Şanţnl interior existent pe trei dintre laturi are analogii şi la Bologat09
şi Buciumi. Şi acolo ne exprimam părerea că rostul lui era de a colecta apa
ce se scurgea de pe pantele valului şi d·:! a o evacua afară din castru. La
Breţcu acest rol este mai clar tocmai datorită pan.tei accentuate pe care se
află castrul, şi pe care apa se scurgea oricum spre S. Presupunem că apa era
evacuată printr-o deschizătură pe latura de S, poate chiar prin poartă.
O trăsătură aparte a castrului de la Breţcu este existenţa zidului interior
care dublează incinta. Nu cunoaştem pînă acum analogii de nicăieri cu excepţia castrului de la Hoghiz110. Problema poate fi lămurită atît la Breţcu
cît şi la Hoghiz prin cercetă,ri de proporţii mai mari. In ipoteza că acest
al doilea zid a existat cu adevărat se poate pune întrebarea ce nevoi au
determinat ridicarea lui? de ce au fost necesare platformele lîngă bastioanele
porţilor princ~palis sinistra şi dextra. La aceste întrebări nu se poate da răs
pU111s. Numai faptul că şi Em. Panaitescu a surprins prezenţa zidului interior în anumite porţiuni, ne face să nu ne îndoim de rezultatele obţinute
de M. Macrea ,ale cărui profile nu par să confirme ·În toate cazurile supoziţiile în legătură cu zidul inter.ior (Fig. 19, 20). Prezenţa acestui zid interior, construit ultimul, după zidul de incintă, pare să fi fost necesară într-un
moment cînd incinta avea nevoie de o Întărire suplimenta:ră sau datorită
unor mişcări ale terenului (aşa cum pare a sugera profilul secţiwiii de pe
latura de N (Fig. 18). S-ar putea însă ca zidul interior să nu fie continuu
ci să reprezinte zidurile ooor construcţii care din liipsă de spaţiu au fost
construite pe val şi peste via sagularis. Ridicarea unor astfel de construcţii
108 Turnuri de colţ care au planuri neobişnuite în raport cu cele deobicei dreptunghiulare sau trapezoidale mai sînt semnalate în Dacia cf. M. Macrea, Viaţa în Dacia romană,
Bucureşti, 1969, p. 225 (rotunde). In Germania romană avem cazuri de excepţie la Stockstadt (ORL B nr. 33) Holzhausen (ORL B nr. 6), Wiesbaden (ORL, B nr. 31). E. Fabricius
(Limes, În RE, XIII 1926 col. 576) afirmă că forma castrelor din Dacia este mai arhaică
şi corespunde castrului descris de Polybius. Această părere desigur nu mai este valabilă azi
cînd cunoaştem mai multe planuri de castre din Dacia şi putem opera cu ele.
109 E. Chirilă N. Gudea, în Materiale, 10, 1973, p. 115 sq; N. Gudea, în Apulum,
10, 1972, p. 123-124 fig. 2; prezenţa lui s-a confirmat şi în săpăturile din anii următori,
încă nepublicate.
no M. Macrea, în SC/V, 2/1, 1951, p. 289, nota 4 vezi şi K. Horeilt, SC/V, 2/1,
1951, p. 124-125.
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este gener:ală în ·secolul III şi o mai Întîlnim în Dacia 111 . Urmează ca cercetă.r.ile viitoare să preci2leze definitiv identitatea şi rolul acestui zid.
O problemă pellltru care nu vedem încă o ~ezolvare rezonabilă deocamdată este aceea a iaşa-numiteloc „pragur.i " transversale pe caire M. Macrea le-a
identificat la toMe cele patru pmţi. Nu cunoaştem existenţa unor astfel de
elemente de construcţie la porţile castrdor. In Dacia nu avem nici o analo gie. Ca ip a:teză de lucru s-ia.r putea accepta ideea ca aceste zise praguri
să repreZJinte ziduri care blocau timrările la cel puţin 2-3 din po·rţile castrul ui. lpo·teza poate fi susţinută într-un fel de faptul că toţi autorii mai
vechi au văzut o singură .intrare în castru, cea de pe latura de S, probabil
tocmai din cauză că celelalte au fost blocate, iar în spatele zidurilor a fost
completat valul. Prezenţa a ceea ce credem şi noi că sînt urmele unor şanţuri
în faţa p o rţilor de pe latur~le de E şi V ar fi în fa voarea acestei ipoteze.
Sigur că în afara acestei ipoteze se mai pot enunţa şi altele. La castrul de
la Bologa se ştie în mod precis că pona praetoria şi po~ta decumana au fost
blocate cu zidll!1•
Pe locul unde se află castrul de la Breţcu nu sînt dovezi .că ar fi existat
mai înainte un strat de locuire. Fragmentele de vase din epoca halstaitniană
au fost desigur aduse de torenţi sau odată cu pămîntul peilltiru val. In împrejurimile castrului s-au identi11c1L În m,;Î multe puncte •aşezv ri din epocile
comtmei primillÎveua.
Castrul respectă unele din principiile teocetice de castramentaţ:Îe romană.
Ve:z.i în acest sens Hyginus, 56: „Primum locum habent quae ex campa in
eminentiam leniter attoluntur, in qua positione porta decumana eminentissimo
loco constitutur, ut regiones castris subiacent". Acelaşi luc.ru este valabil şi
pentru porta pr:aetoria orientată .spre trecătoarea de unde putea apa·re duş
manul potenţi.ari, Hyginus, 56: „porta praetoria semper hostem spectare debet".
Datarea construirr,ii ·castrului ou Ziid de piatiră a fost şi rămîne încă deosebit de dificilă şi în legătură cu ea s-au exprimat ipoteze diferite. Em. Panartescu credea că a fost construit sub Traianus sau Hadri:anus11 4 ; C. Daicoviciu afirma că daitează „Într~o epocă ultertioară lui Traian"11s, iar V. Christescu opinează pentiru o datare drzie, la sfîrşitul secolului II sau începutul
secolului III bazat pe forma castrului11 6 • Lipsind inscripţii, manete sau observaţii stratigrafice precum şi material arheologic care ·sa rep reZiinte o bază
sigură pentru da.tare, singurele elemente de da·t~e sÎillt analogiile menţionate
mai sus precum şi datele în legătură cu unităţile staţionate aici, ce pair a in111

N. Gudea, în Castrul roman de la Buciumi, p. 122. ·
N. Gudea, în Apulum, 10, 1972, p. 127 sq.
C. Goos, în AVSL, 13, 1876, p. 213, 238; I. Marţi an, Repertorii' arheologic pentru
Ardeal, Bistriţa, 1920, nr. 102, p. 11; M. Macrea, op. cit., p. 296-299.
114
Em. Panaitescu, Castra Daciae, p. 11: „un indicazioni questo per stabilire che li
torri de tal forma non sono anteriori al II secolo d.Chr. e quindi che il castra di tal
forma e de! periodo fra Traiano e Hadriano". Spre această datare înclină şi D. Pretase,
op. cit.
115 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest, 1945, p. 110, nota 2.
116 V. Christescu, op. cit., p. 48-51 tot aici el sugerează că construirea valului din
sudul Basarabiei s-a făcut odată cu castrul de la Brei;cu.
112
113
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dica drept dată penitru con:stiiuirea castrului cu zid de piatră mijlocul secolului al II-lea. Este adevărat că analogiile pentru ·turnurile de colţ sînt
mai tuzii, dair a, i:stea fiind fo. !lle ath ,.i,_ rare nu pot consti·tui, credem, o
bază mai sigură de dataire.
Nu avem nici un fel de date în legătură cu durata vieţii castrului. lntrucît nu dispooem nici de stratigrafia din interior, nici de material arheologic concludent pentru datare sîntem Împiedecaţi să ~utem preciza durata
lui de existenţă. Deocamdată &ngura dovadă, indirecta dealtfel, care pare
a sugera existenţa castrului şi în secolul III este ·tezaurul de la Poiana, în
pasul Oituz, la foarte mică distanţă de castiru 117 • Nu avem insă nici un
motiv să presupunem o părăsire a castrului maii devreme de data retragerii
oficiale a armatei romane din Dacia pennru că lipsesc date. Situaţia graniţei
în general şi mai ales a celorlalte castre din acest sector nu permit decît
această părere.

Indicii ·relat.iv mai clare ne dau în acest sens trecerea în revistă a contextului adminisnra.niv şi organizatoric în care se încadrează castrul. în legă
tură cu situaţia teritoriilor din SE Transilvaniei, situate Între Olt şi munţi,
sînt date puţine. Apartenenţa acestui teritoriu la una sau al·ta din provinciile
dacice este discutată. Una din ipoteze susţine că teritoriul de SE al Transilvaniei a aparţinut Daciei aşa cum a fost ea organizată de Traianus şi deci
graniţele ei de E şi S ar fi fost Carpaţii 118 . Castrele ridicate În această primă
fază aveau toate rostul de a apăra provincia din aceste direcţii. O altă ipoteză susţine că Dacia lui Traianus se întindea spre S numai pînă la Oltul
transilvan ~; că :.!'ritoriile aflate la S de acesta au aparţinut Moesiei Inferio_r119. Castrul de la Breţcu avea În ambele situaţii acelaşi rol, de a apău
intrarea în provincie prin pasul Oituz. Situaţia celorlalte castre însă, cele
situate de-alungul Oltului şi cel de la Rîşnov, se cere însă analizată temeinic
căci am avea de a face cu unul din rarele cazuri cînd la hotarul dintre
două provincii .romane staţionau trupe 1 20. Căci după organizarea Daciei Inferior se pare că teritoriul acesta a i,ntrat sub administraţia procuratomlui
ei 121 • Deci castrul de la Breţcu a aparţinut în prima perioadă 106-120 provinciei Dacia sau Moesia Inferior. După 120 castrul aparţine Daciei Inferior
căci unitatea care a staţionat aici, cohors I Hispanorum, apare în diplomele
acestei provincii. Deahfel şi cohors I Bracaraugustaino.rum apare tot În diplomele Daciei Inferior. Faptul că istoria acestei provincii nu cunoaşte eveni117 C. Goos, În AEM, 1, 1877, p. 125: tezaurul avea iniţial cca 8 kg. Loturi din
acest tezaur au fost vîndute în oraşele din Transilvania (Tg. Secuiesc, Braşov, Sibiu, Cluj)
şi chiar la Bucureşti. Lotul vÎndut la Tg. Secuiesc cuprindea 366 piese pe care Goos le-a
identificat În felul următor: 2 Nero, 1 Vitelius, 48 Vespasianus, 12 Domitianus, 37 Traianus,
71 Hadrianus, 3 Sabina, 5 Aelius Caesar, 45 Antoninus Pius, 5 Faustina, 32 M. Aurelius,
10 Faustina Iunior, 2 Lucius Verus, 1 Lucilla Veri, 9 Commodus.
118 C. Daicoviciu, În Dacica, Cluj, 1970, p. 238.
119 B. Gerov, op. cit., p. 196-210; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti,
1969, p. 37; I. Glodariu, op. cit., p. 434.
120 Aceasta pare a fi situaţia pe graniţa de Nord a Moesiei Superioare unde, după
ocuparea Daciei, continuă să staţioneze trupe care constituiau o rezervă strategică: cf.
CIL, XVI, 111; Chiron, 2, 1972, p. 450 sq.
121 V. Christescu, op. cit., p. 60-61.
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mente politice deosebite caTe să-i fi afectat integritatea teriitocială ne face
să credem că fortificaţia de la Breţcu a funcţionat în linişte pînă la capăt.
Sistemul de organizare al apărării În această zonă se baza pe castrul
înaintat de la Breţcu, ce apăra o trecătoo.re importantă şi pe cel de la Boroşneul Mare ce apăra o trecătoare S1CCUndară. În ·spatele lor la Întretăierea
drumurilor a fost construit un castru la Comalău. Această dispunere asigura
posibilităţi rapide de manevră în cazul cînd ero. necesar.
·
1n legătură cu un~tăţile militare care au staţionat în castrul de la Breţcu
propunem o ordine următoare. Este cert că unitatea de Hispaini cohors I
Hispanorum quingen<11ria equitata a fost cea care a sosit prima la Breţcu
şi a staţionat permanent aici. Nu avem nici un motiv să credem că prezenţa unei ştampile pe cărămidă, găsită în castrul de la Comalău a însemnat
şi staţionarea cohmitei aici 122. Mai greu de precizat este semnificaţia prezenţei
ştampilelor cohortei I Ilracaraugustanorum. A staţionat această unitate un
timp cu Întreg efectivul la Breţcu? Cînd s-a întîmplat acest lucru şi cît a
durat? ln primul caz se pune Întrebarea dacă intr~un castru de această mă
rime puteau ~tafiona două unităţi auxiliare (fie chiar şi quingenaTia). În
comparaţie cu a te castre unde se ştie că au staţionat două unităţi (Veţel,
Boll>ga, Moigrad) castrnl de la Breţcu este mult mai mic. Dacă ambele unităţi ar fi fost quingenaria, fapt caire IJliU se cunoaşte despre cohors I Bracaraugustano['um, poate că ·s-ar putea admite că au staţionat Împreună.
Motivul prezenţei aici a celei de a doua unităţi poote fi numai presupus, ca
şi perioada de yrezenţă. Ar putea să fi fost vorba de o ameninţMe a hotarului în aceasta parte, eveniment care nu este înregistrat .de izvoare În perioada În care cohors I Bracaraugustan0I1Um lipseşte din diplomele Moesiei
:
Inferioare şi este prezentă în cea din Dacia Inferior.
b. Materialul arheologic recoltat în cele două campanii de săpături nu
of eră nici un element sigur de datare. În pr~mul dnd pentru cea mai ma.re
parte a lui lipsesc indicaţiile stratigrafice. ln al doilea rînd pentru că el nu
reprezintă elementul cel ma.ii susceptibil să ofere o datare mai nuanţată:
terra sigilata, inscr.ipţii, monete, obiecte de metal etc. Ceea ce oferă el este
de caracter general: şi anume se încadrează în timp între cucerirea Daciei
~i părăsirea ei. El constituie totuşi o bază pentru analogii pentru toate cercetă.rile efectuate În zonă, căci el reuşeşte să prezinte 1răsăturile generale
culturii materiale provinciale din a.ceastă zonă şi permite să desprindem cîteva
aspecte specifice acesteia.
Cele cîteva fragmente de terra ,sigillata pot fi datate Între sfîrşitul secolului I şi mijlocul secolului al Ii-lea şi ,reprezintă importuri din Gallia,
din atelierele de la Graufsenque şi Lezou. Importantă ni se pare obSCTvaţia
lui Em. Panaitescu în legătură cu descoperirea lor, în acelaşi context stratigrafic cu celelalte fragmente ceramice, unele de factură autohtonăt23.
Sînt de remarcat cîteva lucruri în legătură cu materialul arheologic. Cd
provenit din săpăturile .din anul 1925 nu are locul de descoperire precizat,
122

I. Paulovics, Dacia, p. 80; vezi

şi

Szekely Z., A komol6i eroditttt r6mai tabor,

p. 27, fig. 10.
123

Em. Panaitescu, Castra Daciae, p. 2.
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În afară de cîteva piese ce provin de la clădirea băii. Presupunem Însă că
ma.re parte din acest material trebuie să provină din interiorul castrului din
cele două seeţiuni mari diagonale caire au seeţiona.t barăcile. Faptul că
M. Macrea în 1950 a recoltat atît de puţin material în general şi mai ales
de la secţiunile peste incintă susţine această presupunere.
Cele cîteva fragmente ceramice datînd din prima epocă a fierului au
fost găsite toate la turnul din colţul de NE. Prezenţa lor nu poate fi explicată suficient de clar pentru că nu a fost identificat un nivel de locuire
corespunzător.

Alături de terra sigillata care este relativ redusă la număr, dar a care1
prezenţă este semnifioativă, ma.i există cîteva fragmente de vase din pastă
foarte fină, relativ puţine, motiv, pentru care le-am considerat şi pe ele pro-

duse de import.
ln categoria produselo.r de import un loc important ocupă amforele care
apar la Breţcu Într-un număr impresionant, necunoscut pînă acum la nici
unul d~n castrele din interiorul arcului carpatic. Nu avem detal,ii stratigrafice în legătură cu descoperirea lor. În orice caz prezenţa unei asemenea
cantităţi de fragmente de amfore poate fi pusă numai în legătură cu aşe
zarea pe drumul comercial care intra pe aici În provincie. Existenţa acestui
drum comercial foarte important se confirmă În acest chip pentru prima ooră,
mai mult decît concludent. Aprcpierea castrului de o zonă unde se prodc:ceau
amfore, oraşele de la M. Neagra, precum şi posibilităţile uşoare de tran.:>port
unnînd această rută, reprezimă un indiciu În legătură cu orientarea drumului
comercial. Faptul că amforele sînt fragmentare nu a permis deocamdată precizarea atelierelor de fabricaire a acestor amfore şi deci datarea lor.
Ceramica provincială, termen care corespunde ceramicii de uz c•)mun,
deşi este în cea mai mare parte fragmentară permite cîteva observaţii demne
de consemnat. În legătură vu terminologia folosită aici vezi capitolele despre
ceramica provincială din castrele de la Rîşnov şi Buciumi.
Se poate remarca astfel numărul relativ redus al vaselor din pastă mai
fină, care se reduc la cîteva fragmente de străchini cu fund inelar deobicei
din pastă de culoare roşie. Nu se cunosc vase din pastă fină cu decor imprimat sau ailte forme de vase caracteristii'ce din pastă de această calitaite.
Ceramica cu firnis este foarte rar întîlnită. La fel se întîmplă şi la alte
castre din SE Transilvaniei cercetate pînă acum (Rîşnov şi Comalău) 12 4.
Pînă la noi cercetăiri constatarea rămîne valabilă şi poate reprezenta o concluzie privind Întreaga zonă de SE a Transilvaniei.
Vasele ceramice cele mai numeroase sînt cele dintr-o pastă relativ fină,
nisipoasă. Apar formele cunoscute şi din alte castre din Dacia: oale, stră
chini, farfurii, ulcioare, căni şi fructiere. Cantitatea relativ redusă a materialului M"heologic, nu permite aici disc11ţii în legătură cu proporţia fiecărei
fD'fme de vas în ansamblul materialului arheologic. Am remarca doar că,
la fel ca peste tot, oalele reprezintă materialul cel mai numeros. Din această
formă de vas se distinge tipul oalelor caracteristice cu două torţi din pastă
m Z. Szekely, op. cit., p. 20 sq; N. Gudea -

I. Pop, op. cit., p. 49 sq.
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de culoare roşie, formă c~e, se pare, este specifică acestui colţ din Dacia,
pentru că le-am ÎntîLnit des la castrele de la Rîşnov, Comalău şi Hoghiz.
Celelalte forme de vase sînt reprezentate printr-un număr redus de fragmente, suficiente doar pentru a sugera că există o mare varietate de forme
din pastă de culoi"i foarte diferite.
Dintre piesele ceramice am remarca doar opaiţele. După cum rezultă
din fotografiile rămase de la Em. Panaitescu (Fig. 37, 40) cît şi din piesele
ca atare provenite din săpăturile din anul 1950, ele sint identice cu tipurile
descoperite în castrul de la Rîşnov 125 • Toa:te reprezintă tipuri locale şi provin probabil din acelaşi atelier, care trebuie să se afle undeva în zonă, dacă
nu cumva reprezintă şi ele piese de impor.t.
Ceramica, material <le construcţie este oarecum specifică. Cea mai mare
parte este reprezentată de fragmente de ţigle, olane, tuburi de apeduct. Am
remarca doar bogata şi variata ornamentaţie a celor provenind de la baie
pe care s-a încercat în felurite forme im~tarea mozaicului (Fig. 45-49).
Unui din cele mai importante rezultate ale campaniilor de săpături de
la llreţcu a fost identificarea ceramicii autohtone dacice. Remarcată incă
din 1925 de către Em. Panaitescu, care nu a înţeles aitunci pe deplin semnificaţia descoperN-ii sale 12 s prezenţa ceramicii dacice a fost excelent comentată
şi interpretată de C. Daicoviciu 121. Importanţa descoperirii ei a fost cu atît
mai mare cu cît pentru prima oară În Dacia se găsea ceramică autohtonă,
în acelaşi context stratigrafic cu cea romană. Descoperirile acestea au fost
confirmate de săpăturile lui M. Macrea 12 8 caire a dat şi informaţii stra·tigrafice în legifaură cu ceramica dacică. Ulterior D. Protase 129 şi I. H. Crişan1:io au comentat şi analizat această ceramică, iar mai .recent am inclus-o
într-un studiu privind semnificaţia prezenţei ei numai în castrele romane 131 .
Ceramica autohtonă dacică descoperită la Breţcu este identică prin factură, forme de vase şi elemente de decor cu ceramica dacică din perioada
dinaintea cuoeririi. Toate vasele sînt dintr-o pastă cu nisip şi pietricele,
lucrată grosolan cu mîna şi arsă insuficient. Culoarea pastei este în general
broo-roşcată, culoare care s-a modificat datorită repetatelor arderi secunda.re
şi a afumării. Formele de vase ·sÎm ·tipice (ceaşoa opaiţ, oala sac) ca .5i elementele de decor (brîu .în ·rdief, brîu cu alveole). Cea mai mare parte a materialului dacic apărut În anul 1950, a fost găsit în apropiere de valul de
N. Gudea - I. Pop, op. cit„ p. 54, fig. 56, pl. XLIV.
Em. Panaitescu, op. cit.
C. Daicoviciu, în AISC, 3, 1936-1940, p. 231, pi. L, fig. 2 şi 5; Idem, în
la Transylvanie dans l'arztiquite, 1945, p. 122.
128 M. Macrea, în SC/V, 2/1, 1951, p. 295; Idem, Îin Dacia, N.S„ 1, 1957, p. 206; Idem,
Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 260; Z. Szekely, în Cumidava, 4, 1971, p. 53.
129 D. Pretase, op. cit„ p. 19-20 menţionează între descoperirile cu caracter autohton
ce,tile şi chiupurile din castru.
130 I. H. Crişan, Ceaşca dacică, în Stiuiii şi Cercetări Ştiinţifice Cluj, 6, 1955, p. 139;
Idem, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 256. Autorul datează ceramica din castru
în faza a IV ( = epoca romană) identificînd vase borcan cu brîu în relief, cu alveole şi
cu butoni.
.
m N. Gudea, în SCIV, 21, 1970, p. 299-311; Idem, în Limes 11 Xanten, 1974
(1978), p. 313125
126
127
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pammt, fapt normal dacă ne gîndim că toaite secţiunile au fost executate
numai în această zonă. Locul de descoperire al materialului dacic găsit în
anul 1925 nu este precizat.
În lumina noilor cercetăiri din castrele romane din Dacia prezenţa materialului dacic de la Breţcu cîştigă acum o importanţă deosebită. Ceramica
de factură dacică a fost găsită în castrele de la Comalău 132, Rîşnov133 şi
Olteni134 precum şi la Micia, Bologa, Buciumi, Moigradt35 fapt care face ca
observaţiile în legă.tură cu ea, ,reduse pînă nu demult la cîteva cazuri, să
poaită fi extinse. Interpertarea prezenţei ceramici, dacice în castre a încetait
să mai fie o problemă În sine. Nu se mai îndoieşte nimeni că ea atestă o
populaţie daci,că numeroasă, caire locuia în zona castrelor, ~n strînsă legătură
cu acestea. Chiar dacă populaţia dacică a fost mutată anume în apropierea
castrelor, ea s~a integirat progresiv în noile forme de viaţă. Lipsa unor aşezări
dacice anterioare cuceririi în. apropierea imediată a castmlui aşa cum se constată şi la Veţel, Bologa, Buciumi etc., sugerează aceaistă măsură a autocităţilor. Nu este exclus ca foarte de timpuriu 1populaţia dacică să fi fost atrasă
spre aceste centre economice pe care le reprezentau castrele pe lîngă faptul că
de la bun început . garnizoana şi-a putut completa efectivele cu aiutohtoni.
Numai astfel se poate explica mai bine prezenţa ceramicii în castre. Ceramica dacică nu apare izolat nici la Breţcu, nici în celelalte castre. Ea este
numeroasă. Prezenţa ei la mult timp după cucerire poate fi aici mai uşor
explicată. Probabil că prezenţa ceramicii dacice este deosebit de viguroasă
în zona limesului, pentru că oraşele sînt mai departe, iar producţia locală
de ceramică la roată nu satisfăcea integral necesităţile autohtonilor. Este deasemenea foarte probabil că ceramica de tradiţie dacică produsă în atelierele
mărunte ale com'l.llilităţilor dacice, dacă nu cumva chiar la nivel de familie,
trebuie să fi fost mult mai ieftină. Se poate afirma cu rezonabilă certitudine că ceramica de tip provincial roman, chiar dacă nu ne referim la cea
de import, a fost mai puţin folosită la început pentru că era mai scumpă
fiind deci la nivelul autohtonilor un articol mai greu de procurat. Dacă în
castrele care sînt şi centre de producţie ceramică, cantitatea de fragmente de
vase de .tradiţie dacică şi cele la roată este mult diferită, ma.i numeroasă fiind
cea de a doua categorie, ar fi interesant de văzut cum arată acest raport Î·ritr-o
aşezare.

Foarte probabil că acest raport poate fi variabil şi condiţionat de factori diverşi: dacă o aşezare este mixtă sau numai de autohtoni. Din păcate
informaţiile asupra densităţii populaţiei, a raportului numeric dintre colonişti
şi a,utohtoni şi asupra rrepartizăirii colOII1Îştiloc şi autohtonilor în aşezări lipsesc
cu totul. Acestea ar fi aspectele problemei care este în fond deosebit de
complexă. In orice caz prezenţa masivă de material caracteristic dacic permite să recunoaştem populaţia dacică în cadrul populaţiei provinciei, să
Z. Szekely, A Komol6i erăditett r6mai tabor, p. 20, pi. XII/14-16; pi. XII/10.
N. Gudea, în Cumidava, 6, 1975, p. 23-37.
134 Informaţie Z. Szekely.
u 5 N. Gudea, în SC/V, 20, 1971, p. 299-}1 l.

1 32

133
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constatăm prezenţa ei viguroasă, lucru caire pînă astăzi nu s-air fi putut recunoaşte prin alte mijloace ale arheologiei sau istoriei vechi.
Chiupurile care sînt la Breţeu destul <le numeroase, aŞa cum sînt la
Comalău, Rîşnov şi Hoghiz, sugerează deasemenea legături strînse Între castru
si populaţia dacică. Această formă de vas apare la ca,strele din sud-estul
Transilvainiei în numă·r mai mare decît în alte castre din provincia Dacia,
fapt pe care trebuie să-l punem în legătură cu un specific al prnduqiei cera-

mice a zonei 1as.
Prezenţa numeroaselor materiale din fier folosite la construcţii (piroane
de diferite mărimi şi tipuri, scoabe, baire de fier, etc.) descoperite maii ales
În cursul săpăturilor din anul 1925 În secţiunile din interiorul castrului, ne
dau unele ~ndicii în legătură cu tipul construcţiilor din castru. Ele provin
mai ales de la şa,rpanta de lemn a acoperişului unor construcţii mari, cu zid
de piatră (aşa cum e clădi.rea A) sau poate cu pereţi de chirpic.
Uneltele descoperite sînt puţine (teslă?, mîner de vas?). Multe din piesele din f,ier nu au destinaţia precizată. P1rezenţa teslei· sugerează lucrări
de tîmplărie.
Armele descoperite sînt puţine şi nu dau indicaţii cronologice prea sigure. Vîrful de suliţă cu profil conic ar putea sugera o data.re mai tîrzie,
dar datarea oferită de lucra.rea lui Couissin pentru aieest tip de armă nu este
destul de convingătoare137.
Piesele de bronz s-înt puţine şi nesemnificative. Doar piesa de zar are
identitatea precizată. Ele se înscriu în seria descoperirilor obişnuite la castre.
Ţeava de plumb descoper~tă la baie a!,'3:rţinea unei construcţii foane solide
şi complexe. Bucăţile de plumb topi,t fară formă, găsite În castru pirovin fie
de la o activitate de prelucrare metalurgică, fie sî·nt resturile unor piese
distruse prin incendiu.
Fragmentele de st1clă prov·in de la mai multe .tipuri de vaseias şi se
încadrează, ca şi măirgica dealtfel139, în descoperiri uzuaie din castt"ele din
Dacia.
O semnificaţie şi importanţă deosebită prezintă diploma militară. Locul
ei de descoperire imediat nu are o importanţă aitît de mare ca prezenţa ei.
Este un semn al colonizării romane şi în această parte a 'Provinciei. Dacă
posesorul diplomei a ajuns aici .în urma colonizării efectuate de Traiain.us sau
mai tîrziu nu se poate p['eciza acum. Data timpooie a ,diplomei ar putea
sugera o prezenţă a posesorului foarte devreme în noua provincie. Ceea ce
apare semnificativ este provenienţa din armată a colonistului (dasis Flavia)
ceea ce confirmă încă odată rolul maire al elementului militar m colonizaire.
Aşadac se poate aprecia că fortificaţia roma111ă de la Breţcu se înscrie
în tipul şi oa:drul general <J!l c:asitrelor din Da,cia atît pr.in aşeza.re cit şi prin
1

136
M. Macrea, În SC/V, 2/1, 1951, p. 293, nota 10: afirmă că vasele dacice de tra~iţie locală (chiupuri~e) devin foarte frecvente în mediul roman; pentru această ipoteză vezi

ş1 D. Protase, op. cit„ p. 68. Pentru problemele aspectului zonal al ceramicii de acest fel:
N. Gudea - I. Pop, op. cit„ p. 46.
137 P. Couissin, Les armes romaines, Paris, 1926, p. 480 sq.
138 N. Gudea V. Lucăcel, în Castrul roman de la Buciumi, p. 109 sq.
139 Ibidem

20 -- Acta Mvsei Porolissensis - voi.
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plan, sistem de construeţie şi principalele aspecte ale vieţii r-omane provinciale.
Castrul prezintă 'tră·sătuci specifice de const1rucţie imimse probabil de situaţie,
iar materialul arheologic recoltat din castru preziinta caraoteristicele generale
ale maiterialului provincial, da.r cu noonţă specifică datorată fie producţiei
locale, fie celei zonale. Aceste aspecte specifice locale sînt deosebit de importante şi vor trebui mai bine şi mai precis delimitate pentru stabilirea importanţei castrului ca centru de producţie care şi-a difuzat marfa pe o zonă
limitată în jurul lui. Cele cîteva aspeote specifice comooe materialului arheologic din castrele din SE Transilvaniei care îl deosebesc net de materialul
provenind din castre situate în alte zone (Moigrad-Bologa de exemplu)
susţin odată în plus ipoteza că aspectul culturii materiale a provinciei Dacia
diferă În funcţie de condiţii economice, geo~rafice, de demografie care au
determinat şi asimilarea civilizaţiei romane. De o impor·tanţă deosebită este
a·testarea convieţuirii daco-romane pcrecum şi a prezenţei mifoarilor de origină
dacică în gamizoana castrului. Faptul, atestat deocamdată numai pe baza
ceramicii, îşi găse"şte perfecte şi concludente •analogii în celelalte castre din
Dacia, aşa cum prezenţa autohtonilor este atestată şi ·În alte castre din imperiu şi reprezintă o contribuţie de seamă la stabilirea aspectelor convieţuirii
daco-romane şi a procesului de formare a romanităţii· în Dacia.

VII. REPERTORIUL MATERIALULUI ARHEOLOGIC DIN CASTRU
ŞI DE LA BAIE
Vom prezenta în cele ce urmează materialul arheologic apărut în cursul celor două
campanii de săpături arheologice la castrul roman. Materialul arheologic nu va fi de5cris
în întregime pentru că o parte a lui nu prezintă elementele strict necesare unei determinări.
Lista va cuprinde numai cele mai caracteristice piese şi categorii ale acestui material în
proporţiile în care el există. In schimb ilustraţiile vor cuprinde şi piese care nu au fost
descrise fie pentru că s-au pierdut, fie între timp s-au deteriorat (cf. pl. 33-36, 39). Proporţia fiecărei categorii de material arheologic a fost determinată de locul unde s-au executat
săpăturile.

Prezentarea materialului arheologic va decurge în următoarea ordine: I Ceramică: A.
din epoca comunei primitive; B. ceramică romană de import; C. ceramică provinuz comun; D. materiale ceramice. II. Materiale arheologice din fier (arme, unelte,
piese folosind la construcţie). III. Obiecte şi ustensile din bronz, plumb, sticlă şi piatră.
Pentru fiecare piesă vom menţiona în afara datelor strict tehnice: anul descoperirii,
locul unde se păstrează şi numărul de inventar sub care se află înregistrat (acolo unde e
cazul).

ceramică
cială de

I. CERAMICA

A. Ceramica din epoca comunei primitive
1. Vas mare, fragmentar: parte din fundul vasului şi numeroase fragmente din pereţii
laterali; probabil pentru provizii; din pastă fină de culoare roşcată în partea interioară
~i neagră, lustruită în partea exterioară. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6651 = V 1443.
Fig. 24/2
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2. Fragment dintr-un vas din pa.stă zgrunţuroasă, de culoare neagră în partea exteîn partea interioară. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6656 = V 1466.
Fig. 24/1
3. Fragment din peretele unui vas mare de provizii, din pastă fină de culoare roşcată,
la exterior neagră, lusn-uită, decorată cu nervuri şi caneluri orizontale. Seqiunea C. 1950.
MIT. IN 6687. Fig. 24/3
4. Vas mare de provizii, fragmentar: se păstrează mai multe fragmente, din pastă
zgrunţuroasă de culoare cărămizie brună; la exterior neagră lustruită. Pe corpul vasului se distinge o nervură în relief, iar sub ea sînt caneluri orizontale. Turnul din colţul de NE. 1950.
MIT. IN 6672. Fig. 24/4
rioară şi roşcată

B. Ceramică de import romana:
terra sigillata
1. Fragment din peretele unui bol de tip Dragendorf, 30. Se păstrează partea supecu decorul în forma de „U" despărţit cu „suliţe• cu vîrful în jos. Probabil Lezou.
1925. B 2. MIT. Fig. 25/1
2. Fragment din peretele unui bol de tip Dragendorf, 37. In partea superioară se distinge linia în şnur care forma cadrul; în interiorul acestuia, se distinge o pasăre deasupra
unui cerc; conturul cadrului nu se poate preciza. In cîmpul lui se mai văd: o floare, un
con şi o frunză de viţă. 1925. B 1. MIT. Fig. 25/2 cf. Dechelette, II, p. 164, nr. 1167
sau 1168; P. Karnittsch, Die Reliefsigilaten von Ovilava, Wien, 1968, p. 170-188. Produs
de la Lczou în atelierele lui Cinamus sau Paternus în perioada A. Pius - M. Aurelius.
3. Fragment dintr-un bol de tip Dragendorf, 37. Se mai păstrează porţiunea neatinsă
a peretelui, o parte dintr-un cadru, o coloană şi laba unui picior. 1925. B. MIT. Fig. 25/3.
cf. Kamitsch P. op. cit., rp. 108, fig. 2. Produs la Graufesenque în perioada Titws Domitianus.
4. Fragment dintr-o strachină cu fund inelar. Se păstrează o parte din corpul vasului
şi din buză. Pe buză se văd o parte din vrejul şi frunzele viţei. dg=9 cm. 1950. Turnul
din colţul de NV. MIT. IN 6673. Fig. 25i4
5. Fragment din peretele unui vas. Nedeterminabil. 1950. MIT. Secţiunea C
6. Fragment din buza unei strachine. Se disting urmele vrejului de viţă cu care e
decorată bum. 1950. Secţiunea C. MIT. IN 6687
·
7. Fragment din partea inferioară a unui bol. Elementele de decor nu se disting, fiind
foarte şterse. MSG. 13717
8. Fragment din buza unui bol; sub ea se distinge o canelură. Nedeterminabil. MSG.
13718
9. Fragment din fundul unui bol. df=4,5 cm. MSG. 13719
rioară

Ceramică

foarte

fină

1. Fragment din buza unei strachine înalte. Dimensiuni nedeterminabile. Pastă foarte

fină de culoare cărămizie deschisă. La exterior firnis roşu. Pe
o porţiune din decorul aplicat ce reprezenta probabil un motiv

partea exterioară se distinge
vegetal. 1925. B 160. MIT.

Fig. 25/5=37/2
2. Strachină; fragment din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, la exterior
cu firnis roşu. dg=20 cm. 1925. B 161. MIT. Fig. 25,/6=37'/10
3. Strachină, fragment din pastă de culoare cărămizie, la exterior cu firnis roşu.
dg=20 cm. 1925. B 162. MIT. Fig. 37/8
4. Strachină, fragment din pastă foarte fină de culoare cărămizie. MSG 3259 a
5. Vas, fragmentar din pastă foarte fină albă, în exterior dungi şi motiv floral imprimat. MSG. 13715
Amfore

1. Amforă, fragment din gură, cu toarte. dg=14,5 cm; ht=ll cm. pastă foarte fină
de culoare cărămizie deschisă. 1925. B 174. MIT. Fig. 38/2
2. Amforă; fragment din gură; pastă foarte fină de culoare cărămizie. dg= 13 cm;
ht=8 cm. 1925. B 175. MIT. Fig. 38/1
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3. Amforă din pastă foarte fină de culoare caramme, la exterior albă; fragment reprezentînd gura vasului. dg=16 cm. 1925. B 182. MIT. Fig. 37/1
4. Amforă din pastă foane fină cărămizie; fragment din gura vasului. dg= 16 cm.
1925. B 181. MIT. Fig. 37/2
5. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie; fragment reprezentînd o parte
din gura vasului; dg=16 cm. 1925. B 200. MIT. Fig. 33/6, 7
6. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment reprezentînd
o parte din gura vasului. dg=9 cm. 1925. B 190. MIT. Fig. 33/24
. 7. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
reprezentînd gura vasului. dg=8 cm. 1925. B 199. MIT. Fig. 33/1
8. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
reprezentînd gura vasului. dg=l4,5 cm. 1925. B. MIT. Fig. 33/26
9. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
reprezentînd gura vasului. dg= 12 cm. 1925. MIT.
10. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie; fragment reprezentînd gura
vasului şi o toartă. dg= 10 cm. 1925. MIT.
11. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
reprezentînd gura va.sului şi o toartă. dg= 16 cm. 1925. B 203. MIT.
12. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din gura
vasului. dg=18 cm. 1925. MIT
13. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie; fragment reprezentînd gura
vasului cu începutul a două toarte. dg=8,5 cm. MSG. 13702
14. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie; fragment din gîtul vasului.
MSG. 13702
15. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din gura
vasului. MSG. 13703
16. Amforă din pastă foarte fină cărămizie, la suprafaţă albă; fragment din gura
vasului. dg=13 cm. MSG. 13710
17. Amforă din pastă nisipoasă de culoare roşie; fragment din buza gurii. MSG. 13713
18. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
rcpr~zentînd fundul foarte ascuţit al vasului. 1925. B 264. MIT
19. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din fundul
vasului. dg=6 cm. 1925. B 236. MIT. Fig. 35./6
20. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie închisă; fragment din fundul
vasului! în formă de cilindru, rerminat drept. d=4 cm. 1925. B 237. MIT. Fig. 39/1
21. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, la exterior albă;
fragment reprezentînd fundul vasului în formă de cilindru terminat drept. d=4,5 cm. 1925.
B 238. MIT.
22. Amforă din pastă nisipoasă de culoare cărămizie; fragment din fundul vasului cu
capăt cilindric rotunjit. 1925. B 239. MIT.
23. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment din
fundul vasului cu capăt cilindric rotunjit. 1925. B 240. MIT.
24. Amforă din pastă nisipoasă de culoare albicioasă; fragment din fundul vasului În
formă de cilindru terminat drept. d=5 cm. 1925. B 243. MIT. Fig. 35/2
25. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din fundul
vasului. 1925. B 234. MIT.
26. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie la exterior albă; fragment din
fundul vasului. 1925. B 262. MIT. Fig. 34/6
27. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie închisă; fragment din fundul
vasului de formă conică. 1925. B 265. MIT. Fig. 38/3
28. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din fundul
vasului. 1950. Secţiunea F. MIT. IN 6657
29. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din fundul
vasului. 1925. MIT.
30. Amforă din pastă foane fină de culoare cărămizie închisă; fragment din fundul
vasului. 1925. MIT.
31. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din fundul
vasului. 1925. MIT.
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32. Amforă din pastă foane fină de culoare cărămizie deschisă, la suprafaţă albă;
fragment din fundul în formă de con. 1925. MIT.
33. Amforă din pastă foane fină de culoare cărămizie-cenuşie; fragment din fundul
vasului. 1925. MIT.
34. Amforă din pastă zgrunţuroasă de culoare roşie; fragment din fundul tubular.
L=9,5 cm; d=4,5 cm. MSG. 2179
35. Amforă din pastă zgrunţuroasă de culoare roşie; fragment din fundul în formă
de con. L=16 cm. MSG. 13708
36. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din toartă. 1925.
B 202. MIT. L=18 cm. Fi~. 36/16
37. Amforă din pasta foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
din toartă. L= 17 an. 1925. B 204. MIT. Fig. 36/18
38. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
din toartă. L=16 cm. 1925. n 205. MIT. Fig. 36/21
39. Amforă din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie, la exterior albă; fragment
din toartă. L-18 cm. 1925. D 206. MIT.
40. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie închisă; fragment din toartă.
L=14 cm. 1925. li 208. MIT. Fig. 36/12
41. Amforă din pastă foane fină de culoare cărămizie închisă; fragment din toartă.
L-16 cm. 1925. D 209. MIT. Fig. 36/11
42. Amforă din pastă foane fină de culoare cărămizie deschisă, la suprafaţă albă;
fragment din toartă. L= 12,5 cm. 1925. B 216. MIT.
43. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie-cenuşie arsă secundar; fragment din
toarta vasului. L=19 cm; 1=5,5 cm. 1925. MIT. Fig. 36/23
44. Amforă din pastă foane fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
din toartă. L=lO cm; 1=3,5 cm. 1925. MIT. Fig. 39/3
45. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din toartă.
L=9 cm; 1=4,5 cm. 1925. MIT
46. Amforă din pastă foarte fină cărămizie; fragment din toartă. L=9 cm; d=2,5 an.
1925. MIT.
47. o\mforă din pastă nisipoasă de culoare cărămizie; fragment .din toartă. L=8 cm;
.
1=3,5 cm. 1925. MIT. Fig. 39/17
48. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din toartă. L=6 cm;
d = 2,5 cm. 1925. MIT
49. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, la exterior albă-albastră
strălucitor; fragment din toartă. L= 6 cm; d = 3 cm. 1925. MIT. Fig. 36/7
50. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie deschisă; fragment de toartă. L= 11 cm.
1925. MIT. Fig. 36/15
51. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie; · fragment din toartă. L=7,5 cm;
1=5 cm. 1925. MIT. Fig. 39/5
52. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment din
toartă. L=7 cm; 1=4,2 cm. 1925. MIT. Fig. 36/9
53. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie; fragment din toartă. L= 16 cm;
1=5 cm. 1925. MIT. Fig. 36/5
54. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment din
toartă. L=16 cm; 1=3,5 cm. MIT. 1925. Fig. 36/19
55. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie; fragment din toartă. L=12 cm;
1=4,5 cm. 1925. MIT. Fig. 36/22
56. Amforă din pastă nisipoasă de culoare albă-roz; fragment din toartă. L= 12 cm;
1=4 cm. 1925. MIT
57. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie; fragment din toartă. L= 8 cm;
1=4,5 cm. 1925. MIT. Fig. 39/2
58. Amforă din pastă nisipoasă de culoare albă-roz; fragment din toartă. L= 16,2 cm;
1=3,6 cm. 1925. MIT.
59. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment din
toartă. L=6,5 cm; 1=4,5 cm. 1925. MIT. Fig. 36/6
60. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie; fragment din toartă. L= 6 cm;
1=5,1 cm. 1925. MIT.
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61. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie; fragment din toartă. L=4 cm;
1=4,6 cm. 1925. MIT. Fig. 36/23
62. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, la suprafaţă albă;
fragment din toartă. L=6 cm; 1=4,6 cm. 1925. MIT. Fig. 36/3
63. Amforă din pastă nisipoasă de culoare albă-roz; fragment clin toartă. L=9 cm;
1=4,5 cm. 1925. MIT
64. Amforă din pastă foarte fină de culoare roşie, la suprafaţă vopsea albă; fragment
din toartă. L= 10 cm. MSG 13703
65. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie; fragment din toartă. L=17 cm.
MSG 13704
66. Amforă din pastă fină de culoare cărămizie deschisă, la suprafaţă albă; fragment
din toarcă. MSG 13705
67. Amforă din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la suprafaţă albă; fragment
de toarcă. L=lO cm; d=3 cm. MSG 13707
C. Ceramica

provincială

Oale cu toarte
1. Oală; fragment din gura vasului; din pastă zgrunţuroasă de culoare cărămizie.
dg=l4 cm. 1925. B 192. MIT. Fig. 26/4
2. Oală din pastă fină de culoare cărămizie închisă; fragment din gura vasului.
dg=14,2 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6650. Fig. 26/5
3. Oală clin pastă nisipoasă de culoare cărămizie deschisă; fragment din gura vasului.
dg=13,5 cm. 1925. B 210. MIT. Fig. 26/6
4. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie închisă; fragment din gura
vasului. dg=l7,5 cm. 1925. B 211. MIT. Fig. 26/7
5. Oală de dimensiuni mici din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, la
suprafaţă cu firnis roşu. dg=9 cm; 1925. MIT. B 212. Fig. 31/1
6. Oală din pastă foane fină de culoare cărămizie închisă, la exterior cu firnis; vasul
are gît înalt. dg=9,5 cm; l= 11 cm; df =4,7 cm. 1925. B 171. MIT. Fig. 31/4
Oale înalte cu buza răsfrîntă şi rotunjită
1. Oală din pastă cenuşie zgrunţuroasă; fragment din gura vasului; dg= 12 cm. 1950.
MIT. IN 6728. Fig. 26/1
2. Oală clin pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie; fragment din gura vasului.
dg=12,4 cm. 1950. MIT. Fig. 26/8
3. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie; fragment din gura vasului.
dg=12,2 cm. 1950. MIT. Fig. 26/9
4. Oală din pastă zgrunţuroasă de culoare brună-roşcată, la exterior afumată sau arsă
secundar; fragment din gura vasului. dg=14 cm. 1925. B 268. MIT. Fig. 26/10
5. Oală din pastă nisipoasă de culoare cărămizie; fragment din gura vasului. dg= 15 cm.
1925. B 184. MIT. Fig. 26/11
Oale înalte cu buza răsfrîntă orizontal
1. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie-cenuşie; fragment din gura
vasului. dg=l9 cm. 1950. MIT. IN 6714. Fig. 26/2
2. Oală din pastă fină de culoare cenuşie cărămizie; fragment din buza vasului.
dg=21 cm. 1950. MIT. Fig. 26/3
Oa.le cu buza profilată şi canelată
1. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie; fragment clin gura vasului.
dg=ll,5 cm. 1950. MIT. Fig. 26/12
2. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie, la exterior arsă secundar; fragment din buza vasului. dg=12,8 cm. 1950. MIT. IN. 6649. Turnul de NE. Fig. 26/13
3. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie; fragment din gura vasului.
dg=l3_cm. 1950. Turnul din colţul de NV. MIT. IN. 6631. Fig. 26/14
4. Oală din pastă fină de culoare cărămizie deschisă, arsă secundar; fragment din
gura vasului. dg=l4,5 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6648
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5. Oală din· pastă fină nisipoasă .,ie culoare cărămizie deschisă, la exterior afumată;
fragment din gura vasului. dg= 13,2 cm. 1950. Secţiunea A. MIT. IN 6723. Fig. 26/16

Oalt: cu gura largă
1. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare brună-roşcată, la exterior afumată; fragment din gura vasului. dg=14 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6668. Fig. 27/1
2. Oală din pastă fină de culoare cărămizie deschisă, la exterior afumată; fragment
din gura vasului. dg=17,2 cm. 1925. B 269. MIT. Fig. 27/2
3. Oală din pastă fină de culoare cărămizie, la exterior cu firnis; fragment din gura
vasului. dg= 18,8 cm. 1925. B 162. MIT. Fig. 27/3
4. Oală din pastă nisipoasă de culoare brună roşcată, la exterior afumată; fragment
din gura vasului; dg=20 cm. 1950. Secţiunea G. MIT. IN 6706. Fig. 27/4
5. Oală din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie închisă; fragment din gura
vasului. dg=25 cm. 1950. MIT. Fig. 27/5
6. Oală din pastă nisipoasă de culoare cărămizie; fragment din gura vasului. dg=23,5 cm.
1950. MIT. Fig. 27/6
7. Oală din pastă fină cărămizie, la exterior afumată; fragment din gura vasului.
dg=22 cm. 1925. B 187. MIT.
Oale inalu
1. Oală din
dg= 12,2 cm. 1950.
Oala

înaltă

pastă fină de culoare caram1z1e deschisă;
Secţiunea B. MIT. IN. 6719. Fig. 30/6

fragment din gura vasului.

cu git lung

1. Oală din pastă fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din gura vasului.
dg=10,2 cm; hg=3 cm. 1925. B 183. MIT. Fig. 30/10
Străchinile prezintă şi ele mai multe tipuri de vase:
Străchini

cu fund inelar
1. Strachină din pastă foarte fină de culoare cărămizie cu firnis gălbui la exterior;
fragment din gura vasului. dg=26,2 cm. 1950. Secţiunea F. MIT. IN 6697. Fig. 28/8
2. Strachină din pastă foarte fină de culoare cărămizie cu firnis roşu la exterior;
fragment din gura vasului. dg=20 cm. 1950. Secţiunea F. MIT. IN 6698. Fig. 28./6
3. Strachină din pastă foarte fină de culoare cărămizie, cu firnis roşu la exterior;
fragment din gura vasului.. dg=26,5 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6640.
Fig. 28/5
4. Strachină din pastă foarte fină de culoare cărămizie, cu firnis de culoare brună
la exterior; fragment din gura vasului. dg= 13,8 cm. 1925. B 193. MIT. Fig. 28/2
5. Strachină din pastă foarte fină de culoare cărămizie, la exterior cu firnis roşu;
fragment din gura vasului. dg=15 cm. 1925. B 198. MIT.
6. Strachină din pastă fină de culoare cărămizie; fragment din gura vasului. dg= 16,2 cm.
1950. Secţiunea G. MIT. IN 6701. Fig. 28/1
7. Strachină cu mîner, din pastă fină de culoare cărămizie, afumată în partea exterioară;
fragment din gura vasului. dg=16,6 cm. 1950. Secţiunea E. MIT. IN 6721. Fig. 28/7
8. Strachină din pastă fină de culoare cenuşie, la exterior mai Închisă; fragment din
gura vasului. dg=16 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6639. Fig. 28/4
9. Strachină din pastă fină de culoare cenuşie, în partea exterioară mai închisă; fragment din gura vasului. dg= 12,4 cm. 1950. Porta principalis dextra. MIT. IN. 6678.
Fig. 28/3
10. Strachină din pastă fină de culoare cenuşie deschisă, În partea exterioară mai
închisă; fragment din gura vasului. dg=16 cm. 1925. B 229. MIT.
11. Strachină din pastă fină de culoare cenuşie, în partea exterioară lustruită. df = 3,5 cm.
MSG 13716.
Străchini

scunde cu fundul plat
1. Strachină din pastă fină de culoare caram121e, în partea exterioară
fragment din gura vasului. dg=19,3 cm; h=3,4 cm. 1950. MIT. Fig. 29/1
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2. Strachină din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă cu firnis în partea
exterioară; fragment din gura vasului. dg=21,2 cm; h=3,5 cm. 1950. MIT. Fig. 29/2
3. Strachină din pastă fină de culoare cărămizie deschisă, cu firnis roşu în partea
exterioară; fragment din gura vasului. dg=18 cm; h=4 cm. 1950. MIT. Fig. 29/3
4. Strachină din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie, în partea exterioară cu
firnis roşu; fragment din gura vasului. dg=26,5 cm; h=4 cm. 1950. Turnul din colţul
de NE. MIT. IN 6647. Fig. 29/4
5. Strachină din pastă fină de culoare cărămizie, în partea exterioară mai închisă;
fragment din gura vasului. dg=18 cm; h=4 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT.
IN 6639. Fig. 29/5
6. Strachină, fragment din pastă zgrunţuroasă de culoare cărămizie, reprezentînd gura
vasului. dg=22 cm; h=5 cm. 1950. Seqiunea F. MIT. IN 6699. Fig. 29/6
7. Strachină fragmentară din pastă fină de culoare cărămizie; buza lăţită şi canelată.
dg=14 cm; h=3 cm. MSG 13714
Străchini

mici cu fundul inelar şi buza oblică
1. Strachină din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă. dg=ll cm; df=5,7 cm;
h=4,5 cm. 1925. B 253. MIT. Fig. 31/1=35/3
Farfurii
1. Farfurie din pastă fină nisipoasă de culoare caram1zie deschisă; pe buza fragmentului păstrat se disting linioare incizate pe trei şiruri paralele. dg=22 cm. 1925 B 201.
MIT.
2. Farfurie din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, în partea exterioară
cu firnis; fragment din gura vasului. dg=20 cm. 1925. B 198. MIT
Ulcioare
1. Ulcior din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, cu firnis roşu în partea
exterioară; fragment din partea superioară a vasului. dg=5,1 cm. 1925. B 159. MIT.
Fig. 30/3
2. Ulcior din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment reprezentînd
partea superioară a vasului cu o parte din corp. dg=3,4 cm. 1925. B 173. MIT. Fig. 30/4
3. Ulcior din pastă foarte fină de culoare cenuşie roşcată cu firnis brun la suprafaţă;
fragment din gîtul şi gura vasului. dg=3,8 cm. 1950. Seqiunea E. MIT. IN 6714. Fig. 30/5
4. Ulcior din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie deschisă; fragment reprezentînd
corpul vasului fără gît. dm=7,8 cm; df=3,8 cm. 1925. B 172. MIT. Fig. 30/7
5. Ulcior din pastă foarte fină de culoare cărămizie cu firnis brun la suprafaţă;
fragment din gura vasului. dg=5 cm .. 1925. B 189. MIT.
6. Ulcior din pastă foarte fină de culoare cărămizie cu firnis brun în partea exterioară; fragment din gura vasului. dg= 4 cm. 1925. B 186. MIT.
7. Ulcior din pastă foarte fină de culoare cărămizie, cu firnis brun în partea exterioară; fragment din gura vasului şi o toartă. dg=4,7 cm. 1925. B 214. MIT.
Căni

1. Cană din pastă foarte fină de culoare cărămizie gălbuie; fragment din gura vasului.
dg=13.8 cm. 1925. B 185. MIT. Fig. 30/8
2. Cană din pastă foarte fină de culoare cenuşie deschisă; fragment din gura vasului.
dg=ll,2 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6637. Fig. 30/9
3. Cană din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă, în partea exterioară cu
firnis roşu; fragment din gura vasului. dg= 12 cm. 1925. B 164, Fig. 30/11
4. Cană din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă; fragment din gura
vasului. dg=lO cm. 1950. MIT. Fig. 30/12
Fructiere
1. Fructieră din pastă fină nisipoasă de culoare
h=7,5 cm, h picior=14 cm. 1925. B 169. MIT. Fig. 31/2

cărămizie
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Căni-ulcioare

1. Cană-ulcior din pastă foarte fină de culoare
h=l4 cm. 1925. B 170. MIT. Fig. 31/3

cărămizie deschisă.

dg=8 cm; df=14 cm;

Chiu puri
1. Chiup din pastă fină de culoare cenuşie deschisă; fragment din gura vasului; pe
buză, în partea superioară, sînt linii incizate paralel în val. dg= 35 cm. 192Ş. B 176. MIT.
Fig. 33{16
2. Chiup din pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie deschisă; fragment din gura
vasului; dg=32 cm. 1925. B 178. MIT. Fig. 33/35
3. Chiup din pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie deschisă; fragment din peretele
vasului decorat cu benzi de linii paralele incizate, despărţite de bandă de linii incizate În
val. 1925. B 232. MIT. Fig. 35/21
4. Chiup din pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie roşcată; fragment din buza vasului
decorată în partea superioară şi sub ea (buză) cu linii incizate în val. 1925. B 177. MIT.
Fig. 35{26
5. Chiup din pastă fină de culoare cărămizie; fragment din peretele vasului decorat
cu linii paralele incizate. 1925. B 212. MIT. Fig. 35/36
6. Chiup din pastă foarte fină de culoare cenuşie, la suprafaţă lustruit şi decorat
cu linii lustruite; fragment din gura vasului. dg=26 cm. 1950. Turnul din colţUl de NE.
MIT. IN 6633.
V ase de provizii
1. Vas mare din pastă fină de culoare cenuşie; fragment din gura vasului. dg=24,5 cm.
1925. B 180. MIT.
Capace
1. Capac din pastă nisipoasă de culoare caram1z1e, afumat la gură şi în partea exterioară. dc=3,5 cm. 1950. Seqiunea G. MIT. IN 6712. Fig. 40/1
2. Capac din pastă nisipoasă de culoare cărămizie; fragment reprezentînd minerul şi
partea superioară. dc=4 cm. 1950. Secţiunea G. MIT. IN. 6707. Fig. 40/2:
3. Capac din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie Închisă; fragment reprezentînd
cam jumătate din piesă. dc=4,5 cm; h=5 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT.
IN 6660. Fig. 40/3
4. Capac din pastă foarte fină de culoare cărămizie deschisă. dg=8,5 cm; dc=3 cm;
h=2,5 cm. 1925. B 167. MIT. Fig. 40/4=35/32
5. Caipac din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie închisă; fragment reprezentînd
cam jumătate din piesă. d=14 cm; dc=3,6 cm; h=5 cm. 1950. Seqiunea E. MIT. IN
6718. Fig. 40/5
6. Capac din pastă zgrunţuroasă de culoare brună roşcată, în partea exterioară mai
deschisă spre cărămiziu; fragment reprezentînd porţiunea de sus a vasului. dc=6 cm.
1950. MIT. Fig. 40/6
Opaiţe

1. Opaiţ. Piesa este pierdută; se păstrează numai într-o fotografie din anul 1925.
Fig. 39/5
2. Opaiţ. Piesa este pierdută; se păstrează numai o fotografie · a e1 din anul 1925.
Fig. 39/6
3. Opaiţ. Piesa este pierdută; se păstrează numai o fotografie a ei din anul 1925.
Fig. 39/7
4. Opaiţ din pastă foarte fină, nisipoasă, de culoare cărămizie. L=8,8 cm; d=6,8 cm;
h=2,7 cm. 1950. Secţiunea B. MIT. IN 6684. Fig. 40/7
5. Opaiţ din pastă fină nisipoasă de culoare cărămizie; fragment reprezentînd jumă
tate din piesă. d=6,5 cm; df=3,5 cm. 1950. Secţiunea C. MIT. IN 6689. Fig. 40/8

V ase prO'!.linciale lucrate cu mina
1. Oală sac; piesă pierd,"ă; se păstrează numai o fotografie a ei din anul 1925.
Fig. 32/3
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2. Oală sac din pastă cu nisip şi pietricele de culoare brună roşcată. Sub buză are
linii incizate în val; pe corpul vasului bnu alveolar. dg=12,5 cm; df=5,5 cm; h=6,5 cm.
1925. B 281. MIT. Fig. 41/1
3. Oală din pastă nisipoasă de culoare brună roşcată, la exterior afumată; fragment
din gura vasului. dg=ll,2 cm. 1950. MIT. Fig. 41/2
4. Oală din pastă nisipoasă de culoare brună roşcată, puternic afumată; frapnent
reprezentînd partea superioară a vasului; pe corp are un decor alcătuit dintr-un bnu de
alveole. dg=l0,2 cm. 1950. Secţiunea E. MIT. IN 6689. Fig. 41/5
5. Oală din pastă cu nisip şi pietricele de culoare brună roşcată, afumată în partea
exterioară; fragment reprezentînd partea inferioară a vasului decorată cu linii curbe paralele,
incizate. 1925. B 285. MIT. Fig. 41/6=35/22
6. Ceaşcă dacică din pastă dură cu nisip şi pietricele, de culoare brună roşcată.
dg=12,5 cm; df=5,5 cm; h=6,5 cm. 1950. Secţiunea F. MIT. IN 6704. Fig. 41if3
7. Ceaşcă din pastă cu nisip şi pietricele, de culoare brună roşcată. dg=14,2 cm;
df=6,5 cm; h=8 cm. 1950. Secţiunea F în partea interioară. MIT. IN 6694. Fig. 41/4
8. Ceaşcă din pastă cu nisip şi pietricele, de culoare brună-roşcată nuanţă mai deschisă;
fragment din perete şi toartă. dg=13 cm; h=8 cm. 1950. MIT. IN 6728
9. Ceaşcă din pastă cu nisip şi pietricele, de culoare brună-roşcată, puternic afumată
în partea exterioară; fragment din perete şi toartă. dg=12 cm. 1950. BIT. IN 6335.
Turnul din colţul de NE.
10. Oală din pastă cu nisip şi pietricele, de culoare brună-roşcată, afumată în partea
exterioară; fragment din buza vasului. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6708.
Fig. 42/1
11. Oală din pastă de culoare brună roşcată, cu nisip şi pietricele; fragment din peretele vasului decorat cu brîu în relief cu alveole. 1950. MIT. IN 6724. FigJ 42/2
12. Oală din pastă cu nisip şi pietricele, de culoare brună-roşcată; fragment din gura
vasului. dg= 12 cm. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6645. Fig. 42/3
13. Oală din pastă fină de culoare roşcată cu suprafaţa lustruită; fragment din gura
vasului. dg=14 cm. 1950. MIT. IN 6730. Fig. 42/4
14. Parte din peretele unui vas din pastă relativ fină, de culoare cărămizie, decora1
cu linii paralele incizate. 1950. MIT. Fig. 42/5
15. Oală din pastă nisipoasă fină de culoare cărămizie; fragment din partea interioară a vasului; decorat în interior cu alveole aşezate În şiruri. df=8,5 cm. 1950. MIT.
IN 6715. Fig. 42/6
16. Oală din pastă cu nisip şi pietricele, de culoare brună roşcată; fragment din peretele vasului decorat cu brîu alveolar. 1950. MIT. IN 6734. Fig. 42/7
17. Oală din pastă cu nisip şi pietricele de culoare brună roşcată; fragment din peretele vasului decorat cu două şiruri paralele de alveole. 1950. Secţiunea G; adîncimea 1,10 m.
MIT. IN 6700. Fig. 42/8
18. Oală din pastă cu nisip şi pietricele, de culoare cărămizie brună, afumată; fragment din peretele vasului decorat cu brîu în relief cu alveole. 1950. Turnul din colţul de
NE. MIT. IN 6659. Fig. 42/9
19. Oală de mari dimensiuni din pastă cu nisip şi pietricele, afumată, de culoare
brună roşcată; fragment din ~eretele vasului decorat cu brîu alveolar. 1950. Secţiunea E,
în val. MIT. IN 6690. Fig. 42/10
20. Parte din peretele unui vas din pastă cu nisip şi pietricele de culoare cărămizie
deschisă; fragmentul are un „umăr• care probabil împărţea vasul în două părţi. 1950.
MIT. IN 6732. Fig. 42/11
21. Oală din pastă cu nisip şi pietricele; culoare cărămizie brună; fragment din peretele decorat cu brîu în relief cu alveole. 1950. Secţiunea E; în valul de pămînt spre interior.
MIT. IN 6688. Fig. 42/12
22. Oală; fragment din perete decorat cu brîu alveolar. Se păstrează numai fotografia
vasului. Fig. 35/23. 1925
23. Oală; fragment din perete decorat cu brîu alveolar. Se păstrează numai o fotografie din anul 1925. Fig. 35/25
24. Perete de vas decorat cu linii în val. Se păstrează numai într-o fotografie din
anul 1925. Fig. 35/30
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25. Oală; fragment din peretele vasului decorat cu alveole aşezate vertical. Se păs
numai o fotografie din anul 1925. Fig. 35/36
26. Oală; fragment din buza şi peretele vasului; pastă zgrunţuroasă de culoare brună
roşcată, afumată. MSG 13709
trează

D. Material tegular
Cărămizi şi ţigle

cu ştampila: Cohors I Hispanorum
Materialul va fi expus în ordinea în care a fost Înregistrat în tegularul din MIT unde
se află cea mai mare parte a lui.
1. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 13X11X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular,
simplu, adîncit, fragmentar Lp=9 cm; 1=2,5 cm: COH(ors) [his(panorum)]; foarte slab
imprimat MIT. T. Br. 1
2. Ţi~lă fragmentară; dimensiuni: 12X10X2,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular,
simplu, admcit, fragmentar: Lp=2 cm; 1=2 cm; hl=l,5 cm: C[oh(ors) his(panorum)].
MIT. T. Br. 2
3. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 14X15X2,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular,
simplu, adîncit, fragmentar: Lp=5 cm; 1=2,5 cm; hl=l,5 cm: (coh(ors)] HIS(panorum).
MIT. T. Br. 3
4. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 14 X 8 X 3,3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit, fragmentar: Lp=4,5 cm; 1=1,9 cm; hl=l,2-1,4 cm: COH(ors) [his(panorum)]. MIT. T. Br. 4
5. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 15X9X3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular,
simplu, adîncit, fragmentar: Lp=2,5 cm; 1=2,3 cm; hl=l,5 cm: [coh(ors) hi] S(panorum).
MIT. T. Br. 5
6. Fragment de ţiglă; dimensiuni: 9X6X3,2 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular,
simplu, adîncit, fragmentar: Lp=4 cm; 1=2,5 cm; hl=l,2-1,4 cm: COH(ors) [his(panorum)].
MIT. T. Br. 6
7. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 10,5 X 8 X 3,5 cm. Ştampilă în ~rtuş dreptunghiular,
simplu, adîncit, fragmentar. Lp=8 cm; 1=2,3 cm; hl=l,2-1,4 cm: COH(ors) HIS(panorum). MIT. T. Br. 7. Fig. 43/1=44/1
8. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 7,5X11X3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu, adîncit, fragmentar. Lp=3 cm; 1=2,2 cm; hl=l,3 cm: [coh(ors)] HIS(panorum).
MIT. T. Br. 8
9. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 9X12X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular,
simplu; adîncit, fragmentar. Lp=4 cm; 1=2,5 cm; hl=l,3 cm: [coh(ors) hi]S(panorum).
MIT. T. Br. 9
10. Ţiglă fragmenţară, dimensiuni: 6X3X3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular,
simplu, adîncit, fragmentar. Lp=5 cm; 1=2,3 cm; hl=l,2-1,9 cm: COH(ors) [his(panorum)].
MIT. T. Br. 10
· 11. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 25X18,5 X 3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit, fragmentar, Lp=9 cm; 1=2,5 cm; hl=l,1-1,2 cm: CO[h(ors) his(paronum)].
MIT. T. Br. 11
12. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 20 X 8 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit fragmentar. Lp=9 cm; 1=2,5 cm; hl=0,9-1,3 cm: CO[h(ors) his(panorum)].
MIT. T. Br. 12
13. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 20X10X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=5 cm; 1=1,6 cm; hl=l,5 cm: [coh(ors)] HIS(panorum).
MIT. T. Br. 13
14. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 18X12X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=5,5 cm; 1=2,3 cm; hl=l,2 cm: [coh(ors)] HIS(panorum).
MIT. T. Br. 14
15. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 10Xl1X3,2 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=5,5 cm; 1=2,2 cm; hl=l,2-1,9 cm: COH(ors) H[is(panorum)J. MIT. T. Br. 15
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16. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 15X15X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=6 cm; 1=2,5 cm; hl=l,2-1,4 cm: COH(ors) H[is(pJ.norum)]. MIT T. Br. 16
17. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 11,5X11X3,8 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=9 cm; 1=2,3 cm; hl=l,2-1,8 cm: COH(ors) HIS(panorum).
MIT. T. Br. 17
18. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 10Xl0X3,2 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=7 cm; 1=2,3 cm; hl= 1,2-2 cm: [co ]H(ors) HIS(panorum).
MIT. T. Br. 18
19. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 12X12,5X4 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit. L=9 cm; 1=2,5 cm; hl=l,2-1,8 cm: COH(ors) HIS(panorum). MIT.
T. Br. 19
20. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 17X15 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit, uşor fracturat în partea stingă sus. L=8,6 cm; 1=2,5 cm; hl=l,5-1,8 cm:
COH(ors) HIS(panorum). MIT. T. Br. 20. Fig. 42/3
21. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 20X10X3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=5,2 cm; 1=2,3 cm; hl=l,2-1,5 cm: [coh(ors)] HIS(panorum). MIT. T. Br. 21
22. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 25X18,5 X 3,5 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncii; fragmentar. Lp=9 cm; 1=2,5 cm; hl=l,2-1,9 cm: CO[h(ors) his(panorum)].
MIT. T. Br. 22
23. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 20 X 8 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=3,8 cm; 1=2,5 cm; hl=l,3 cm: [coh(ors) hi]S(panorum).
MIT. T. Br. 23
24. Cărămidă fragmentară; dimensiuni 14X16,5X4,5 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular simplu adîncit; fragmentar. Lp=3,8 cm; 1=2,5 cm; hl=l,3 cm: [coh(ors) hi]S(panorum). MIT. T. Br. 24
25. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 17X15X3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=7,5 cm; 1=2,5 cm; hl=l,7-1,2 cm. MIT. T. Br. 25
26. Cărămidă fragmentară; dimensiuni: 18X18 X 6 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular simplu adîncit; fragmentar. Ls:9 cm; lăţimea nu se poate preciza; hl=l,6 cm:
COH(ors) HIS(panorum). MIT. T. Br. 26
27. Ştampilă tegulară găsită la Breţcu: COH(ors) HIS(panorum) cf. CIL, III. 8074, 17.
Dusă de C. Goos în colecţia. Gymnasiului Săsesc din Sighişoara.
28. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 22X21,5X3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit: 9X2,5 cm; hl=l,5 cm. COH(ors) His(panorum). Muzeul Naţional al R. S. România. Inv. 2834
29. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 27X19X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=6,5 cm; 1=2 cm; text foarte şters. MSG. fără număr de
inventar.
Menţionăm că Îl!lltre ştampilele din Muzeul din Sf. Gheorghe ce urmează ma.i jos trei sînt
menţiona.te de I. Paulovics, Dacia, p. 80, nota 25. Nu se precizează care.
30. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 15X11X3 cm. Ştampilă în cartuş drepunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=5 cm; 1=2,5 cm; hl=2 cm: COH(ors) [his(pa.norum)].
MSG. fără număr de inventar.
31. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 25 X 22 X 3 cm. Ştampilă în cartuş drepunghiular
simplu adîncit. L=9 cm; 1=2,5 cm; hl=2 cm: COH(ors) HIS(panorum). MSG. Inv. 1340
32. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 60X18X2,5 cm. Ştampilă în cartuş drepunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=7,5 cm; 1=2,3 cm; hl=l,8 cm: [co]H(ors) HIS(panorum).
MSG. Inv. 1341
33. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 54 X 30 X 4 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=9 cm; 1=2,5 cm; hl=2 cm: COH(ors) HIS(panorum).
MSG. Inv. 1342
34. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 30X21 X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=8 cm; 1=2,5 cm; hl=l,5 cm: [c]OH(ors) HIS(panorum).
MSG. lnv. 1526
35. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 9 X 9 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Se distinge numai litera C. MSG. lnv. 1528.
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36. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 7,5X12X4 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=6 cm; lp=2,5 cm; hl= 1,2 cm. COH(ors) HIS(panorum).
MSG. Inv. 4187
37. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 16X13X3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit fragmentar. Lp=8 cm; 1=2,5 cm; h\=2 cm. COH(ors) HI[s(panorum)]. MSG.
Inv. 6446
38. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 13X22X3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=5,7 cm; 1=2,2 cm; hl=l,9 cm. COH(ors) HI[s(panorum)].
MSG. Inv. 9875
39. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 21X17X 3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=8,5; l= 2 cm; hi= 1,2 cm COH(ors) HIS(panorum). MSG.
Inv. 13692
40. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 13X11X3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; L=8,6 cm; 1=2,5 cm; hl=2 cm. COH(ors) HIS(panorum). MSG. Inv. 13693
41. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 15,5X15X3 cm. Stampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=8,5 cm; 1=2,5 cm; hl=l,8 cm. COH(ors) HI[s(panorum)].
MSG. Inv. 13694
42. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 10,5X10X3 cm: Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=8,5 cm; 1=2,5 cm; hl=2 cm. COH(ors) HIS(panorum).
MSG. Inv. 13695
.
43. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 18X12X3 cm. Ştamoilă În cartuş dreptunghiul:tr
simplu adîncit. L=9 cm; 1=2,5 cm; hl=l,5-1,8 cm. COH(ors) HIS(panorum). MIT.
1:'>696
44. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 18 X 10,5 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreotunghiular
simrilu adîncit; fragmentar. Lp=4,5 cm; 1=2,5 cm; hl=1,2 cm: [coh(ors)] HIS(panorum).
MSG. lnv. 13697
45. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 16X17X3 cm. Stampilă În cartuş drentune;hiular
simplu adîncit. L=9 cm; 1=2,5 cm; hl=l,2-2 cm. COH(ors) HIS(panorum). MSG. Inv.
13698
46. Ţiglă fragmentara; dimensiuni 18X15 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreotunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=4,5 cm; 1=2,5 cm; hl=l,5 cm: [coh(ors)] HIS(panorum).
MSG. Inv. 13699
47. Ti1?Jă fragmentnă; dimensiuni 21X14 X 3 cm. Stampilă în t'artuş drentune;hiular
simolu adîncit; fragmentar; Lp=6 cm; 1=2,7 cm; hl=l,2 cm: [coh(ors)] HIS(panorum).
MSG. lnv. 13700
Cohors I Branraugustanorum
1. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 14X12X3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=6 cm; 1=2,5 cm; hl=l,2-""-1,3 cm: [coh(ors)] I BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 100
2. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 18X15X3 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar: Lp= 7 cm; 1=4,4 cm; ce incadrează o tabula ansa ta: fragmentară. Lp=5 cm; 1=1.8 cm; hl=l,1 cm: text de 1'1 dreapta spre stînga: COH(ors) I BRA[c(araugustanorum)]. MIT. T. Br. 101. Fig. 43/4=44/3
3. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 19X9X2,8 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=6,5 cm; 1=2 cm; hl=l,4 cm: [coh(ors)] I BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 103. Fig. 43/7=44/6
5. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 18X18 X 3,5 cm. Stampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit. L=10 cm; 1=2 cm; hl=l,2 cm. COH(ors) I BRAC(araugustanorum). MIT.
T. Br. 104. Fig. 44/5
6. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 14X12,5X2,5 cm. Ştampilă În cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=4 cm; 1=2,1 cm; hl=l,2 cm: [ooh(ors I b] RAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 104a
7. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 9X 11X2,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=4,5 cm. 1=2 cm; hl=l,2 cm: [coh(ors) I ] BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 105
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8. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 11,SX6,5X3 cm. Ştampilă în canuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=7 cm; 1=2 cm; hh=l,2 cm. Intre cifre şi litere se află
semne despărţitoare în formă de punct: [coh(ors)] I BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 106.
Ţigla arată ca şi cum ar fi fost încastrată într-un zid.
9. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 10,5 X 8,5 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; ulor fracturat în partea stîngă Lp=9 cm; l=l,8 cm; hl=l,4 cm: [c}OH(ors)
I BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 107
·
1O. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 16,5X14,5 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=7,5 cm; 1=2 cm; hl=l,4 cm: COH(ors) I [brac(araugustanorum)]. MIT. T. Br. 108
11. Cărămidă fragmentară; dimensiuni: 9,5X7,4X4 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular simplu adîncit; fragmentar: Lp=7,5 cm; 1=1,9 cm; hl=l,4 cm: [coh(ors)] I BRAC
(araugustanorum). MIT. T. Br. 109
12. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 12X10X3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=4,5 cm; 1=2 cm; hl=l,4 cm: [coh(ors) I] BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 110
13. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 11,5X10X2,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit. L=9,7 cm; 1=2 cm; hl=l,2 cm: COH(ors) I BRAC(araugustanorum).
MIT. T. Br. 111
14. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 11,5X6X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=6 cm; 1=2 cm; hl=l,2 cm: [c]OH(ors) I BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 112
15. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 13X13,5X3,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=8 cm; 1=2,8 cm; încadnnd o oo.bula a.nsata cu Lp=7,3 cm;
i=l,8 cm; hl=l,1 cm. Text de la dreapta spre stînga: COH(ors) I BRAC(araugustanorum).
MIT. T. Br. 113
16. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 12 X 9 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
dublu; fragmentar; în exterior Lp=6,5 cm; 1=2,5 cm în interior tabula ansata cu Lp=5 an;
1=2 cm; hl=l,1 cm. Text de la dreapta spre sânga: [co]H(ors) I BRAC(araugustanorum).
MIT. T. Br. 114
17. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 8 X 7 X 2,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
dublu; fragmentar; în exterior Lp=6,5 cm; 1=2,5 cm; în interior tabula ansata cu Lp=S cm;
I= 1,8 cm. Text de la dreapta spre stînga, cu litere în relief; înalte de 1,2 cm: [coh(ors)] I
BRAC(araugustanorum). MIT. T. Br. 115
18. Fragment de ţiglă; dimensiuni: 15X13 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit. L=10 cm; hl=l,4 cm: COH(ors) I BRAC(araugustanorum). Intre indicativul cohors şi oi.Eră sie află o bară orizontală despărţitoare. Muz. Caransebeş. Inv. 244. cf.
C. Daicoviciu În ACMIT, 2, 1929, p. 315
19. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 16X15X2,5 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit. L=10 cm; l=l,8 cm; hi= 1,8 cm. COH(ors) I BRAC(araugustanorum). Muz.
Deva. Probabil aici se află mai multe exemplare de acest tip în depozitul încă neorganizai
al Muzeului. Informaţie amabilă I. Piso.
20. Ţiglă ştampilată: COH(ors) I BRAC(araugustanorum) cf. C. Goos, În AEM, 1,
1877, p. 114=CIL, III, 8074,9=DissPann, II, 21, p. XVII, nr. 255, 256. Probabil este vorba
de cele duse la Sighişoara de C. Goos.
21. Ţiglă ştampilată: COH(ors) BRAC(araugustanorum). cf. C. Goos, in AEM, 1, 1877,
p. 114=CIL, III, 8074, 9 b. Acest tip nu este cunoscut între ştampilele pe care le-am consultat noi. Locul de păstrare nu se cunoaşte.
22. Ţiglă ştampilată: CDH(ors) BR(acaraugustanorum) cf. A. Buday, în DolgCluj, 7,
1916, p. 16, fig. c. Nu se cunoaşte acest tip de ştampilă intre cele consultate de noi. Locul
de păstrare nu se cunoaşte nici el. S-ar putea ca să fie ştampilă fragmentară de tip obişnuit.
23. Ţiglă fragmentară; dimens.iuni 12X11,5X3 cm. Ştampilă în cartuş dreptun~hiular
simplu adîncit; fragmentar; L=10 cm; lp=l,5 cm. Litere în relief înalte de 1 cm: COH(ors)
I BRAC(araugustanorum). Muz. Braşov. Inv. 4797
24. Ţiglă fragmentară cu ştampila COH I BRAC descoperită în cursul săpăturilor
arheologice din anul 1975 la castrul de la Boroşneul Mare. Informaţie amabilă Z. Szekely.
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25. Ţiglă fragmentară; dimensiunile: 12X17X3 an. Stampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=lO cm; 1=2 cm; hl=2 cm. COH(ors) I BRAC(araugustanorum). MSG. A 1354
26. Ţiglă fragmentară; dimensiunile 23 X 14,5 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=5,5 cm; 1=2 cm; hl=l,7 cm [coh(ors) I b]RAC(araugustanorum). MSG. A 1355
27. Ţiglă fragmentară; dimensiuni 20 X 8 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar; Lp=3,5 cm; 1=2 cm; hl=l,2 cm: [coh(ors) I br] AC(araugustanorum). MSG. A 1356
28. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 12 X 10 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu a.dîncit; fragmentar. Lp=7 cm; lăţimea nu se poate stabili. La interior tabuJa a.nsata
Lp=7 cm. Text de la dre~ta spre stînga: COH(ors) I BRAC(araugustanorum). MSG. A 1357
29. Ţiglă fragmentara; dimensiuni: 11X14,5 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncit; fragmentar. Lp=4,5 cm; 1=1,8 cm; hl=l,3 cm: COH(ors) [I brac(araugustanorum)]. MSG. lnv. 3883
30. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 19 X 10 X 3 cm. Ştampilă în cartuş dreptunghiular
simplu adîncn; fragmentar; Lp=8 cm; 1=2 cm; hl=l,5 cm. COH(ors) I BR[ac(a.raugUstanorum)]. MSG. lnv. 3884
Cohors 1111 Hispanruum
1. Ţiglă cu ştampila: COH(ors) 1111 HISP(anorum). cf. G. Tegla.s, în Klio, 11, 1911,
păstra în Muzeul din Sf. Gheorghe. DissPann II, 21, p. 19 preia această infor-

p. 499, 2. Se

maţie. Ştampile

de acest tip nu au mai

apărut

la

Breţcu.

Legio 1111 Flavia(?) (=[coh(ors)] 1111 [Bet(asi-0rum)]
1. Ţiglă mare de acoperiş; dimensiuni 14Xl4X3 cm. Ştampilă în cartuş simplu dreptunghiular adîncit; fragmentar Lp=9,5 cm; lp-=2,5 cm. Litere în relief înalte i:le 2 cm.
Se disting de la stînga spre dreapta: o literă ce pare G; patru haste verticale paralele şi
capetele de sus ale altor două litere. MSG. lnv. 153637. G. Teglas în ErdMiiz XIX, 1902,
p. 398, nr. 94; idem, in Klio, 11, 1911, p. 499, 2 b; DissPann II, 21, ,p. 19 consideră că
lectura acestei in5cripţii este legio 1111 Pia Fidelis, considerînd că prezenţa legiunii la Breţcu
poate fi pusă în legătură cu războaiele marcomanice (!). Ştampile de acest tip nu au mai
apărut la Breţcu. Examinarea ştampilei ne-a permis să facem precizarea că aparţine cohortei
II II BetMiorum.

Materiale de

construcţie

din

ceramică (cărămizi, ţigle,

olane)

1. Cărămidă fragmentară; dimensiuni 18X14X5 cm. Decorată cu linii paralele incizate
în val _cu degetul. 1925. B 38. MIT. Fig. 45/1
2. Cărămidă fragmentară; dimensiuni: 18X19X6 cm. Decorată cu linii paralele incizate în val. 1925. B 38. MIT. Fig. 45/2
3. Cărămidă; dimensiuni 19X19 X 6 cm. Decor din linie incizată în val. 1925. B 36.
MIT. Fig. 45/3
4. Cărămidă fragmentară; dimensiuni: 30X27X6 cm. Decor din linii paralele indzate
în val. 1925. B 37. MIT. Fig. 45/4
5. Cărămidă fragmentară; dimensiuni 11X8,5 X 3 cm. Decor din cercuri înscrise. 1925.
B 40. MIT. Fig. 46/1
6. Cărămidă fragmentară; dimensiuni 25X22X3 cm. Decor din cercuri concentrice
înscrise. 1925. B 41. MIT. Fig. 46/2
7. Cărămidă fragmentară; dimensiuni 11X8 X 4,3 cm. Decor din cercuri înscrise. 1925.
Il 43. MIT. Fig. 46/3
8. Cărămidă fragmentară; dimensiuni 37X30X3 cm. Decor din cercuri înscrise. 1925.
B 42. MIT. Fig. 46/4
9. Cărămidă fragmentară; dimensiuni: 25X19 X 4 cm. Decor din cercuri înscrise concentric. 1925. B 44. MIT. Fig. 46/5
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10. Cărămidă fragmentară; dimensiuni; 14X11X3 cm. Decor din linii paralele incizate.
1925. B 49. MIT. Fig. 47/1
11. Cărămidă fragmentară; dimensiuni 12X9,5X2,5 cm. Decor din linii incizate. 1925.
B 48. MIT. Fig. 47/2
12. Cărămidă fragmentară; dimensiuni: 11X10 X 3 cm. Decor din linii incizate Întretăindu-se în formă de mozaic rombic. 1925. B 305. MIT. Fig. 47/3
13. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 12 X 8,5 X 3 cm. Decor din linii incizate în formă
de mozaic rombic. 1925. B 18. MIT. Fig. 47/4
14. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 13X10X3 cm. decorată cu linii incizate în formă
de mozaic rombic. 1925. B 34. MIT. Fig. 47/5
15. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 24 X 3 X 2,5 cm; decorată cu linii incizate în formă
de mozaic rombic. 1925. B 19. MIT. Fig. 47/6
16. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 24 X 3 X 2,5 cm; decor din linii incizate în formă
de mo~aic rombic. 1925. B 23. MIT. Fig. 47/7
17. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 26X20X2,5 cm. Decorată cu linii incizate În formă
de mozaic rombic. 1925. B 21. MIT. Fig. 47/8
18. Cărămidă; dimensiuni: 35 X 31 X4,5 cm. Toată suprafaţa mai fină e acoperită
de linii incizate în formă de mozaic rombic. 1925. B 22. MIT. Fig. 49/3
19. Stîlp de hypocaust tubular; fragment. 1925. B 26. MIT. Fig. 48/1
20. Stîlp de hypocaust tubular; fragment. 1925. B 27. MIT. Fig. 48/2
21. Stîlp de hypocaust tubular; fragment. 1925. B 28. MIT. Fig. 48/3
22. Stîlp de hypocaust tubular; fragment. 1925. B 29. MIT. Fig. 48{4
23. Stîlp de hypocaust tubular; fragment. 1925. B 30. MIT. Fig. 48/5
24. Stîlp de hypocaust tubular ;fragment. 1925. B 31. MIT. Fig. 48/6
25. Stîlp de hypocausu tubular; fragment. 1925. B 32. MIT. Fig. 48'/7
26. Stîlp de hypocaust, tubular; fragment. 1925. B 33. MIT. Fig. 48/8
27. Olan fragmentar; dimensiuni: 38X17X2 cm. 1925. B 50. MIT. Fig. 49/1
28. Olan fragmentar; dimensiuni: 12X10Xl,8 cm. 1925. B 51. MIT. Fig. 49/2
29. Ţiglă fragmentara; dimensiuni: 24 X 22X 3,5 cm; pe suprafaţa ei este imprimată o
labă de cîine. 1925. B 47. MIT. Fig. 50/1
30. Ţiglă fragmentară; dimensiuni: 16X13X3 cm; pe faţa fină urma imprimată a unei
.
labe de cîine. 1925. B 46. MIT. Fig. 50/2
31. Cărămidă fragmentnTă; dimenfiluui: 11X8 X 3 cm; pe faţa fină urme de labă de
cîine. 1925. B 45. MIT. Fig. 50/3
32. Tub de apaduct; fragment cu dimensiunile 19X18X5 cm. 1925. B 54. MIT.
Fig. 50/4
33. Tub de apaduct; fragment cu dimensiunile 18X15X3,5 cm; 1925. B 53. MIT.
fig. 50/5
34. Tub de apadtu:t; fragment cu dimensiunile de 24X12X4 cm. 1925. B 55. MIT.
fig. 5016
3S. Tub de apaduct; fragment cu dimensiunile de 15X13X3 cm. 1925. B 52. MIT.
Fig. 50/7
36. Tub de apaduct; fragment cu dimensiunile de 18X16 cm. 1925. B 56. MIT.
37. Tub de apaduct; fragment cu dimensiunile 11X15 cm. 1925. B 57. MIT.
In MSG se află încă numeroase cărămizi şi ţigle (Inv A 1340, 1343, 1344, 1345-1353,
1327, 3259, 13701), tuburi de apaduct (6447), piese de mozaic (A 1331) şi fragmente de tencuială de perete de culoare albă dată cu vopsea roşie (13712) care provin tot de la Breţcu.
Proiectile din

ceramică

(glandes)

şi piatră

1. Piesă din lut (glans) din pastă nisipoasă bine arsă de culoare cărămizie. d=4
gr= 52. 1925. B 271. MIT. Fig. 51/4
2. Piesă din lut (glans) din pastă nisipoasă de culoare cărămizie bine arsă. d=5,1
gr=100. 1925. B 272. MIT. Fig. 51/5
3. Piesă din piatră (glans) d=S cm; h=l,8 cm; gr=80. 1925. B 278. MIT. Fig.
4. Piesă din piatră (glans); d=7 cm; h=2,5 cm; gr=196. 1925. B 276. MIT. Fig.
5. Piesă din piatră (glans); d=7 cm; h=2,5 cm; gr=196. 1925. B 277. MIT. Fig.
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6. Piesă din piatră (gla111S); d~ 12 cm; h=4 cm; gr=1090. 1925. B 274. MIT. Fig. 51/6
7. Piesă din piatră (glans); d=10 cm; h=2,5 cm; gr=460. 1925. B 273. MIT. Fig. 51/7
8. Piesă din piatră (glans); d=8 cm; h=2,5 cm; gr=295. 1925. B 275. MIT. Fig. 51/ll
II. MATERIALE

ŞI

OBIECTE DIN FIER

Arme

1. Lance; fragment din lamă; Lp=32,5 cm; 1=5 cm. 1950. Secţiunea I. MIT. IN 6713.
Fig. 52/5
2. Vîrf de suliţă cu profil piramidal. L=7 cm; dg=l,2 cm. 1950. Poarta de E (principalis sinistra). MIT. IN 6664. Fig. 52/6
3. Vîrf de suliţă cu profil piramidal. L= 13 cm. Piesa este azi pierdută. Se păstrează
numai într-o fotografie din 1925. Fig. 54/27
şi instrumente
1. Bară de fier cu profil pa.trat; îndoită. L= 18,5 cm; 1950. Porta principalis sinistria.
MIT. Fig. 52/1
.
2. Elemente mobile (două) de la o ţÎţÎnă. L=8,5 cm; 5 cm. Capetele cuielor sînt desfăcute. 1950. Porta prinaipalis sinistra. MIT. IN· 6662. Fig. 52/2
3. Piesă în formă de cîrlig. L=8 cm. 1950. Secţiunea G, între cele două ziduri. MIT.
fN 6705. Fig. 52/4
4. Piron. L=9,5 cm; dc=2,1 cm. 1950. Porta principalis sinistra. MIT. IN 6663.
Fig. 52/3
5. Mîner de vas; fragment reprezentînd jumătate din piesă. Lp= 6,5 cm; gr=0,5 cm.
1925. MIT. Fig. 52V7
6. Piesă din fier; destinaţia neprecizabilă. L=9,7 cm. 1925. MIT. Fig.52/8
7. Verigă din fier; piesa este pierdută; se păstrează numai Într-o fotografie din 1925.
fig. 54/21
8. Elemente mobile de la o piesă cu destinaţie neprecizată; piesa pierdută. 1925. MIT.
Fig. 54/22
9. Elemente mobile (două) de la o ţÎţînă; piesa este pierdută; se păstrează numai într-o
fotografie din anul 1925. Fig. 54/23
10. Pinten (?). Piesa este pierdută ?. Fig. 54/24
11. Lamă de cuţit cu vîrful rupt. Lp=10,5 cm; 1=1,3 cm. 1925. B 145. MIT. Fig.
52/l l = 54/31
· 12. i..amă de cuţit; fragment fără cuiul de fixare. Lp=12 cm: 1=1 cm. 1925. B 146.
MIT. Fig. 52/10=54/34
13. Lamă din fier. L=6,5 cm; 1=1,5 cm. 1925. MIT. Fig. 54/35
14. Ac; piesa este pierdută. L=13 cm; d=0,5 cm. 1925. MIT. Fig. 54/36
15. Placă. L=9,5 cm; 1=2,3 cm. Spre un capăt are un orificiu dreptunghiular probabil
pentru fixare. 1925. B 150. MIT. Fig. 54/37=52/9
16. Piesă cu utilizare neprecizată; unul din capete a fost lăţit prin lovire şi găurit.
L=13,5 cm; d=0,7 cm. 1925. MIT. Fig. 54/38
17. Piesă cu utilizare neprecizată; unul din capete este lăţit. L=45 cm; d=0,8 cm:
k=2,5 cm. 1925. MIT. Fig. 54/39

Unelte

Materiale

d~ comtrucţie

Piroanele, care constituie majoritatea cov1rş1toare a ceea ce numim materiale de construqie,
provin în totalitate din săpăturile din anul 1925. Ca să evităm aici o descriere a fiecărei
pieile în parte, şi mai ales pentru că nu avem locul lor de descoperire exact, vom descrie
aioeste piese pe patru grupe în care le-am împărţit după lungimea lor. Este sigur că uti'.izarea lor după mărime se tăcea şi Î11 funcţie de anumite necesităţi de construqie. Faptul
că mare parte din ele au vîrful îndoit arată că ele au fost folosite la fixarea unor grinzi
de lemn .
. In prima grupă am înscris piroanele lungi cu floare, a căror lungime minimă este
între 20----'25 cm. Fig. 53/1, 3-7, 10, 12-13, 15, 31, 29, 38; fig. 54, 6, 8, 12
21 · -- Acta Mvsei Porolissensis -
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Din a doua grupă fac parte piroanele de mărime mijlocie cu floare; lungimea lor mieste cuprin5ă între 12-15 cm. Fig. 53/2, 8, 9, 11, 14, 16-21, 23-25, 28, 30, 39-41,
43-48, 50; fig. 54./1, 3, 4, 16-20
Din a treia grupă fac parte piroanele m1c1 cu floare; lungimea maximă a lor este
10 cm. Fig. 5>i20, 22, 24, 26-27, 32, 34-37, 42, 45, 49; fig. 54/2, 4, 5, 7, 9-11,
13-15, 17-19
In cea de a patra grupă intră piroane mici al căror „cap• este rea.lizat prin refularea
barei iniţiale în două părţi. Lungimea lor medie este 16 cm. Fig. 54/25, 27, 30, 33
Desigur împărţirea în aceste patru grupe a fost făcută doar pentru o mai bună
categorisire a pieselor; ea nu are pretenţia de a fi definitivă.
Tot între piesele de fier servind la con.strucţii am mai aminti două scoabe:
l. Piesă cu lungimea de 5 cm. 1925. MIT. Fig. 54/32
2. Piesă cu L=21 cm. 1925. MIT. Fig. 53/33
nimă

III. OBIECTE

ŞI

USTENSILE DIN BRONZ, PLUMB, STICLA

ŞI

PIATRA

l. Plăcuţă dreptunghiulară din bronz.; dimensiuni 4,3X2,8 cm; probabil de la o lorica. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. Fig. 55/l
2. Tablă de bronz îndoită şi grav deformată; probabil de la un recipient; dimensiuni:
,,3X3X0,1 cm. 1950. Secţiunea B, în interior deasupra stratului de arsură. MIT. IN. 6685.
Fig. 55{2
3. Sî.rmă din bronz; îndoită. L-19,5 cm; d=0,3 cm. 1950. Porta principalis sinistra.
MIT. IN. 6696. Fig. 55/3
4. Fragment dintr-o verigă. d=2,6 cm. h=0,35 cm. 1950. Turnul din colţul de NE.
MIT. IN 6702. Fig. 55/4
5. Piesă de la o broască de uşă sau lacăt. L~5,5 cm; l= 1,6 cm. Partea lată arc 9
găuri circulare, aşezate simetric pe ·două rînduri (cite patru pe fiecare rînd). 1950. Seqiunea
B, lingă zidul interior; adîncimea 1,10 m. MIT. IN 6639. Fig. 55/5
6. Ţeavă din plumb de la conducta de apă a băii. L=72 cm; d=9 cm; grosimea= 1,2 cm. 1925. 1925. Baia castrului. MIT. Fig. 57;1-2. B 154
7. Bucată de plumb topită. 1925. B 290. MIT.
I. Bucată de plumb topită. 1925. B 289. MIT.
9. Buză de la un vas mic de sticlă din pastă verzuie. dg=-7 cm. 1950. MIT. Fig. 56/1
10. Fragment din peretele unui vas de sticlă din pastă mată de culoare argintie; decor
din linii paralele incizate. 1950. Turnul din colţul de NE. MIT. IN 6674. Fig. 56/2
11. Fragment din peretele unui vas de sticlă, din pastă verzuie-albă. 1950. MIT.
12. Fragment dintr-o placă de sticlă din pastă verzuie. 1950. Secţiunea F. MIT.
13. Mărgică din pastă sticloasă, mată, albăstrie; fragment reprezcntînd jumătate din
piesă. d-=1,8 cm; h=-1,8 cm. 1950. Turnul din colţUl de NE. MIT. IN 6664. Fig. 56/3
14. Rîşniţă (catillus); fragment reprezentînd jumătate din piesă. d=40 cm; h=10 cm.
1925. MIT. Fig. 51/10
15. Fragment dintr-un monument sculptural. Piesa este pierdută; se păstrează numai într-o fotografie din anul 1925. Fig. 51/9
In MIT se mai află, fără nici o indicaţie topografică, o mare cantitate de bucăţi de
perete (tencuială) provenind probabil de la baia castrului de la Breţcu. Multe din bucăţile
de perete poartă pe fondul alb-roşcat urme de vopsea colorată, sub formă de linii albastre
sau brun-roşcate.
Tot între materialele de la Breţcu (secţiunea G) avem cîtcva bucăţele de cărbune provenind de la lemn de brad şi 72 boabe ele griu (triticum cariopse) carbonizate (detenninările
au fost efectuate de dr. Iustinian Petrescu de la Catedra de Geologie).

NICOLAE GUDEA
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ANEXE
I. Lista

fortificaţiilor

A. Limesul. Apiirarea Daciei Je SV
Sectorul I
1. Bulci
2. Aradul Nou
3. Sînicolaul Mare
Cena.d
5. Szeged (Paniscum)

„.

Sectorul li
Sectorul III
6. Banatsk.a Palanka
7. Duplijaja
i. Grebenac
9. Vărădia (Arcidava)
10. Vrlac
11. Surduc (Centwn Putei)
12. Bcrzovi.a (Bersobis)
13. Firliug (Aizizis)
13a Valea Boului (Caput Bubali)

Sectorul VII
32. Brîncoveneşti
33. Călugăreni
34. Sărăţeni
35. Inlăceni
36. Odorheiu! Secuiesc
36a Băile Homorod
36b Băile Homorod
37. Păuleni
38. Olteni
Sectorul VIII
39. Breţcu (Angustia)
40. Boroşneu Mare
41. Comalău
42. Rîşnov (Cumidava)
43. Hoghiz
44. Cincşor
45. Feldioara
46. Boiţa

C.

Sectorul IV
H. Orşova (Dierna)
15. Mehadia (Praetorium)
16. Tercgova
17. Jupa (Tibiscum)
18. Zăvoi (Agnaviae)
lBa Voislova

B. Sectorul platoului transilvan
Sectorul V
19. Veţ.el (Mici a)
20. Abrud
21. Bologa (Resculum)
22. Buciumi
23. Românaş (Largiana)
2•. Romita (Certie)
25. Moigrad-Citera (Porolissum)
26. Moigrad-Pomet (Porolissum)
26a Brebi 1
26b Brebi 2
Sectorul VI
27. lihiu
21. Căfeiu (Samum)
2'. Ilişua
30. livezile
31. <lrheinl Biruitei

din sistemul defensiv al Daciei romane

Apărarea

cîmpiei dinspre E

Sectorul IX
47. Drajna de Sus
48. Mălăieşti
49. Pietroasele
50. Tîrgşor
50a Filipeştii de Pădure
50b Gherghiţa
50c Răzvanu
50d Răduleşri
50e Ciolanu
50f Năieni
Sectorul X
51. Flămînda
51a Valea Totiţei
52. Putineiu
53. Băneasa 1
54. Băneasa 2
55. Roşiorii de Vede
55a Valea Urluii
56. Gresia
57. Ghioca
58. Urluieni 1
59. Urluieni 2
60. Fîlfani-Izboşeşti
61. Săpata de Jos 1
62. Săpata de Jos %
&3. Albota
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64. Purcăreni
64a Voineşti
65. Cîmpulung Muscel 1
65a Cîmpulung Muscel 2
65b Rucăr
Sectorul XI
66. Islaz-Racoviţa
66a IsJaz-Verdea
67. Tia Mare
68. Slăveni
68a Reşca (Romula)
69. Enoşeşti (Acidava)
70. Memoteşti (Rusidava)
71. !oneştii Govorii
72. Stolniceni (Buridava)
73. Sîmbotin (Castra Traiana)
74. Jiblea
75. Rădăcineşti
76. Bivolari (Arutela)
77. Perişani-Pripoa.rele
78. Copăceni
79. Titeşti
80. Racoviţa (Praetorium)
81. Cîineni (Pons Vetus)
82. Rîul Vadului
Sectorul XII
83. Lişteava
83a Căciulăteşti

83b Castranova
84. Craiova-Mofleni
84a Răcari
84b Butoieşti
85. Cătunele
85a Pinoaisa
85b Vîrţu
85c Glodeni
85d Săcelu
86. Bumbeşti
86a Vîrtop
86b Porceşti

D. Dispozitivul central de

apărare

87. Alba Iulia (Apulum)
87a Ighiu
88. Turda (Potai.ssa)
G. Linia

intermediară

de castre

89. Cigmău
90. Gilău
91. Sutor (Optatiana)
92. Gherla
93. Cristeşti
94. Sighişoara
95. Orăştioara de Sus
96. Războieni

II. Diploma militară eliberată la 14 iunie 92 unui marinar din flota dunăreană (Glas'>is
Flavia Moesica). A fost descoperită prin anul 1547 la Breţcu. Teictul şi informaţiile despre
diplomă se cunosc azi numai dintr-o scrisoare trimisă lui Johanes Honterus de chiriarhul
Antonius Verancius la 15 decembrie 1547 (cf. Rerum Hungaricarum Scriptores Varii, 1600,
p. 628) şi după copia primită de Bongarsius din partea unui medic braşovean P. Kertz
(manuscris afla,t la Berna). Textul a fost luat din aceste izvoare şi reprodus în repertoriile
de diplome militare romane: Neigebaur, Dacien, 1851, p. 296; CIL, III, p. 858 (of. p. 1966);
CIL, XVI, 37; I. I. Russu, Inscripţiile Daciei romane, I, Bucureşti, 1975, nr. XXV (cu
toate detaliile şi bibliografia).
Tăbliţa

I -

faţa internă

-

IMP(erator) CAESAR DIVI VESPASIANI F(ilius) DOMITIANUS
AVGVSTVS GERMANICVS PONTIFEX MAXIMYS
TRIBVNIC(i.a) POTESTAT(e) XI IMPERATOR XXI
CENSOR PERPETVVS CONSVL XVI P(an:r) P(atriae)
5 ns QVI MILITANT IN CLASSE FLAVIA MOESICA
QVAE EST SVB SEX(to) OCTAVIO FRONTONE
QVI SENA VICENA PLVRAE STIPENDIA MERYERYNT
ITEM DIMISSIS HONESTA MISSIONE QVORUM
NOMINA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBERIS
10 POSTERISQVE EORVM CIVITATEM DEDIT ET
CONVBIVM CVM VXORIBVS QVAS TVNC HABVISSENT
CVM EST CIVITATIS ns DATA AVT SI COELIBES
ESSENT CVM ns QVA POSTEA DVXISSENT
DVNTAXAT SINGVLI SINGVLAS
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-

[A(nte)] D(iem) XVIII K(alendas) IVLIAS
[Ti(berio) lvlio] CELSO POLEM(a)E[a]NO·
[L(ucio) Stretin]IO AVITO CO(n)S(u'lil:ius)
[descriptu]M ET RECOGNITVM
[ex tabula] AENEA QV[ ae fixa est Romae]
[in muro post templum dixi Aug(usti) ad Minervam]
Tăbliţa

II -

faţa externă

-

A LAPPI
C IVI.LI
M CALU

c;N MATIU
Q ORFICI
L PVLLI
L BVLLI
Traducere: Impăratul Caesar, fiul preafericitului Vespasianus, Domitianus Augustus,
biruitorul Germanilor, mare preot, în al Xi-lea an al puterii de tribun, aclamat imperat~r
a XXI-oară, censor pe viaţă, consul .a XVI-a oară, părinte al patriei, celor care au servit
în flota Flavia Moesica comandată de Sextus Octavius Fronto, şi care au îndeplinit 26 de ani
sau mai mult de serviciu militar şi au fost liberaţi cu cinste şi ale căror nume sînt scrise
mai jos, lor, copiilor şi urmaşilor lor, le-a dat cetăţenia romană şi dreptul de căsătorie legitimă cu soţiile pe care le-au avut atunci cînd li s-a dat cetăţenia (romană) sau pe cele
care le vor fi luat după aceea, dar numai pentru cite una fiecăruia.
La 14 iunie sub consulatul lui Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus şi Lucius Stertinius
Avitus (anul 92). Acest act este copia controlată după tabla de bronz pusă la Roma pe
zidul dinapoia templului preafericitului Augustus, lingă templul Minervei. :
Ma:rtori (ştampila în ceară a): A. Lappius, C. Iulius, M. CaHius, Gn. Maticius, Q. Orficius, L. Pullm, L. Bullm.
Commtar: din textul diplomei este cunoscută numai faţa internă a tăbliţei I (intus)
care are un text mult mai prescurtat deobicei în raport cu textul din partea exterioară
(pierdut). Acesta din urmă conţinea de fapt lista unităţilor militare la care se referea diploma.
De remarcat forma „duntaxat• în loc de „dumtaxat". Diploma a fost dată unui marinar
din flotă, iar prezenţa ei la Breţcu poate fi interpretată în sensul că veteranul sau vre-un
urmaş al lui a fost colonizat sau s-a stabilit de bună voie în Dacia. Numele veteranului
a rămas necunoscut. Data diplomei pare a sugera pe de-o parte o prezenţă timpurie a veteranului în Dacia, iar pe de altă parte ne arată şi provenienţa coloniştilor din diferitele
părţi a.Ie provinciei.

III.

Şantieru[

arheologic Sf. Ghtorghe-Breţcu 1950. (27.Vl.-22.Vll.1950). Jurnal de

săpături

25.Vl.1950 - M. Macrea, responsabilul şantierului, pleacă din Cluj la Sf. Gheorghe unde
ajunge în aceeaşi zi seara.
26.V1.1950. La Sf. Gheorghe împreună cu Szekely Zolcin (directorul Muzeului) luăm contact
cu autorităţile locale: secretarul judeţean al P.C.R., Sfatul Popular Judeţean, secretarul jude\ean al Sindicatelor. Se fac unele cumpărături de alimente, rechizite. Se iau informaţii din
O. BaLisz, I. Paulovics, Em. Panaitescu despre castrul de la Breţcu şi regiunea Breţcu.
27.Vll.1950. Plecăm la Breţcu. Ne ocupăm de încartiruire; luăm contact cu autorităţile locale. Facem o recunoaştere la castru, care se află aproape de sat la locul numit Veneturnc
vâr. Impresionează prin faptul că se detaşează foarte pronunţat de restul teritoriului; valul
e înalt şi detaşat mai ales în colţul de SV şi pe latura de V. Aici, pe lingă val, pe locul
pe unde ar veni şanţul (de apărare) merge un drum de care. Urmează o limbă de pămînt
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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înaltă şi paralelă cu şanţul, apoi un nou şanţ paralel cu primul. Acest a.I doilea şanţ
reprezintă un fir de scurgere al apelor, care începe mult mai sus de castru, pe culmile
~alurilor care se în.tiru:! la Nord. Acest ultim şanţ nu are nimic de a face cu casoul. Spre E
iarăşi merge un drum de care probabil tot pe locul şanţului castrului. In schimb pe laturile
de V şi E nu se vede nici o urmă de şanţ. Cu toate acestea valul de pămînt e destul de
înalt şi de pronunţat şi pe aceste laturi. Astfel valul de pămînt de pe latura de N este
lat de 18 m şi înalt de 2 m atît faţă de interiorul castrului, cit şi faţă de terenul din
afară. Pe latura de Est valul este larg tot de 18 m şi înalt de 1,5-2 m faţă de interior.
In schimb în afară drumul de care paralel cu şanţul şi imediat lingă acesta este cu 6 m
mai jos decît partea de sus a valului. Aceasta ene situaţia aproape de colţul de NE al
castrului. Pe aceeaşi latură, aproape de colţul de SE, lăţimea valului e numai de 15 m,
înălţimea de 1,5 m faţă de interior şi 3 m faţă de exterior şi 3 m faţă de exterior. Pe
latura de S, între poarta praetoria şi colţUl de SE, valul e lat de 15 m, şi mai puţin înalt;
l m faţă de interior, 2 m faţă de terenul din afară care coboară (în pantă) lin spre S,
sp:·e pîrîul Breţcului. Pe această latură între poartă şi colţul de SV valul se lăţeşte pini
la 18 m, înălţimea faţă de interior este de 1 m, faţă de exterior de 2 m şi chiar mai mult
în spre colţ. Pe latura de V valul este foarte înalt şi pronunţat. Astfel pe curtina dintre
poartă şi colţul de SV valul e lat de 21 m (pînă la drumul de care) şi inalt de 2 m faţă

mai

de imerior şi 8 m faţă de (exterior) fundul drumului de care de la picioarele valului. Cam
aceea.şi este situaţia şi pe curtina dintre poartă şi colţul de NV. In interiorul acestui patrulat1er terenul este bine nivelat, dar uşor înclinat spre S. In orice caz jumătao.:a dinspre Nord
a acestui patrulater este mai ridicat, adică tocmai acea parte care ar corespunde pretoriului
şi reten turei.
Urmele săpăturii executate în 1925 de prof. Em. PanaiteScu sînt vizibile, întrucît nimic
nu a fost acoperit. Din această [cauză] pe bună dreptate Paulovics îi face critică afirmînd
d sau trebuia astupat cu pămînt sau ruinele trebuiau conservate. Dar. exagerează cînd afirmă
el totul a fost nimicit şi că ţăranii ar fi scos peste tot pietrele din ziduri pînă la temelie.
De pildă la poarta decumana se văd destul de bine zidurile celor două laturi patrulatere,
tot a.şa se recunoaşte forma bastioanelor rotunde din colţurile de NV şi SE. In genere
însă ruinele fac o impresie sălbatică datorită faptului că pe ele au crescut buruieni, iar în
şanţuri (fostele secţiuni de cercetare) tufe şi chiar copaci (arbuşti). După cît se pare însă
nimeni nu a cărat piatră din ruine. Distrugerile sînt urmarea ploilor şi Îngheţurilor.
C1strul este situat pe o terasă care se ridica imediat deasupra luncii pîrîului Breţcului,
spre N de şoseaua care duce în pasul Oituzului. Terasa e legată de dealul „Csere•, de unde
coboară, pe direcţia N-S, mai multe fire de apă spre lunca pîrîului Breţcu. Spre E valea
largă se strîmtează şi începe pasul Oituzului. Castrul se găseşte chiar în faţă şi are în spate,
spre V, o cîmpie largă care se întinde spre satul Lemnia şi mai departe. Spre V de castru
!a cca 100 m în dreptul porţii principalis sinistra se află ruinele dezgropate şi căzute În
p.iragină ale unei construeţii cu mai multe încăperi care a fost săpată în 1925 de prof.
Panaitescu. Ea e situată pe un loc mai ridicat, pe marginea unei terase flancate (mărginită)
spre E de o r~pă sau un ·fir de apă care coboară de pe înălţimile de La Nord. Mai spre E
se întinde o terasă mai mare care continuă În lunca largă a pîrîului Negru (Fekete iigy),
un afluent pe stînga al Oltului. Locul acesta poartă numele de „Farkes-var". Pe o mare
suprafaţă, aproximativ 1/2 km (la) V de amintita construcţie, se văd slabe urme de ceramică şi cărămizi. Aici era fără îndoială mica aşezare civilă, canabaele dezvoltate în apropierea castrului. Aşezarea civilă acoperind o suprafaţă de aproximativ 2-3 km nu era
prea întinsă şi nu pare să fi avut construcţii prea impozante. Probabil erau mai mult case
din lut şi din lemn. In ceea ce priveşte construcţia de la V de castru după aşezarea ei, ca
şi după plan, pare să fie mai degrabă o baie, cum afirmă prof. Em. Panaitescu, decît o
vila, cum opinează fără nici un motiv Paulovics. ln afară de cunoscuta conductă de plumb,
1ăranii care au lucrat acolo în (anul) 1925 afirmă că încăperile erau pardosite cu cărămizi
mari de 60 cm o latură, deci sexipedale, aşa cum se obişnuieşte la băi. Dealtfel şi noi am
putut constata printre ruinele bucăţi mari de cocciopesto, atît de obişnuite la balm:a.
faţă de constatările la faţa locului şi ţinînd seama de cele publicate în legătură cu
rezultatele săpăturilor din 1925, ne propunem să verificăm rezultatele obţinute atunci, a
le în treg.i prin noi constatări şi a face posibilă valorificarea materialului rezultat din săpăturile
anterioare, care se află în Muzeul din Cluj. In primul rînd ne propunem a verifica sistemul
de apăr~re al castrului, adică incinta fortificată cu lucrările exterioare. Deasemeoea ne prowww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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punem să verificăm forma unui bastion de colţ şi (planul) a unei porţi. O problemă care
va trebui lămurită este aceea a zidului dublu care porneşte de la bastionul din colţul
de NV, spre S după cum rezultă din plan şi a vedea în continuare dacă un asemenea zid
nu se poate constata şi pe celelalte curtine (laturi). In interior va fi greu de făcut cercetări
din cauza culturilor foarte variate (cartofi, orz, măzăriche, iarbă, fasole, trifoi) şi în loturi
mici. Cu prilejul săpăturilor din anul 1925 s-au trasat două şanţuri În diagonală unind
cele patru colţuri, fără să fi dat peste pretoriu sau alte construcţii de piatră. Totuşi Într-un
singur loc s-a semnalat un fragment de zid care nu a fost urmărit mai departe. Cu toate
acestea sîntem de părerea lui Paulovics că În interior nici nu e de aşteptat să se afle construcţii de piatră, cele mai multe construcţii fiind de lemn şi mai ales în apropiere de
zidul de incintă. Pe teren se vede că jumătatea de Nord a ca~rului es'te mai ridicată, decît
praetentura. Ar fi putut deci să existe construqii de piatră în jumătatea de N. Nivelarea
terenului se datoreşte faptului că pămîntul este cultivat.
19.V/.1950. Fiind sărbătoare religioasă nu aflăm muncitori. Vizităm castrul, cu planul în
mînă, ne orientăm bine în teren şi fixăm punctele care vor fi cercetate.
JO.V 1.1950. Incepem un şanţ perpendicular pe latura de S a castrului, la cca 36 m depărtare de curtina de V. Lărgimea secţiunii A e de 80 cm. Stratul de humus recent este
relativ subţire. Se lucrează numai cu doi băieţi.
J.Vll.1950. Se continuă săparea secţiunii, care se prelungeşte pe toată lăţimea nlului de
pămînt, att"t în exterior dit şi în interior pînă la semănături. Se dă peste zidul de incintă
care este construit din piatră de carieră, locală, nu prea rezistentă. Astfel de piatră se
exploatează astăzi în cariera de la poalele dealului numit Cetatea Fetii (Leany Var) prin
urmare foarte aproape de locul castrului. Sînt bucăţi (de piatră) sparte neregulat, de mă
rime potrivită; blocuri mai mari nu sînt. Faţa externă a zidului este mai regulată, În timp
ce fata internă este destul de neregulată. Inseamnă că valul de pămînt din interior era
dej:t ridicat cînd s-a construit zidul de incintă. Atît În secţiunea A1 (din interior) cît şi în
secţiunea A? (din afară) s-au găsit foarte puţine fragmente de ţigle, cu totul neînsemnate.
Nici alte ooiecte sau produse nu s-au aflat. Numai la capătul secţiunii A1 începînd de pe
la 1,5 m adîncime de la suprafaţa exterioară s-a dat peste un pămînt mai negru, plin
cu urme de lemn ars, s-au aflat şi cîteva fragmente de vase romane, de culoare roşie sau
sură. Valul de pămînt este destul de uniform, format din lut de culo:ire Închisă. Pietre din
zid au fost aflate atît În secţiunea A2 cît şi în Ai. la o oarecare depărtare de zidul de
incintă.
ftitli

3 iulie 1950. Se continuă şi se termină sectiunea A. Lungimea totală a secţiunii
e de 22 m (19 m). Rezultatele obţinute sînt următoarele: Zidul de incintă e construit din
piatră de carieră, scoasă din dealurile din apropiere. E o piatră nisipoasă, putin rezistentă,
care se sfărimă uşor. Grosimea zidului este de 1 m. Faţa externă e mai regulată, pe cînd
fata internă e mai nereşulată. Zidul e construit cu mortar, de nu prea bună calitate. El se
înfi11:e cu fundamentul m pămîntul virgin pe o adincime de cca 70 cm. Această p;ute a
zidului. adică fundamentul, e mai lată cu 20 cm decit partea superioară, în afară zidul
prezentînd o ieşitură, adică un soclu de 20 cm lăţime. !nălţimea totală a zidului este în
'îarea actuala de 1,65 m. Inălţimea păstrată deasupra soclului, deci fără fundament, este
de 1 m.
V al11l de pămfot: In interior în spatele zidului, se află valul de pămînt compus din
pămînt de culoare brună-cenuşie destul de uniformă. Inălţimea valului de pămînt este de
t ,60 m, deasupra humusului antic. Lăţimea lui, socotită de la faţa interioară a zidului de
incintă pină la mijlocul şanţului este de 6,75 m. Deasupra valului, în linie dreaptă pe o
luni:;ime ·.ele 2,90 m se a.flă un strat orizontal de pietriş, ~ros de 10 cm. De la zidul de
incintă spre interior la cca 4 m se află urmele unui alt zid aproape cu totul distrus, care
merge paralel cu zidul de incintă. Acesta e înfipt în valul de pămînt baza lui neajungînd
la pămîntul virgin, ci rămînind cu 0,50 m deasupra liniei hermei. Dărîmăturile din acest
7.id au căzut spre interior şi se văd bine În secţiune.
Şanţul interior: La capătul (marginea) valului interior se află o adincitură în formă
de şanţ, lat de cca 0,95 m, adînc de cca 0,50 m. Acest şanţ atinge pămîntul virgin sau
mai bine zis, humusul antic. Cu timpul el s-a umplut cu pămint negru, în care s-au aflat
fragmente de vase romane destul de numeroase, precum şi cărbune de la zidul a1 doilea.
Spre interior se di~tin2e deasupra pămîntului din val un strat subţire, c:ue se vede pe o
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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lungime de 1 m compus din pămînt cu pietriş, poate şi cărămidă pisată, de culoare roşu
brun. Urmele lui se cunosc şi mai jos de-a-lungul şanţului. Deasupra acestui strat urmează
pămînt de culoare mai închisă, cu pietricele şi slabe urme de cărbune. Acest strat ar reprezenta poate padimentul din spatele zidului de susţinere a valului, poate padimentul vreunei
barăci lipite de m şi de va.I. Unnele lui s-au scurs ou timpul în şanţ. Mai sus urmează
stratul de dărîmături ale zidului interior. Rostul şanţului interior era probabil de a colecta
apele de ploaie, în această parte mai joasă a castrului şi de a conduce apa fie prin poartă
praetoria fie pe la colţul de SE, cu toate că un canal de scurgere nu a fost constatat nici
în cursul săpăturilor din 1925. Concluzia care se impune este că al doilea zid este ulterior
construirii castrului de piatră de vreme ce el se ridică pe vechiul val care iniţial er.t mai
prelung, în pantă uşoară pînă la şanţul interior. Cînd s-a construit al doilea zid, linia
valului de pămînt s-a întrerupt şi în spatele acestui zid, spre interior, s-a produs o nivelare, consli31tată nu pe humusul antic, ci pe valul de pămînt care rămîne la bază.
In exterior nu s-a putut constata existenţa şanţUlui obişnuit la castre romane. In locul
lui a existat un drum, marcat printr-un strat de prundiş de rîu, adus, ~ros de 15 m şi
lat de cca 9 m. Acest drum este la nivelul soclului zidului de incintă. Daca scădem lăţimea
hermei, socotită la 2 m, urmează ca drumul care mergea prin faţa porţii era de 7 m.
El era foarte uşor înclinat spre S. Lipsa şanţului se explică poate prin faptul că pe această
latură, cea principală în faţa castrului, se întinde o terasă mică, lată de 30-40 m, după
care urmează o cădere bruscă a terenului la lunca joasă a pîrîului Breţcului, care astăzi
curge mult mai spre S, la cca 300 m, aproape de drumul actual de ţară care duce în Pasul
Oituzului. Se poate preswpune că în epoca romană pîrîul Breţcului curgea mult mai aproape
de castru ceea ce i-ar fi scutit pe romani să mai sape un şanţ artificial pe această latură.
Apărarea putea fi asigurată de albia pîrîului Breţcu. N.B. In toată secţiunea nu s-au aflat
decît cîteva fragmente mici de ţigle.
Marţi. 4 iulie 1950. Se termină secţiunea A. Se începe săparea secţiunii B, pe latura
de V a castrului, a~roape de colţul de NV, perpendicular pe valul de incintă, într-un loc
unde valul de pămmt este foarte înalt, deci bme păstrat. Se începe această secţiune pe
o lungime de 18 m, cu o lărgime de 0,80 m. Se ajunge la zidul de incintă nu prea bine
păstrat. Se dă peste el la o adîncime de peste 1 m de la suprafaţa actuală. De la început
ies numeroase fragmente de ţiglă, mai ales pe panta interioară a valului. Dar şi în afară
se găsesc fragmente de ţigle precum şi o cărămidă întreagă avînd dimensiunile 40 X 26 X 7 cm.
Cutreierînd castrul în exterior se află două ţigle cu ştampilele: 1. COHHIS (foarte ştear
să) şi ... RAC (cu litere foarte distincte).
Miercuri 5 iulie 1950. Se continuă săparea secţiunii B. Se începe săparea unor mici
seqiuni pe laturile de N şi E, faţă în faţă cu secţiunile A şi B, pentru a putea măsura
cît mai precis lungimea şi lăţimea castrului. După aflarea feţei externe a zidului de incintă se obţin următoarele măsuri: lăţimea (de la secţiunea B la D) 142 m şi lungimea
(de la secţiunea A la C) 179 m. Grosimea zidului de incintă în secţiunea C este de l,10 m
şi aceeaşi în secţiunea D. Obiecte mărunte în secţiunea D nu ies de loc. In secţiunea C
cîteva fragmente de ceramică.
Joi 6 iulie 1950. Se continuă săparea secţiunii B. Rezultatele se văd pe pmfil. Grosimea zidului exterior este de 1,20 m. Faţa externă e destul de regulată. Baza zidului este
înfiptă vreo 40 cm în pămînt (virgin). Fundamentul e mai lat decît partea superioară a zidului cu 20 cm = soclul. Linia hermei se află cam la nivelul acestui soclu. Berma e marcată
de un strat de mortar, depus chiar cu ocazia construirii zidului de incintă sau a tencuirii
lui. Lărgimea hermei: 1,70 m (stratul de mortar) - 2,10 m (începe panta şanţului). Şanţul
se profilează destul de clar. Mijlocul lui se află la distanţa de 5,30 m de zidul de incintă.
Dărîmăturile sînt numeroase. Pe linia hermei se vede un strat de pămînt cu cărbune şi pietriş
de vreo 30 cm, depus pe încetul. Pe urmă vin numeroase fragmente de ţiglă şi abia după
aceea încep dărîmăturile din zid, pietre mari cu mortar. In şanţ este mai întîi o depunere
lentă de pămînt mai negru, apoi pietriş mai mărunt de apă desigur adus. Poate şi pe hermă
va fi fost astfel de pietriş dar el s-a scurs jos în şanţ. Urmează apoi dărîmăturile printre
care s-au aflat şi trei blocuri mari de piatră, paralelipipedice, lucrate numai cu dalta, de
mărimea 1,35X55X35 cm. Ce rost aveau în zidul castrului aceste blocuri, de unde sigur
că au căzut, nu se poate şti. Au mai fost aflate şi trei blocuri de piatră mai mici deasemenea lucrate cu 'dalta de formă prismatică cu un ciubuc pe una din laturi În partea de sus.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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sînt chei de boltă sau material folosit la construirea unei bolte. Dincolo de ~anţ
o adîncitură actuală formată de un drum de care.
Valul de pămînt dintre cele două valuri (citeşte ziduri) este destul de omogen. Se
recunoaşte jos linia de despărţire Între pămîntul virgin şi pămîntul adus. Totuşi în pămîntul
valu.lui se recunosc dungi de culoare discret roşiatică (oxid de fier) precum şi straturi mai
deschis, înclinate, oblice. Sus, stratul de nisip orizontal ar reprezenta nivelul original al drumului de rond. Deasupra pămîntul nu mai e aşa de curat el conţinînd pietre şi fragmente
de cărămidă sau ţiglă.
Zidul interior are grosimea de 1 m şi se adînceşte ca şi zidul extern. Depărtarea Între
cele două ziduri este de 4 m.
Stratul roşu se întinde de la faţa externă a zidului spre interior pe o distanţă de
1,6Q m. Urme se văd şi mai spre E pînă la şanţul interior. Acest strat roşu este alcătuit
din pămînt în care s-a pisat cărămidă. Nivelul stratului corespunde cu linia care desparte
partea superioară a zidului de piatră de fundamentul acestui zid, de unde mai sus faţa
zidului începe să fie mai regulată. Stratul roşu pare că se băga chiar În zid, impresie produsă pe urma faptului că zidul sub presiunea valului s-a aplecat şi s-a· deplasat puţin spre
interiorul castrului. Deasupra str31tlllui roşu urmează cărbune şi pămînt mai înegrit, cenuşiu;
apoi pămînt depus (şanţul umplut?) cu pietre mici, bucăţi de ţigle şi cărbune. La nivelul
superior al acestui strat urmează iarăşi cărbune de lemn mai abundent. Grosimea totală
a acestui strat e de 45 cm lingă zid, iar aproape de şanţ el se subţiază şi se pierde în ic.
Explicaţia: stratul roşu constituie padimentul în chip de cocciopesto al unei încăperi
lipite pe zidul interior. După ce castrul a fost părăsit pe acest padimcnt s-a depus pămînr
şi pereţii, ca şi acoperişul de lemn al construcţiei au ars. Abia după aceea a început pră
buşirea lentă a zidului interior. Bănuim că e vorba de un atelier, căci pe stratul roşu s-au
găsit mici fragmente de lame din bronz. Atelierul era lipit de zidul de piatră dar avea
probabil pereţii laterali din lemn sau lut şi sigur avea acoperiş. Spre E el putea fi deschis
sau închis cu uşi simple de scîndură.
Şanţul interior începe îndată după stratul roşu. El se profilează destul de clar în
secţiune şi pe profilul amănunţit întocmit de Kurt Horedt. Dărîmăturilc continuă şi spre
E de şanţ. Nu ştim dacă urma via sagularis, întrucît n-au putut extinde secţiunea mai departe din cauza culturilor.
Vineri 7 iulie 1950. Se termină şi se ajustează secţiunea B. Incepe ·degajarea bastionului
din colţul de NE al castrului, care în 1925 a fost săpat numai parţial: şanţul pare adînc
pe laturile externe ale bastionului circular. Se constată că e bine păstrat şi poate fi dezvelit în întregime.
Sîmbătă 8 iulie 1950. Se continuă sistematic dezgroparea bastionului circular din colţul
de NE. Pe partea de SV sub linia soclului (ieşitura zidului care marchează începutul fundamentului) se găsesc fragmentele unui vas halstattian lustruit în afară în culoare neagră şi
ornamentat cu caneluri paralele.
Se lucrează şi la dezvelirea colţurilor bastioanelor de la poarta de N pentru a i se
putea lua dimensiunile. Linia zidurilor e clar vizibilă, cu toate că pe ziduri au crescut iarbă
şi bălării. Tov. Szekely Zolmn este trimis pentru recunoaşteri la Sf. Gheorghe şi Bedehaza
(8-9 iulie).
Duminică 9 iulie 1950. Se cercetează încă odată Cetatea Fetii (Leâny v:lr). Vezi jurnalul de cercetări, planul şi profilul Întocmite.
Luni 10 itilie 1950. Se continuă dezgroparea bastionului de NE. Se concentrează a1C1
toti muncitorii. Bastionul are formă circulară atît în exterior cit şi în interior. Curbura
exterioară a bastionului constituie în acelaşi timp şi curbura externă a zidului de incintă.
De altfel zidul de incintă se îmbină organic cu zidul bastionului. Zidul bastionului e păstrat
pînă la înălţimea de 1,20-2 m. Cel mai înalt e în partea de V, unde zidul bastionului
se îmbină cu curtina de N. Fundamentul bastionului se adînceşte 70 cm în pămînt. Pe
latura de E şi de V zidul bastionului era îmbrăcat pînă la o anumită înălţime de valul
de pămînt, pînă la capetele celor două ziduri interioare, de pe laturile de E şi N. Numai
între aceste două ziduri pe o lungime de 5,20 m (în arc) zidul bastionului era liber deasupra
celor 70 cm de fundament. Pe această porţiune, la 70 cm de la bază se profilează o retragere (soclu) a zidului de 10-15 cm. Acesta e nivelul antic În faţa bastionului, spre interiorul castrului. Aici faţa zidului este mai regulată, decît pc cele două laturi, îmbrăcate în
valul de pămînt. Cele două ziduri interioare care se lipeau de zidul bastionului au fost
Pare
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tăiate cu prilejul executării unui şanţ exterior în jurul zidului acestui bastion, dar ele se
recunosc în secţiune. Grosimea zidului variază între 1,10-1,20 m, dar el se îngroaşe pînă
la 2,70 m acolo unde zidul bastionului se îmbină cu zidul de incintă, apoi iarăşi se subţiază
pînă la 1,80 m. Diametrul interior al bastionului este de 5 m. In interior bastionul era umplut
cel puţin pînă la un nivel care corespunde cu + 30 cm deasupra nivelului antic din afară.
Dar într11cît nu se vede nici o urmă de intrare, cu toate că ziiiul e păstrat cca 20--30 cm
deasupra acestui nivel, turnul putea fi umplut chiar şi mai sus. Pămîntul de umplurură din
interiorul turnului e întrucîtva asemănător celui din val, dar mai puţin omogen, el conţinînd
şi pietre, precum şi numeroase fragmente ceramice romane şi de factură dacică, care au ajuns
aici odată cu pământul de umplutură.
Marţi 11 iulie 1950. Se termină curăţirea bastionului NE. Se termina lucrările la bastionul de V al porţii de N. Se precizează dimensiunile şi se constată că latura de V care încheia
bastionul nu se îmbină cu zidul de incintă. Tot aici se constată „zidul al doilea• care sc leagă
de colţul bastionului (porţii). El a fost în parte distrus de săpăturile din 1925 totuşi i sc poate
trasa poziţia pe plan. Tov. K. Horedt şi Szekely Z. încep lucrările la „Cetatea lui Ciuchian•
de la Lemnia.
Miercuri 12 iulie 1950. Se începe secţiunea E pe latura de E între poarta de E şi colţuri de SE. Deasemenea se începe o secţiune H în interiorul castrului în retentura pc direcţia
N-S, lungă de 10,80 m. Se dă peste un zid de piatră, gros de 0,70 m care mergea în direcţia
E-V.
Joi 13 iulie 1950. Se încheie lucrările la „Cetatea" de la Lemnia care e o aşezare întă
rită din epoca bronzului. Planul este ovoidal şi aşezarea e fortificată cu un zid, de pietre
nelegate între ele, lat la bază de 4 m. Aici s-au găsit cioburi de vase ornamentate cu dinţi
de lup, alveole sau linii în zig-zag care datează întreaga fortificaţie. Pe latura de N este şi
un şanţ cu val de pămînt.
Se termină secţiunea E. Grosimea zidului de incintă este de 1 m. Fundamentul are însă
grosimea de 1,10 m. Berma nu se recunoaşte bine, dar ea arc lăţimea de aproximativ 2 m,
de unde Începe panta şanţului. Şanţul e bine conturat şi el se termină acolo unde începe drumul
.1ctual de care. Pe hermă am aflat fragmente de ceramică de factură dacă. Valul în interior nu
prezintă nimic deosebit. Zidul al doilea din interior, e rău păstrat, totuşi locul zidului se recunoaşte destul de bine în ambii pereţi ai secţiunii. Lăţimea lui e de cca 1 m. Depărtarea
între cele două ziduri e de 6 m. Aproape sub fundamentul zidului din interior, care e înfipt
în val au fost aflate în pămîntul de umplutură fragmente dintr-un vas de factură dacă. Alte
fragmente de vase se văd În valul de pămînt din pereţii secţiunii. Se pare că a existat şi pe
această latură un şanţ în interior dar nu e prea bine sesizabil. In interior s-a găsit zgură
de fier.
Vineri 14 iulie 1950. Se începe secţiunea F pe latura de N, Între bastionul din colţul
de NE şi poarta decumana. Se începe dezgroparea porţii de V.
Sîmbătă 15 iulie 1950. Continuă dezgroparea porţii de V şi anume numai la bastionul
de S.
Se termină secţiunea F. Grosimea zidului exterior este de 1,20 m şi este sensibil înclinat
spre S, adică spre interiorul castrului. Soclul este lat de 20 cm. Berma este egală cu 1,30 m.
Şanţul exterior există. El n-a fost săpat în Întregime numai panta dinspre incintă, din cauza
eul turilor.
Al doilea zid e destul de bine păstrat. Grosimea lui e abia 80-90 cm. Baza lui stă
pe solul virgin. Distanţa Între cele două ziduri este de 6 m. Spre interior un strat gros de
pietriş de 10-15 cm lăţime, lung de 3,30 m indică via sagularis, pornind chiar de lîngă
zidul al doilea. Acelaşi strat (?), de pietriş, cel mai subţire de cca 5 cm, se conS'taită şi la N
de zidul al doilea. Explicaţia: iniţial via sagularis era mai lungă, iar valul cobora în pantă
mai lungă. Cînd s-a construit zidul al doilea via sagularis a fost scurtată, valul de pămînt a
fost scurtat şi între ziduri valul a fosa completat prin umplere.
Duminecă 16 iulie 1950. Asistăm la o adunare populară în localul şcoaJei, iar tov.
Z. Szekely ia cuvîntul în limba maghiară explicînd ţăranilor adevărul despre cetatea „Veneturne•, explică rostul cercetărilor arheologice combătînd superstiţiile şi arată avantagiile muncii
în colectiv. O parte a colectivului pleacă la Mărtinuş pentru a verifica informaţia privitoare
la descoperirea unor fragmente de chiupuri dacice, aflătoare în Muzeul Sf. Gheorghe. Nimeni
nu cunoa,te acea.stă descoperire, nici chiar locuitorul în intravilanul căruia s-ar fi aflat vasele
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în 1914. Probabil în inventarul Muzeului Secuiesc s-a făcut o confuzie cu Firtoş Mârtinuş
din jud. OOOrhei.
Luni 17 iulie 1950. Se continuă dezgroparea porţii de V. Partea dezgropată se vede pe
planul de detaliu. Pragul de piatră din interiorul porţii arată nivolul antic al acestei porţi.
Nici în 1925 nu s-a dezvelit bastionul de N.
Marţi 18 iulie 1950. Se începe dezgroparea porţii de S. Lărgimea porţii nu se poate
stabili decît cu oarecare aproximaţie din cauză că zidurile dinspre interior sînt foarte distruse
de pe urma săpăturilor din 1925. Se dezgroapă bastionul de V care nu a fost atins În 1925.
Dimensiunile sînt arătate pe planul de detaliu. In interior era umplut cu pămînt. Pragul s-a
putut stabili numai cu aproximaţie întrucît tot interiorul acestei porţi a fost săpat În 1925 şi
lăsat descoperit. Legătura cu zidul al doilea nu poate fi sesizată.
Se începe dezgroparea porţii de E. In 1925 s-a săpat numai deschiderea porţii. Se urmă
reşte dezgroparea bastionului de N.
Se execută o secţiune G pe latura de V la 24 m de latura de S. Se caută numai faţa
exterioară a zidului de incintă care se găseşte repede şi se constată că e foarte regulată. Se
caută apoi zidul interior care e aproape cu totul distrus, totuşi în secţiune locul lui se poate
recunoaşte. Distanţa Între cele două ziduri e de 5 m. Zidul interior e înfipt în valul de
pămînt. Spre interior s-au aflat cam la nivelul bazei zidului interior multe fragmente ceramice
romane şi dacice, apoi fragmente de ţigle, zgură de fier, şi un inel de bronz.
Se începe îngroparea secţiunilor C-D şi A.
Mkrcuri 19 iulie 1950. Se continuă dezgroparea porţii de E. Se procedează la săparea
pe toate laturile şi în interior a bastionului de N care se arată a fi foarte bine păstrat în
afară de peretele dinspre S {spre poartă).
Se începe secţiunea H m interiorul castrului, în partea corespunzătoare retenturei.
Joi 10 iulie 1950. Se termină dezgroparea porţii de Est. Dimensiunile se dau pe planul
de dttaliu. Bastionu! e umplut în interior cu pămînt ca şi celelalte. Zidul al doilea e bine
păstrat, spre bastion unde are liber, are un aspect foarte regulat. El se lipeşte de bastionul
<le pu~ rtă nu se îmbină.
Se prelungeşte secţiunea H în total e lungă de 52,80 m. Din loc În loc se găsesc pietre
Îngrămădite fără mortar între ele. Ele par să indice totuşi bazele pe care se ridicau pereţii
de lem:1 şi de lut ai barăcilor care erau acoperite cu ţigle, după cum ·dovedesc numeroasele
fragmente aflate în această secţiune. Un perete al acestor barăci ar corespunde zidului de
piatră, gros de 0,20 m din secţiunea J (vezi planul de detaliu). Fragmente de vase s-au afla~
puţine amestecate cn fragmente de ţigle. Ţiglele apar la 15 cm sub nivelul actual şi ţin pînă
la 30-40 cm adîncime unde înce~e pămîntul neumblat. Cărbune se găseşte puţin, imediat sub
stratul de ţigle şi numai din loc m loc. E greu de precizat de ce în locul unde ar trebui să
fie pretoriul sînt numai urme de construcţii de lemn şi pămînt. Ce reprezintă zidul din secţiunea I răci el se află nu În mijlocul castrului ci pe laturi? Zidul e bi.ne construit din aceeaşi
piatră de carieră (ca şi zidul de incintă). Zidul continuă spre V dar nu-l putem urmări din
cauză că intră într-un lan de cartofi. In orice caz acest zid marchează linia de fund a pretoriului. ln spatele acestui zid pc o distanţă de 4-5 m nu se văd urme de ţigle sau cărămidă.
Jn schimb spre S sînt foarte numeroase fragmentele de ţigle, iar în jumătatea dinspre V se
vede un strat gros de tencuială, adică var, iar sub acestea pe pămîntul galben, strat puternic
de cărbune.
Vineri 21 iulie 1950. Se procedează la astupare: poarta de V, secţiunea I-l şi poarta de S.
Se fac fotografii.
Sîmbătă 11 iulie 1950. Se lucrează la astupare. La baie o probă făcută în încăperea a
3-a pornind de la N la S arată că ea era podită cu coccipesto foarte puternic, gros de cca
20 cm. În 1925 s-a mers sub această podea chiar în pămîntul neumblat afară de un colţ a
încăp~rii. S-a făcut apoi o probă la conscrueţia circulară aflată spre E. Zidul de piatră avea
faţă regulată spre interior. Padimentu! era compus dintr-un strat de pietre cu mortar apoi un
strat de mortar şi totul căptuşit cu cărămizi. Deci se pare că era un bazin al cărui nivel era
mai jos decît al restului încăperilor. Nefiind încălzit pe dedesupt probabil că era vorba de
un bazin cu apă rece. ln celelalte încăperi am avut impresia că s-a săpat pînă sub padiment.
Zidurile foarte dărăpănate erau construite cu mortar de bună calitate, nu ca la castru. Cu
ace ana se încheie I ucrările la castrul de la Breţcu.
27 iulie 1950. Colectivul pleacă la Sf. Gheorghe.
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17-22 septembrie 1950. Se revine la Breţcu penuu o săptămînă pentru lămurirea defia problemelor rămase neelucidate la castrul roman şi anume a zidului de susţinere a
valului de pămînt şi a pretoriului. Intre terenul din interiorul castrului e acum liber şi se pot
face pretutindeni sondagii, atît la zidul de incintă cit şi în interior.

nitivă

(MIHAIL MAC:RL!)

DAS ROMERLAGER VON BREŢCU (ANGUSTIA)
VERSUCH EINER MONOGRAPHIE
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Der Verfasser hat versucht auf Grund cler im Jahre 1925 von Em. Panaitescu und im
Jahre 1950 von M. Macrea durchgefiihrten Ausgrabungen, eine Monographie des Rămerlagers
von Breţcu zusammenzustel!en; den erzielten Daten fiigt er eine Darstellung und Bearbeitung des
gesamten, sowohl durch die oberwăhnten Ausgrabungen als auch durch Einzelfunde erzielten
archaologischen Materials hinzu. Zweck des Verfassers war es, den Forschern cler riimischen
Militărgeschichte noch ein Lager aus Dakien vorzulegen, woftir es nur sehr beschriinkte Daten
und Kennmisse gab.
Die Arbeit hat folgenden Aufbau:
I. Einleitung. a. Die [Art undl Behandlung des Problems
b. Die Methoden und Mittel der Arbeit
c. Der! Verlauf cler Forschungen und der Litera.tuma.chweiis fiir das Lager
II. Der Platz und die Rolle des Lagers von Breţcu innerhalb des Limes der Provinz
a. Die Position des Lagers innerhalb des Limes
b. Seine Stelle im Gebiet; Toponymie; der Zugang zum Lager
III. Die Orientirung, die Bauphasen und Masse des Lagers
a. Das Lager mit Erdwall
b. Das Lager mit Steinmauer
IV. Das Lagerbad und die Zivilsiedlung
V. Die im Lager stationierten Milităreinheiten
a. Cohors I Hispanorum Veterana quingenaria equitata
b. Cohors I Bracaraugustanorum
c. Andere Milităreinheiten
VI. A1lgemeines iiber clas Lager
a. Die Datierung cler Bauphasen und seine Bestanddauer
b. Bemerkungen iiber das archăologische Material
VII. Das Verzeichnis des archâologischen Materials
A. Die Tonware; die Tongefăsse; Tonmateriale
B. Eiserne Gegenstănde und Materiale: Waffen, Werkzeuge, Baumateriale
C. Gegenstănde und Gerăte aus Bronze, Blei, Glas und Stein
Beilagen: I. Liste cler Militărlager im Verteidigungssystem des romischen Dakien
II. Das Militărdiplom von Breţcu (Angustia)
III. Das Journal des Grabungen (Grabungsprotokol) des Jahres 1950 (M. Macrea)
Das R.ămerlager von Breţcu (Angustia) hatte einen wichtigen Platz im innerkarpatischen
Ostabschnitt des Limes Dakiens, weil es den wichtigsten Engpa5S niach Osten, den Oiruzpass,
beherrschte. Abb. 1. Trotz dieser Wichtigkeit wurden hier keine sensationellen Entdecku.ngen
gemacht und die Ergebnisse cler Ausgrabungen von Em. Panaitescu (Abb. 5-8) und spater
M. Macrea (Abb. 9/1; 10-14) wurden nur teilweise und sehr kurzgefasst veriiffent!icht.
Das Lager befindet sich am Nordost-Rand des Dorfes Breţcu (Kreis Covasna); durch
die auch Heute im Verhaltnis zur inneren Oberflăche des Lagers iiber 2 m, und im Verhăltnis
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zum ausseren Terrain i.iber 3-4 hohen Walle sind seine Spuren sehr deut!ich zu erkennen
(Abb. 2-3).
Durch die in den zwei Etappen durchgefi.ihrten Ausgrabungen wurden zwei Bauphasen
des Lagers festgestellt (Abb. 18-21). In der ersten Phase wurde ein Lager mit Erdwall als
Umfassung errichtet. Ausser diesem - an mehreren Stellen sektionierten Wali - sind keine
weiteren Daten i.iber diese Phase bekannt. In der zweiten Phase kam als neues Element
der Umfassung eine Steinmauer dazu. Die befestigten Teile dieser Mauer zeigen einige
charakteristische Merkmale, die zur Einordnung und Dartierung dienen kon.nen. Die Tore
haben viereckige Ti.irme (Abb. 15-16) mit Vorsprung gegen die Umfassungsmauer; die
Eckriirme zeigen ungewohnliche Plăne (Abb. 17) urui unterscheiden sich un11ereinander nicht
nur im Plan, sondern auch in der Bauart. Im Inneren des Lagers wurden mit Sicherheit nur
die Wege aus Schotter und Sand identifiziert. Die wenigen identifizierten einzelnen Mauern
gestatten jetzt keine Wiederherstellung der inneren Organisation de5 Lagers (Abb. 9/2).
Das Erdlager wurde gleich nach Eroberung und Organisierung cler Provinz errichtet. D.1s
Datum der Errichtung des mit Steinmauer umfassten Lagers ist schwer festzustellen. Die
Plane der Torti.irme lassen das Zeitalter des Hadrianus-Antoninus Pius erkennen; der Plan
der Eckti.irme ist ungewăllnlich und nicht zur Datierung dienlich. Da die Festung von Breţcu
nach 119 zur Provinz Dacia Inferior gehărte wo die Mehrzahl des Befestigungen am Ende
der Herrschaft des Hadrianus oder Antoninus Pius in Stein errichtet oder verstărkt wurden,
konnte man diese Periode als Datum der Errichtung cler Steinmauer in Breţcu annehmen.
Der Verfasser legt clas in Breţcu gefundene Ziegelmaterial vor (Abb. 43-44) und analysiert
auf seiner Grundlage jede cler hier stationierten Milităreinheiten. Nach der SteinmauerPhase wurde noch eine verstărkung cler Umfassungsmauer durch Errichtung einer inneren
Doppelmauer durchgefiihrt. Die archăologischen Bedingungen und folgleich eine genauere Datierung cler Errichrung dieser Mauer konnten nicht festgestellt werden.
Das archăologische Material ist gering, da die Ausgrabungen mehr das Gebiet cler
Umfassung (-Wall, -Mauer) betrafen. Seine wenigen Kategorien uncl cleren Unterabteilungen
bieten keine Elemente zur Datierung. Hingegen die Tonware (clic Tongefăsse: Abb. 25-42),
die Tonmateriale (Abb. 45-50), die Gegenstănde aus Eisen (Abb. 52-54) Bronze (Abb. 55),
Glas (Abb. 56) und Blei (Abb 57) vermitteln allgemeine Begriffe i.iber den Aspekt und
die Merkmale der dortigen provinzial-romischen materiellen Kultur. Erwăhnenswert ist das
Vorhandensein cler Gefăsse dakischer Machart, wodurch die Anwesenheit cler mit clem
Lager verbundenen einheimischen Bevolkerung erwiesen ist. Der V~rfa.sser vermerkt clas
Vorkommen von Zahlreichen Amphoren und anderen Importgefăssen, das auf cine Verbindung beweist zwischen clen Lager und dem wichtigen Weg cler Dakien mit Moesis Inferior (den pontischen Stădten) verband.

V erzeichnis der Abbildungm
Abb. 1 Karte des Verteidigungssystem der romischen Dakien
Abb. 2. Die Position des Lagers innerhalb des Limes und seine Verbindungen mit den
anderen Lagern
Abb. 3. Die Lage des Lagers am Rande des Dorfes (nach I. Paulovics) ; Die Lage des Lagers
(nach einer neueren Karte)
Abb. 4. Der Plan des Lagers (nach Marsigli)
Abb. 5. Der Plan des Lagers (nach Em. Panaitescu)
Abb. 6. 1-2. Ansicht von den Ausgrabungen des Lagers 1925
Abb. 7. Ansicht von den Ausgrabungen des Jahres 1925
Abb. 8. 1-2. Ansicht von der Ausgrabung des Lagerbades
Abb. Sa. Ansicht der Ruinen der Băder im Jahre 1925
Abb. 9. I. Plan des Lagers fertiggestellt von M. Macrea
2. Plan des Lagers fertiggestellt nach modemen Regeln
Abb. 10. Ansicht des Lagers
Abb. 11. Ansicht von den Grabungen des Jahres 1950. (Sektion E)
Abb. 12. Ansicht von den Grabungen des Jahres 1950: I. Der Turm der Nordostecke; 2. Porta
princlpalis dextra
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Abb. 13. Ansicht von den GrabWlgen des Jahres 1950: die Tortiirme der porta prlnclpalis
dextra Wld sinistra
Abb. 14. Ansicht von den GrabWlgen des Jahres 1950; die Tortiirme der portae prlnclpales
Abb. 14. 1. Zeichnungen der von der Mauer gefallenen Steine
Abb. 15. 1. Der Plan des Tores der Siidseite (praetoria) ; 2. der Plan des Tores der Nordseite
(decumana)
Abb. 16. 1. Der Plan der Porta principalis dextra; 2. Der Plan der porta princlpalis sinistra
Abb. 17. Die Pliine der Eckttirme; 1. von Nordost; 2. von Nordwest; 3. von Siidost; 4. von
Siidwest
Abb. 18. Das Profil des Schnittes iiber die Nordseite (Sektion F)
Abb. 19. Des Profil des Schnittes iiber die Siidseite (Sektion A)
Abb. 20. Das Profil des Schnittes liber sie Ostseite (Sektion E)
Abb. 21. Das Profil des Schnittes iiber die Westseite (Sektion B)
Abb. 22. Das Profil durch den Siid-Turm der porta princlpalis dextra
Abb. 23. Das detaillierte Schema der in Inneren ausgefiihrten Schnitte
Abb. 24. Hallstatt-Tonware im Lager gefWlden
Abb. 25. Import-Tonware im Lager gefWlden
Abb. 26. Privinzielle Tongefăsse : Topfe mit Henkel Wld einfache Topfe
Abb. 27. Provinzielle Tongefăsse: niedrige Topfe
Abb. 28. Provinzielle Tongefăsse : Schiisseln mit flachem Boden
Abb. 29. Provinzielle Tongefăsse : Schiisseln mit Ringboden
Abb. 30. Provinzielle Tongefăsse: Gefăsse verschiedener Form
Abb. 31. Provinzielle Tongefăsse: Gefăsse verschiedener Form
Abb. 32. Archăologisches Material aus den Grabungen von Em. Panaitescu
Abb. 33. Archăologisches Material aus den Grabungen von Em. Panaitescu
Abb. 34. Archăologisches Material aus den Grabungen vom Em. Panaitescu
Abb. 35. Archăologisches Material aus den GrabWlgen von Em. Panaitescu
Abb. 36. Provinzielle Tongefasse aus dem Lager : Henkel von Gefăssen
Abb. 37. Import-Tongefăsse (Amphoren) und Provinzielle-Tongefăsse (Henkel von Gefăssen)
Abb. 38. Import-Tongefăsse (Amphoren)
Abb. 39. Import-Tongefăsse (Amphoren) und Provinzielle-Tongefăsse (Ollămpchen)
Abb. 40. Gegenstănde aus Ton: Deckel und Ollămpchen
Abb. 41. Provinzielle handgea.rbeitete Tonwa.re
Abb. 42. Provinzielle handgearbeitete Tonwa.re: Verzienmgen
Abb. 43. Gestempelte Ziegel und Dachzlegel
Abb. 44. Gestempelte Ziegel und Dachziegel aus dem Lager Wld vom Bad
Abb. 45. Ziegelmaterial aus dem Lager Wld vom Bad
Abb. 46. Ziegel material aus dem Lager und vom Bad
Abb. 47. Ziegelmaterial aus dem Lager und vom Bad
Abb. 48. Nachahmungen von Mozaik, wahrscheinlich vom Bad
Abb. 49. Ziegelmaterial: Ziegel und Hohlziegel
Abb. 50. Ziegelmaterial: Dachziegel Wld Leitungsrohre
Abb. 51. Schleuderprojektile (glandes)
Abb. 52. Eisernes Baumaterial: Silite und Nagel
Abb. 53. Eisemes Baumaterial: Silite und Nagel
Abb. 54. Eisemes Baumaterial Wld andere Stlicke aus Eisen
Abb. 55. Bronzestiicke aus dem Lager
Abb. 56. Glasgegenstănde
Abb. 57. Bleirohr aus dem Lagerbad
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Fig. 9. 1. Planul castrului întocmit de M. Macrea;
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Fig.

·IG. L

Planul porţii principalis dextra; 2. planul porţii principalis sinistra.
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Fig. 17. Planurile turnurilor de

colţ: l. de NE; 2. de NV; 3. de SE 4. de SV.
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„·'ig. 18. Profilul secţiunii peste latura de N (secţiunea F~

2

......
Fig. 19. Profilul secţiunii peste latura de S (secţiunea A)
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Fii:. 20. Profilul secţiunii peste latura de E (secţiunea E)
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z
Fig. 21. Profilul secţiunii peste latura de V (secţiunea B)
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Fig. 6. 1-2. Aspecte din timpul

săpăturilor

de la castru în 1925
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Fig. 7. Aspecte din timpul

săpăturilor

din anul 1925
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Fig.r_S. 1-2. Aspecte din timpul
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Fig. 12. Aspecte din timpul

săpăturilor

din 1950 : 1. Turnul din
www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
palis dextra

colţul

de NE; 2. porta princi-

Fig. 13. Aspecte din timpul

săpăturilor

din anul

19ŞO

: bastioanele
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porţilor

principales

Fig. 14. Aspecte din timpul
al

săpăturilor din
p orţii principalis

anul 1950: bastionul de Nord
dextra
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Fig. 32. l\Jaterial arheologic din srtpriturile lui I·:m. Panaitescu
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săpăturile
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lui Em. Panaitescu
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Fig. 34. Material arheologic din

sllpăturile

!ni Em . Panaitescu
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Fig. 35. Material arheologic din

săpăturile

lui Em. Panaitescu
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Fig. 36.

Ceramică provincială

din castru :

terţi
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Fig. 37.

Ceramică

de import (amfore)

şi provincială (opaiţe)
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Fig. :18. Ceramică de import : amfore
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Fig. 31. Ceramici provinciali: diferite forme de vase

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C.iutr11l roman tk la

Pi~.

Breţcu.

lncercare de

40. Piese ceramice : capace

fi

monogra~

opaiţe

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

359

N. GUDEA

360

. I

\

Fig. 41. Ceramici provinclall lucratl cu mîna
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Fig. 44.

Cărămizi şi ţigle

stampilate din castru
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Fig. 45. :\faterial tegular din castru

şi

de la baie
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Fig. 46. Material tegular din castru

şi

de la baie
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Fig. 47. Material tegular <lin castru

şi

<le la baie
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Imitaţii

de mozaic probabil de la baie
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Fig. 50. Material tcgular:

ţigle şi

tuburi de
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Fig. 51. Proiectile de

praştie

(glandes)
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cu mîna: elemente de decor
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Fig. 53. Materiale din fier folosind la

construcţii:

piroane, cuie
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Fig. 57.

Ţeava

ele plumb de la baia castrului.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

COLECŢIA

DE ANTICHITAŢI A LUI ttGLAS ISTVAN
DIN TURDA

Colecţionarea de antichităţi n:u era W1 fenomen rar în ţara noastră. Mai
ales în secolul al XIX-lea, cînd interesul faţă de istoria antică oreştc vertiginos, s-au format mari colecţii particulare. Unele au luat prop()rţii vaste,
fonnînd baza unor muzee wtuale. Altele, cum s-au format, aşa au şi dispărut, existînd 00311" vagi informaţii asupra lor.
ln această perioadă la Turda se cunosc mai mufae colecţii panicul3ll"C 1 ,
printre care cea mai renl\Jmită era colecţia revizorului şcolar Teglas lstvan2 •
„EminClllt autodidaot, - scrie I. I. Russu - el se numără printre a.cei puţini slujitori. din trecut ai airheologiei şi ~storiei pasionaţi colecţionari şi erudiţi amatori, caire au adus serviicii valoroase cercetării pe teren şi ştiinţei
noastre" 3 •
I. Teglas a început colecţionarea - conform însemnării dintr-unul din
registrele de inventar - În 1873. Ca învăţător, aipoi ca inspector şcola.r
a.djunot el P.rofescază în diferite regiuni a Transilvaniei: Făgara.ş, Braşov,
Petroşani, Sibiu, Rupea, Sighişoara, ca în 1894 să se stabilească definitiv la
Turda, ca inspector şcoliar al comitatuluii Turda-Arieş. Indiferent însă unde
era tra.nsferat îşi continua excursiile prin zonă, notînd, desenînd şi publicînd
tot ceea ce i se pă.rea mai interesant. Colecţia de etnografie, albumele de port
şi ornamente populare reflectau aria vastă pe care activa. Ucenicia în cercetarea istorică şi arheologică şi-a făcut-o lingă fratele său, Tegl3.s Gabor,
cercetător cunoscut al Daciei .romane. Ani în şir a participat la perieghezele
acestui.a, la săpăturile de la Ul pia T ra.iana.
Perioada rodnică a activităţii sale însă a început abia după 1894, cinel
s-a stabilit la Turda. Din acest moment timpul său Liber a fost sacrificat
pentru cercetarea istoriei acestui oraş şi a împrejurimilor. Timp de două decenii - pînă la moairtea sa din 1915 - a urmărit sistematic toate descoperirile din zonă, a.chiziţionînd tot ce era cu putinţă sau le nota şi desena
în caietele sale de schiţe. Vizitele la şcolile comitaitului s-au soldat şi ele cu
nenwnă.rate schiţe şi note privind date arheologice, etnografice etc. Multe
1 Informaţii asupra colecţiilor din Turda la sf'U'şitul secolului al XIX-iea vezi la
O. Bal:izs: Torda
komyeke, Budapest, 1889, p. 54; R. A.rdevan - A. A. Rusu, în
Acta MP, 3, 1979, p. 388-396; mai vezi şi I. I. Russu, în Din «tÎ'llitatea mMZeelor noastre,
Cluj, 1955, p. 100.
2 Pentru date biografice vezi: Orosz E., Teglas Istvan emlekezete, în Erdely, 7, 12,
1915, extru.
a I. I. Russu, în ProblM11z, (1964], p. 15-16, nota 1.
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descoperiri au fost semnalate de Teglas în publicaţiile sale4 ca urma.re a celor
constatate pe teren. Ca bun cunoscător al poporului s-a dedicat şi etnografiei, adunînd un numă·r mare de piese, notînd credinţe, obiceioci eoc. Din
acest domeniu este de rema:roat colecţia de icoane din Munţii Apuseni, zonă
cu a.le cărei birerici de lemn s-a ocupat de mai aproape În mai mul.te ar.ticole5.
Ni s-au păstrat 3 registre de ~nventar ale colecţiei: din 1906, 1907 şi
unul nedatat6 • Cel din 1906 este cel mai complet, cuprinde toate domeniile
coleqiei, pe cînd celelalte două sînt Întocmirt:e cu ooazia reorgaruzării colecţiei, dar au rămas neterminate. Deosebiri mari Între inventare nu sînt,
doar ordinea pieselor diferă cîteodată, încercîndu-se o grupa.re tipologică a
lor. Ultimele două registre nefiind terminate, la publicarea colecţiei ne vom
baza pe cel din 1906.
Pentru -a ne da seama de ceea ce cuprindea colecţia dăm maii. jos ttilocile
capitolelor din invenrt:ar în ordinea în care se găsesc în registrul din 1906:
- Documente vechi, 1imprimate mai mici (ou menţiunea că provin
din fosta coleeţie a contelui Kemeny Jozsef) nr. 1-260
- Diferite documente şi imprimate vechi, nr. 1-351
- Piese medievale (aici sînt induse şi obiecte bisericeşti, picturi
vechi, textile etc.), nr. 1-265
- Colecţia etno.grafică (figurînd şi piese medievale, desene, fotografii), nr. 1-824
Colec~ie paleontoJogiiică, m. 1-92
Piese preistorice, nr. 1-249
Piese romane din T1.llI"da şi împrejurimi, nr. 1-1070
Cărţi vechi, nr. 1-153
Monede romane din Turda, nr. 1-330
Monede romane din împrejurimi sau din Transilvani1a, nr. 1-204
- Monede medievale, moderne, nr. 1-235
Coleqia cuprinde deoi peste 4 OOO de piese. Un calcul exaot este imposibil, nu numai fiindcă multe piese asemănaitoare sîm induse sub acelaşi număr, dar şi ceramica provenită din acelaşi loc de multe ori este ·Înregistrată
sub un singur număr, cu menţiunea că este o ,;colecţie" de ceramică. Găsim
inelu.se în inventar şi fotografii, desene, schiţe - ca:re 1.llI"ffiau 5a devină cu
timpul documente istorice. Nu do.rim să facem o prezentare amănunţită a
colecţiei, ci în loc de comentariu considerăm .că este rnaii. uciJă yublicarea
inventarului. Prin acesta cercetătorii vor primi în rnînă - speram - un
instr'ument de lucru, permiţînd completarea datelor arheologice, îmbogăţirea
repertoriului arheologic pentru Turda şi împrejur.imi. Unele descoperiri au
4

Lista

bibliografică

a

publicaţiilor

lui TegLis Istvan vezi la Orosz E., op. cit.,

p. 15-18.
s Vezi Oros E., op. cit.

6 Registrele de inventar se află în proprietatea fiicei colecţionarulu.i, doamna Visky
Anna din Turda, care ne-a pus la dispoziţie inventarele. Ii aducem mulţumirile no<lfitre şi
pe acea.stă cale.
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fost publicate încă de Teglas în revistele de specialitate ale vremii, majoritatea însă au rămas necunoscute ,specialiştilor.
Imensa colecţie constituită cu trudă timy de mai multe decenii a continuat să existe pînă în anii 1930, fiind pusa - de către urmaşi - la dispoziţia celor interesaţi. Ultima însemnare în cartea de vizită datează din
1931 7 • În ciuda eforturilor făcute de urmaşi colecţia n-a putut fi păstrată.
Greutăţile financiare a familiei au dus la vinderea mu1tor piese valairoase
unor anticari. Cîteva piese frumoase de bronz (statuete în special) au fost
duse de fiul colecţionarului la Budape9ta, unde au pierit în casa bombarda:tă
în al II-lea război moodiial. Multe din piesele rămase 1a Turda au avut aceaşi
soartă. Rămăşiţele valoroasei colecţii au fost donate mai tÎ·rziu Muzeului de
Istorie din TurdaB.
Pentru început ne vom limita la publicarea inven:tarului pieselor romane
a colecţiei, care cuprindea peste 1070 de piese, În afară de monede 9• Redăm
inventarul după regist1rul din 1906. ln registru figurează 5 rubrici: număr
de ordine, bucăţi, denumirea piesei, locul de descoperire şi observaţii. Publicăm obiectele după ordinea din inventar, iair acolo unde la observaţii figurează vre-o notă o redăm după prescurtarea Obs[ervaţii]. în multe locuri
pe lîngă descrierea piesei fig.urează şi o schiţă a ei. Aceasta o vom indica cu:
(D.). Capitolul poartă titlul: Piese romane din Turda, dar în listă sînt intercalate şi ooiecte provenite din împrejurimi.
In continuare

dăm

textul inventarului:

PIESE ROMANE DIN TURDA
1) Partea superioară a unei aedicule. Piatră mare dreptunghiulară, cu frunze de acani
urme de vopsea. roşie. Culmea văii Sîndului!O
2) Tors a:l unei mici statuete de marmoră, poate a Venerei. Furdulăşenill
3) Capul mare al unei statui, cu păr bogat. Statuia a fost probabil pe poarta castrului.
Pallas Athena. Obs. Publicat în ,,Aranyos Videk" din 17 februarie 1906
4) Mîna dreaptă a unei statui uriaşe. Furdulăşeni
5) Cap de statuie, gresie. Probabil capul lui Priap. Dealul Cetăţii12
6) Capul unei statui feminine, puţin ciuntit. Poate lunona. Dealul Cetăţii
7) Fragmentul unei stele funerare cu un personaj în relief. Dealul Cetăţii
8) Fragmentul unei stele funerare cu trei personaje şi literele: D. M. Dealul Cetăţii,
panta spre valea Sînduluita
9) Fragment dintr-un relief (se observă laba unui cîinc alergînd) 14 • Dealul Cetăţii.
Obs. Publicat în Archf.rt, 1905
şi

se păstrează de către fiica colecţionarului.
verbale de la d-na Visky Anna.
9 Pentru colecţia de monede vezi I. Winkler A. Hoplrtean, Moneda antică la
Potaissa, Cluj, 1973, p. 43-71.
10 Szindivolgyteto. C'md piesele sînt găsite în Turda sau în apropiere, nu mai menţionăm
numele oraşului, doar a hotarului unde s-au descoperit.
11 Fordul6.
12 Varhegy.
13 Szindivolgy.
14 1n registrul din 1907 în completare: se observă piciorul calului şi pieptul unui cîine
alcrgînd. Poate să fi fost ridicată în cinstea une~ zeităţi tracice. Vezi poza în Archf.rt.
7

Cartea de

8 Informaţii

vizită
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10) Pietre fasonate din zidul castrului
11) Jumătatea unei pietre funerare, reprezentînd bancherul funerar. Se văd persoanele
care stau la masă. Str. J6sika
12) Fragmentul uru:i stele funerare cu inscripţie. Str. J6sika
13) Baza unei coloane mai mari. Estul castrului, via lui BOloni Istvan
14) Fragment dintr-o coloană de gresie, pe care se vede adîncitura pentru balustradă.
Acelaşi loc
15) Fragment frumos de capitel corintic. Str. J6sika, curtea Czak6
16) Un frumos capitel corintic. Furdulăşeni
17) Piatră patrulateră cu silueta unui om, poate Silvanus. Furdulăşeni
18) Statuia unui personaj călare. Dealul Cetăţii - Culmea văii Sîndului. Obs. Publicat în ArchErt din febr. 1905
19) Fragment dintr-o placă de marmoră cu inscripţia: MANVS VIXIT. Curtea castelului princiar
20) Un mic altar frumos dedicat poate lui Mithras, cu literele: S I M. Dealul Cetăţii
21) Fragment mic dintr-o inscripţie (XIII). Castru, bastionul spre Furdulăşeni
22) Fragment cu litere dintr-o stelă funerară distrusă de umiditatets. Valea Sîndului.
Obs. Poate piatra funerară al unui medic
23) Fragment dintr-un bazin de apă, reprezentînd o figură umană, gresie. Dealul
Cetăţii, panta spre Valea Sîndului
24) Mic fragment dintr-o piatră sculptată. Dealul Cetăţii - Furdulăşeni. (D.)
25) Fragment din colţul unei cornişe. Furdulăşeni
26) Colţul unei inscripţii cu literele: A P. Furdulăşeni
27) Fragmentul unei coloane mai mici, cu literele: ITAEL. Furdulăşeni
28) Altar cu inscripţia: 1.0.M. D I V S etc. Din clădirea găsită în colţul de S-E al
Pieţii Kossuth
29) Piatră ornamentată cu frunze. Acelaşi loc
30) Altar cu inscripţia: I.0.M. VLP. LVCANVS etc. Panta de E a dealului Cetăţii
31) Altar din gresie cu inscripţia: 1.0.M. AEL. ANTON etc. 18• Str. J6sika. Obs.
lnainte probabil avea o altă inscripţie
32) Altar cu inscripţia: I.0.M. EL. Dealul Cetăţii - Valea Sîndului. Obs. 65 cm.
33) Altar ridicat de un signifer. Dealul Cetăţii
34) Bloc de gresie în mijloc cu o gaură de 40 cm diametru. Dealul Cetăţii - Culmea
văii Sîndului. (D.)
35) Altar mic cu ornamentaţie frontală, inscripţia în mare parte tocită. Furdulăşeni
36) Partea de jos a unei statui de gresie, pe o parte a trupulw are o sabie, pe cealaltă
o mînă cu 6 degete. V alea Sîndului
37) Altar mai mic cu inscripţie, dedicat lui Silvanus. Panta de E a dealului Cetăţii
38) Fragment dintr-un capitel de gresie (volută). Culmea Văii Sîndului (D.)
39) Parte de jos a unei inscripţii cu literele S I M. Furdulăşeni
40) Fragment de inscripţie cu literele V.L. Furdulăşeni
41) Fragment dintr-o cornişă. Furdulăşeni
42) Fragment de piatră cu ornamentaţie din frunză de acant. Furdulăşeni
43) Cap de statuie, lucrat frumos, din gresie. Furdulăşeni. Obs. 14 cm.
44) Picior de pat sau de masă din gresie. Castru
45) Picior de pat sau de masă din j:resie. Panta de S-E a dealului Cetăţii
46) Coloană mică de piatră, rupta în două, cu puţină ornamentaţie. Furdulăşeni. Obs.
87 cm.
47) Tavă adîncă de piatră cu două terţi, cioc rupt. Dealul Cetăţii, lingă castru
48) Fragment din marginea unei tăvi mai mari de piatră. Dealul Cetăţii, lîngă castru
49) Două terţi şi fund dintr-o tavă de marmoră. Culmea văii Sîndului
50) Toarta unei tăvi de marmoră. Culmea văii Sîndului
51) Fragment de cornişă din gips. Valea Sîndului
52) Fragment chenar uşă, gips. Valea Sîndului
15

s-au

roşu. ln apropierea pietrei
instrumente medicale.
In registrul din 1907: IOM D M AEL ANTON DEC COL AN LVR.

ln registrul din 1907: La Obs. literele au fost vopsite cu

găsit
16

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Colecţia

Teglas lstvân din Turda

371

53) Altar din gips cu figura unui mistreţ. Culmea văii Sîndului
54) Piatră de rîşniţă. P-ţa Kossuth, grădina dr. Harmath
55) Fragment de rîşniiă din tracit. Furdulăşeni
56) Fragment de rîşniţă din tracit. Panta de E a dealului Cetăţii
57) Fragment placă ciment de pe fundul canalului de apă. Str. J6sika, curtea Teghls
58) Mic fragment dintr-o tavă de marmoră de Valea Ierii. De lîngă zidul castrului
59) Cap de leu din gresie, din morminte.Ie de pe Pordei
60) Fragment pernă de gips din sarcofagul de piatră de pe parcela lui Bard6cz, Str.
Trandafirului17
61) Modelul de ceramică al unei construcţii romane. Culmea văii Sîndului. Obs. Publicat în ArchErt. dec. 1908 (D.)
62) Fragment de cărămidă cu incizie circulară. Furdulăşeni
63) Fragment bază de coloană, ornamentată, din gresie. Culmea văii Sîndului
64) Fragment dintr-un relief mai mare din gresie, cu figura lui Apolo. Castelul princiar.
Asemănătoare a fost dusă din Turda la Moldoveneşti
65) Cărămidă mare din fundul sarcofagului de cărămidă găsit În Str. J6sika
66) 5 cărămizi lunguieţe din latura aceluiaşi sarcofag
67) Tegulae mammatae din interiorul clădirii găsită pe Furdulăşeni
68) Tegulae mammatae fragmentară din interiorul castrului
69) Două cărămizi mai mici din elementele de susţinere a podelei. Culmea văii Sîndului
70) Fragment de cărămidă cu urma unei sandale şi ştampila legiunii. Castru
71) Două ţigle Întregi. Culmea văii Sîndului
72) Ţiglă mai mică. Dealul Cetăţii
73) Două olane. Furdulăşeni
74) Cărămidă mare din clădirea de pe Furdulăşeni
75) Cărămidă mare din clădirea descoperită pe panta de E. a dealului Cetăţii
76) Ţevi mai mici din conducta de apă din Valea Pordei
77) Capătul subţiat al unei conducte de apă. Furdulăşeni
78) Conductă mai mare de apă. Furdulăşeni
79) Conductă de apă de mărime mijlocie. Panta de E a dealului Cetăţii
80) Conductă de apă, mai mare, din apropierea zidului de S al castrului
81) Mozaic paviment în formă de pişcot. Dealul Cetăţii
82) Mozaic paviment în formă de pişcot, mărime mijlocie. Str. J6sika, parcela lui
Varadi
83) 3 buc. mozaic paviment foarte mari. Str. Micăl&
84) 10 buc. mozaic paviment hexagonale. Str. J6s.ika, parcela lui Mezey
85) 10 buc. mozaic paviment dreptunghiulare. Dealul Cetăţii (D.)
86) 10 buc. mozaic paviment? dreptunghiulare. Castru
87) Cărămizi. Turda
88) Ulcior mic, ceramică roşie. Din mormîntul de pe culmea văii SÎndului (poate
mormÎntul unui medic)
89) Ulcior mijlociu, formă frumoasă, pastă cenuşie. Din mormîntul găsit În via lui
Mikl6s S. din Valea SÎndului
90) Vas mic cu două torţi, pastă cenuşie. Via lui Daniel M. Valea Sîndului
91) Ulcior mic, pastă fină, roşie. Panta de E a dealului Cetăţii
92) Farfurie mică din ruinele de pe dealul Zînelor
93) Farfurie mică, făcută din fundul inelar al unui vas. Dealul Zînei1 9
94) Cană de lut cu o toartă lipsă. Dealul Cetăţii, locul „Aranyosmal"
95) Jumătatea unei tăvi mai mici, pastă roşie. Valea Sîndului
96) Cană mică, pastă neagră. Valea Sîndului. Obs. 5,6 cm.
97) Vas frumos iie lut, 21 cm. înalt. Valea Sîndului
98) Cană frumuşică, ştirbită. Valea SÎndului
99) Ulcior cu toarta lipsă. V alea Sîndului

17 R6zsa utca.
18 Kis utca.
11 Tunder hegy.
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100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)

110)
111)
112)
113)

Ulcioraş frumos cu gîtul incomplet. Culmea văii Sîndului
Ulcioraş, pastă închisă. Culmea văii Sîndului. Obs. 12,5 cm
Ulcioraş, pastă roşie. Dealul Cetăţii. Obs. 11 cm.
Ulcioraş, pastă roşie. Dealul Cetăţii. Obs. 11 cm.
Creuzet mic de lut. Culmea văii Sîndului
Farfurie ştirbă. Culmea văii Sîndului. Obs. 10 cm.
Cană mică. de lut, ştirbită la buză. Obs. 12,5 cm.
Partea inferioară dintr-un vas mare (lipit). Valea Sîndului. Obs. 33 mm.
Fragment de 46 cm din marginea unei tăvi mari de lut. Dealul Cetăţii
Vas mic de lut cu 3 torţi din mormîntul de pe Pordei20
Ulcioraş dintr-un mormînt de pe Pordei
Vas mic, pastă închisă, dintr-un mormînt de pe Pordei
Ulcior, pastă cenuşie (cu gît spart). Culmea văii Sîndului. Obs. 19,3 cm.
Cană fără toartă. Valea Sîndului. Obs. 11,3 cm. (D.)
Fragmente lipite dintr-un ulcioraş găsit Într-un mormînt de pe Pordei

114)
115) Terra sigillata cu inscripţie zgîriată şi ornamente în relief. Valea Sîndului
116) Fragment dintr-un vas mic, ornamentat cu o mînă de om. Valea Sîndului
117) Fragment dintr-un vas ornamentat cu un bou păscînd. Valea Sîndului
118) Colţul unei tăvi din pastă roşie cu ornamentaţie în relief. Castru
119) Fragment ornamentat dintr-un vas de culoare închisă. Culmea văii Sîndului
120) Opaiţ de lut cu 5 arzătoare, ornamentat în relief, puţin spart. Valea Sîndului.
Obs. Piesă frumoasă, 9,2 cm.
121) Opaiţ de lut cu două găuri pentru alimentare dintr-un mormînt de pe Pordei
122) Fragment de opaiţ cu ştampila FORTIS. Panta de S a dealului Cetăţii
123) Un frumos opaiţ de lut. Culmea văii Sîndului
124) Fragment dintr-un opaiţ de; lut cu 4 arzătoare. Castru
125) Opaiţ de lut cu 3 flăcări, ornamentat cu acvilă. Culmea văii Sîndului. Obs.
Piesă frumoasă
126) Opaiţ

mai mare de lut. Culmea văii Sîndului
de lut, spart, din mormîntul găsit pe culmea văii Sîndului
Un frumos opaiţ de lut. Valea Sîndului. Obs. 72 mm.
Un frumos opaiţ de lut din via lui Nagy Mihaly. Valea Sîndului
Un opaiţ de lut cu lipsuri, din locuinţa găsită pe Furdulăşeni
Fragment de opaiţ de lut din albia pîrîului Sîndului21
Un opaiţ simplu. Albia pîrîului Sîndului
133) Un frumos opaiţ de lut din castru
134) Opaiţ de lut, rotund. Mormîntul gă<Sit în via lui Mikl6s S. Valea Sîndului
135) Fragment de opaiţ cu două arzătoare. Valea Sîndului
136) Statuetă de teracotă a Venerei. Capul lipsă. Clădirea găsită în via lui Mikl6s S.
137) Statuetă de teracotă, capul lipsă. Poate îl reprezintă pe Marte. Furdulăşeni
138) Fragment de strecurătoare din lut, ornamentat cu cap de Medusă. Valea Sîndului
139) Statueta rară cap a Venerei, teracotă. Dealul Zînei
140) Statueta rară cap a Venerei. Culmea văii Sîndului
141) Fragment dintr-un vas reprezentînd un cap rîzînd. Culmea văii Sfndului. Obs.
Lucrat frumos
142) Mici discuri de ceramică, poate piese din car de jucărie. Valea Sîndului
143) Fragment antefix cu incizii. Clădirea descoperită pe Pordei
144) Mosor de lut. Furdulăşeni
145) Cheie de bronz. Castru
146) Instrument medical din bronz dintr-un mormînt descoperit pe culmea văii Sîndului
147) Mici piese de bronz din acelaşi mormîna (3 buc.)
148) Piesă de bronz, poate cataramă. Via lui Mikl6s S.; culmea văii Sîndului
149) Inel de bronz, sau verigă, ·cu proeminenţă. Via lui Daniel Keres; Valea Sîndului
150) Fibulă de bronz. Valea Sîndului
127)
128)
129)
130)
131)
132)

Opaiţ

Parde.
21 Szindipatak.

20
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Miner de pumnal, bronz. Castru
Fibulă de bronz (acul lipsă). Castru
Fibulă mai simplă de bronz, acul lipsă. Casuu
Fragment dintr-o fibulă frumoasă. Castru
Partea superioară a unei chei. Dealul Cetăţii, Castru
Un opaiţ de bronz cu ornamente stilizate. Castru. Obs.: Piesă de rară frumu-

(D.)

157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)

Fibulă

de bronz din casuu, parcela lui Bakucs
Fragment de inel de bronz. Acelaşi loc
Fibulă de bronz fără ac. Furdulăşeni
Fragment de inel de bronz cu urme de aurire. Furdulăşeni
Inel de bronz cu piatră gravată. Furdulăşeni
3 verigi de bronz. Furdulăşeni
Fragment de mîner de pumnal, bronz. Parcela lui Nyitrai pe Furdulăşeni
Mic obiect de bronz de la curea (D.)
Fibulă de bronz, fără ac. De lingă zidul castrului
Fragment din colţul unui obiect (poate ladă). Dealul Cetăţii
Fragment de fibulă de bronz. Castru
Cataramă de bronz. Culmea văii Sîndului. Obs.: 53 mm
Fibulă de bronz în formă de roată dinţată. Culmea văii Sîndului, spre Castru
Fibulă de bronz ornamentată, fără ac. Via lui Nagy M., Valea Sîndului
Fragment clinu-o piesă de bronz, poate cataramă. Valeai Sîndului. (D).
Fragment dintr-o piesă de bronz, imitînd o floare. Valea Sîndului. Obs.: 75 mm.

(D.)

173) Cheie de bronz. Culmea văii Sîndului
174) Verigă dublă din tablă de bronz, poate de la o platoşă de piele
175) Plăcuţă triunghiulară de bronz. Culmea văii Sîndului. Obs.: 33 mm. (D.)
176) Fragment dintr-o ~iesă de bronz. Culmea văii Sîndului. Obs.: 5 cm. (D.)
177) Fragment d-: fibula, bronz. Valea Sîndului. Obs.: 54 mm. (D.)
178) Mici verigi de bronz (3 buc.) folosite probabil la platoşă. Culmea văii Sîndului
179) Fragment de arc din sîrmă de bronz. Culmea văii Sîndului
180) Fragment dintr-o frumoasă fibulă de bronz. Furdulăşeni. (D.)
181) Plăcuţă mică, rotundă, de bronz, cu ţinte. Furdulăşeni
182) Fragmenu de fibulă, bronz. Culmea văii Sîndului. Obs.: 53 mm. (D.)
183) Stilus de bronz. Culmea văii Sîndului (D.)
184) Piesă de bronz uaforată, poate fragment de cataramă sau ornament de îmbrăcă
minte, avînd în 3 colţuri cîte o ţintă. Culmea văii Sîndului
185) Fragment de zar cu gaura cheii. Panta de 5\ a dealului Cetăţii
186) Fragment de cataramă de bronz în formă de inimă din clădirea descoperită pe
culmea văii Sîndului. Obs.: 46 mm. (D.)
187) Piesă de bronz, poate pensetă. Culmea văii Sîndului
188) Fragment de fibulă, bronz. Dealul Cetăţii, spre valea Sîndului. Obs.: 53 mm. (D.)
189) Fragment de fibulă, bronz cu patină albăstruie. Panta de S a dealului Cetăţii.
Obs. 59 mm. (D.)
190) Fragment de ţeavă subţire din bronz. Culmea văii Sîndului. Obs.: 53 mm.
191) Cheie de bronz. Dealul Cetăţii. Obs. 68 mm.
192) Statuetă de bronz cu un picior lipsă. lntr-o mină ţine un şarpe. Culmea văii
Sîndului. Obs.: 12 cm.
193) Cap de leu din bronz, poate capăt de bară. Valea Sîndului
194) Mică linguriţă de bronz (model egiptean). Culmea văii Sîndului. Obs.: 118 mm.
(D.)

195) Oglindă de bronz ornamentată cu relief, aurit. Din clădirea de pe culmea văh
Sîndului. Obs.: Lucrare foarte fină
196) Statueta mică a unui egiptean îngenuncheat, bronz. Din clădirea descoperită pe
culmea vlii Sîndului. Obs.: Foarte frumoasă
197) 4 ace de păr din bronz. Culmea văii Sîndului
198) Fragment dintr-o piesă de bronz. Dealul Cetăţii (D.)
199) Cuţitaş de bronz. Valea Sîndului. Obs. 10 cm.
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200) Fragment dintr-o piesă de bronz. Valea Sîndului. (D.)
201) Piesă rorundă de bronz, cu ornament prin traforare. Valea Sîndului
202) Piesă frumoasă de bronz. Dealul Cetăţii. Obs. 98 cm. (D. - pare să fie toartă n.n.)
203) Piesă de bronz. Valea Sîndului. Obs. 125 mm. (D.)
204) Fragment din minerul unui pumnal, bronz. (D.)
205) Va:i mic de bronz, poate pentrU alifii. Furdulăşeni. Obs. 33 mm. (D.)
206) Piesă de bronz, poate fragment dintr-un stillliS. Dealul Cetăţii, locul numit
„Aranyosmal". Obs. 72 mm. (D.)
207) Statueta de bronz a Venerei cu cadă. Furdulăşeni. Obs. Piesă rară
208) Fibule de bronz lipite de zgură. Dealul Zînei. Obs. 42 mm. (D.)
209) Fragment de cataramă, bronz. Dealul Zinei. Obs. 58 mm. (D.)
210) Piesă de bronz: delfini ţin o scoică (toartă n.n.). Str. Nagymalom, parcela
lui Szilagyi. Obs. 143 mm.
211) Disc de staniu reprezentînd silueta unei femei în relief. Castru. Obs. 57 mm.
212) Medalion mic cu 4 urechi cu figura lui Diocletian. Castru. Obs. Reversul plat
213) Mic inel de bronz cu cap îngust. Castru
214) Mic inel de aur cu cap reprezentînd două frunze. Din mormîntul unei femei de

pe panta de S. a dealului Cetăţii
215) Plăcuţă de aramă găsită În curtea Casinoului22 cu ocazia săpării unei fîntîni
216) Inel de staniu cu ornamentaţie incizată. Castru
217) Cuie de fier (10 buc.) din clădirea descoperită pe Furdulăşeni
218) Cuie de fier (8 buc.). Valea Sîndului
219) Fragment de sticlă dintr-o clădire descoperită în valea Sîndului
220) Toartă dublă a unui vas de sticlă (culoare verzuie). Culmea văii Sîndului
221) Vas mic de sticlă pentru mirodenii. Valea Sîndului
222) Vas mic de sticlă, culoare cenuşiu-albăstrui. Valea Sîndului (D.)
223) Fundul rotund al unui vas de sticlă. Furdulăşeni
224) Piesă asemănătoare. Valea Sîndului
225) Piesă asemănătoare. Valea Sîndului
227) Plăcuţă de os pentru vot sau „bilet• de intrare cu incizie mai nouă. Valea
Sîndului
228) Fragment dintr-o piesă de os, poate de la închizătoare. Valea Sîndului
229) Fragment dintr-o lingură de os. Dintr-un mormînt din valea Sîndului
230) Ac cu cap ornamentat. Pordei
231) Fluier din os (Tibia). (D.)
232) Piesă sculptată din os, avînd pe o parte mc1z11
233) Ac de păr din os avînd capătul În formă de con de pin
234) Minerul unui obiect, os
235) Ace de păr (11 buc.)
236) Ace de os (3 buc.). Furdulăşeni
237) O mărgea de sticlă, verzuie. Dealul Cetăţii
238) Un mic cub. Valea Sîndului
239) Cuie de bronz. Culmea văii Sîndului
240) Cui de bronz cu cap mare - pentru nituire. Valea Sîndului
241) O colecţie de fragmente de vase romane. Castru
242) Fragmente de vase romane. Furdulăşeni
243) Fragmente din vase romane. Valea Sîndului
244) Fragmente de vase romane. Hotarul Turzii, Fîntîna Sf. Ioan
245) Fragmente de vase din oraş
246) Fragmente de tegule cu ştampila L V M (4 buc.). Castru
247) Fragmente de tegule cu ştampila L V M, avînd 2 litere întoarşe
248) Fragmente de tegule Ştampilate cu LEG V M, avînd cîteva litere întoarse
249) Tegule romane (fragmente) cu ştampila LEG V M
250) Tegule romane
251) Cărămidă cu ştampila EX D P. Castru
22

Vigad6.
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252) Mortarium de piatră, spart, pentru zdrobit aur. Din ruinele de pe Dealul Zinei
253) O pereche de cercei de aur Cfin mormîntul găsit pc parcela lui Bardocz din str.
R6zsa (D.)
254) Ac de os din acelaşi monnînt
255) Fragment dintr-o tcacli de bronz pentru pumnal. Valea Sîndului
256) Fragment dintr-o cutie de bronz (poate pentru vopsele). V!lea Sîndului. Obs.
53 mm.
257) Vîrf de lance din fier foarte ruginit. Valea Sîndului
258) Fragment de celt din fier. Valea Sîndului (D.)
259) Craniu uman dintr-un mormînt roman. Pordei
260) Două pietricele, parţial şlefuite dintr-un mormînt de pe Pordei
261) Vîrf de săgeată din fier. Dintr-un mormînt de pe Pordei (D.)
262) O verigă şi fragment de cataramă din fier. Valea Sîndului (D.)
263) Mic inel de bronz (asemănătoare inelelor ţigăneşti). Valea Sîndului
264) Fragment de verigă de bronz. (D.)
265) Două fragmente dintr-o piatră ornamentată cu struguri şi frunze sculptate. Valea
Sîndului
266) Lance de fier. Dealul Zinei. Obs. 18 cm.
267) Cheie de fier. Dealul Zinei. Obs. 8 cm.
268) Cui de fier. Dealul Zînei. Obs. Piesele de la numerele 265-268 au fost publicate în ArchErt din aprilie 191 O
269) O mică statuetă de bronz cu capul lipsă (poate Abundenţa). Dealul Zinei
270) Mînerul unei strecurătoare din. ceramică. Turda (D.)
271) Fragment dintr-un vas de lut în formă de cap de animal. Dealul Zînei
272) Statuetă de Satyr din bronz. Culmea văii Sîndului. Obs. Lucrare foarte frumoasă. 107 mm.
273) Creuzet mic din ceramică roşie. Panta de S a dealului Zinei
274) Creuzet mic <le ceramică cu urme de aur. Poalele dealului Zînei (D.)
275) Cornişă de ~ips cu ornamentaţie dintr-o clădire găsită în Piaţa de lemne23
276) Fragment dmtr-o cornişă ornamentată de gips. Din ruinele clădirii descoperită în
Piaţa de lemne în 1908
277) Fragment dintr-o placă de marmoră cu inscripţie: I B O / I A N ..• Din coleeţia Fiizy S. din Turda. Obs. 1=45 cm.
·
278) Piatră de rîşniţă. Valea Sîndului
279) Piatră de altar cu inscripţia I O M PETRON etc. Dealul Zinei. Primită de la
Gcrgely Arpad. Obs. Inălţimea 75 cm.
280) Fragment de bază de coloană cu ove. Obs. Asemănătoare nr. 63
281) Opaiţ de ceramică roşie. Din grădina de la intersecţia străzilor „Szolo" şi „Kis"
282) Pan cu fluier. Fragment dintr-o statuie din marmoră. Valea Sîndului
283) Antefix: în formă de mască umană. „Als6mal•
284) Ulcior de lut relipit. Piaţa de lemne
285) Greutate din plumb. 5,8 livre. Găsită la Sud de castru. Obs. 1,905 kg.
286) Ceaşcă de lut. Dealul Zinei (D.)
287) Tăviţă de ceramică cu două torţi. Obs. 9 cm
288) Fragment de placă de marmoră cu inscripţia: BASSINVS etc. Furdulăşeni, via
lui Fenyo Biri. Obs. 1=10 cm
289) Piesă sculptată de piatră, fragment. Poate picior de statuie sau pisătoare. Din
zidurile găsite în Piaţa de lemne. Obs. 8 cm. (D.)
290) Piesă de bronz (cu creion trecut systrum, dar după schiţă pare pinten - n.n..).
Grădina din Str. Mică
291) Fragment terra sigillata cu ornamentaţie în formă de lanţ. De la clădirea găsită
în Piaţa de lemne
292) Ac de bronz. Dealul Zinei
293) 4 ace de păr. Din ruinele găsite în Piaţa de lemne în anul 1908
294) Fragment ornamentat dintr-un vas de lut. Piaţa de lemne
295) Opaiţ plat, ceramică cenuşie. Piaţa de lemne
2J
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296) Linguriţă de bronz. Str. Fabricii de bere2•
297) Fragment de fibulă de bronz. Dealul Zinei
298) Fragment de fibulă de bronz. Piaţa de lemne
299) Piesă rotundă din bronz, poate capac de cutie. Turda
300) Cheie de bronz. Dealul Zinei
301) Fragment dintr-o piesă de bronz. Dealul Cetăţii
302) Opaiţ de lut cu toartă mică. Dealul Cetăţii
303) Opaiţ mai mic do Jut. Panta de S a dealului Zinei
304) Fragment fund terra sigillata. Dealul Zinei. Obs. la nr. 303 şi 304: Archtrt,
aprilie 1910
305) Fragment din modelul de lut a unei clădiri romane. Valea Sindului
306) Fragment din modelul de lut a unei clădiri romane cu briu în zig-zag. Valea
Sindului
307) Fragment din fundul unei tăvi de piatră. Culmea văii Sindului
308) Fragment cu cornişă din modelul de lut a unei clădiri
309) Fragment din statuia de pi.atră a lui Hercule, găsită de meşterul sitar Balogh pe
qealul Cetăţii. (Restul: capul, picioarele şi miinile s-au pierdut la Balogh)
310) Placă de gresie cu cîteva incizii. Hotarul Turzii, în apropierea Fîntînii Sf. Ioan.
Obs. 11 cm
311) Altar cu inscripţie, din care a rămas doar: I O M. Dealul Zinei
312) Inel de bronz cu cheie. Dealul Zinei. Obs. 1=4 cm. (D.)
313) Inel de bronz cu cheie. Valea Sîndului
314) Inel de bronz cu cheie. Panta de E. a dealului Zînei
315) Inel de bronz cu cheie. Dealul Cetăţii, „Fordul6mal". Obs. 20 mm. (D.)
316) Fibulă de bronz. Dealul Cetăţii - Furdulăşeni. Obs. 45 mm. (D.)
317) Lance de fier, mîncată de rugină. Culmea, dealului Zinei
318) Inel din pastă neagră. Culmea dealului Zinei
319) Fragment de fibulă de bronz. Culmea dealului Zinei. (D.)
320) Fragment piesă de bronz. Culmea dealului Zinei. (D.)
321) Fragment piesă de fier. Culmea dealului Zînei. (D.). Obs. la nr. 317-321:
Archtrt din aprilie 1910
322) Fragment de lingură de os. Partea de V a castrului
323) Ac din os cu două găuri. Dealul Cetăţii, „Fordul6mal"
324) Fragmente de ace din os. Dealul Cetăţii, „Fordul6m:il•
325) Cuie de bronz din zidurile clădirii găsite în faţa Fabricii de bere
326) Miner de bronz (poate de pumnal). Din ruinele găsite în faţa Fabricii de here
327) Fragment din capul unei statuete de ceramică. „Fordul6mal". Obs. 55 mm
328) 3 ace din os din clădirea găsită În Piaţa de lemne în anul 1909
329) Bucăţi de plumb şi staniu. Dealul Zinei
330) Fragment de sîrmă sau ac de bronz. Panta de E a dealului Zinei. Obs. ArchErt
din aprilie 1910
331) Fragmente de cărămizi din colonia de lingă Copăceni. Un fragment de ştampilă:
•.. VM. (D.)
332) Fragment de ţeavă de ceramică din conducta de apă de la Copăceni, panta spre
izvoare
333) Conductă de ceramică, mai mare, din conducta de apă de la Copăceni, panta
spre izvoare
334) O colecţie de ceramică romană .. Copăceni
335) Fragment de cărămidă cu ştampilă. Copăceni
336) Fragment de coloană. Copăceni
337) Piesă de bronz (poate fibulă), fragment. Copăceni, hotarul numit Salca. (D.)
338) Cărămidă cu ştampilă. Ceanu Mic
339) Fragment de cărămidă cu ştampilă. Ceanu Mic
340) Fragmente de cărămizi. Hotarul dintre Mărtineşti şi Rediu, aşezare romană. Obs.
De la poalele dealului Biserica sînt şi cu ştampilă
341) Fragmente ceramice. Hotarul satului Rediu
24
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342) Relief de gresie reprezentînd un frizer. Din aşezarea romană din hotarul satului

Rediu

343) Cărămizi şi fragmente ceramice. Poalele dealului Bisericoi de la Mărtineşti. Obs.
la nr. 340-343: Arc~rt, oct. 1906
344) Fragmente de cărămizi, una cu ştampilă. Vîlcele, hotarul Bisericoi
345) Fragment de cornişă din gresie. Vî.!cele, Bisericoi
346) Fragmente ceramice. Vîlcele, Bisericoi
347) Cărămidă mare, pătrată cu ştampilă şi ornamente. Din aşezarea din hotarul „La
cărămide", Miceşti
348) Cărămizi

cu ştampilă. Din ruinele romane de la Miceşti
Fragment de piatră sculptată (poate capitel). Ruinele de la Miceşti
Fragment mic dintr-o placă de marmoră. Ruinele de la Miceşti
Fragmente ceramice din ruinele de la Miceşti
Cuie din lada de lemn găsită în argilă la ruinele de la Miceşti. Obs. la nr.
ArchErt, febr. 1902 şi iunie 1903
Tegulae mammatae, fragmente, din clădirea romană găsită cu ocazia săpării
fundaţiei şcolii din Pruniş
354) Fragmente ceramice. Pruniş.
355) Fragment de cărămidă. Pruniş
356) 2 cărămizi pătrate pentru colonadă. Petreştii de sus
357) Fragmente ceramice. Hotarul satului Petreştii de sus
358) Fragmente ceramice. Borzeşti
359) Fragmente de cărămizi. Hotarul satului Borzeşti
360) Fragment de piesă de bronz. Borzeşti (D.)
361) Fragmente de te~ule romane. Viişoara, valea „Szak.allas"
362) Altar cu in~ripţ1a 1.0.M.F. Viişoara, fîntîna „Szakallas", de pe deal25
363) O coleqie de ceramică romană. Viişoara, valea „Szakallas". Obs. la nr. 360-363·
ArchE:rt, aprilie 1909
364) Cheie de fier. Mărtineşti, dealul Bisericoi
365) Fragment de piesă de bronz. Mărtineşti dealul Bisericoi
366) Mărgea sau fusaiolă din lut. Mărtineşti, dealul Bisericoi, Obs. la nr. 364-366;
ArchErt, oct. 1906
367) Fragmente de cărămizi. Viişoara, hotarul „Bolduc"
368) Relief din piatră. (Zeu trac). Viişoara, „Bolduc•
369) Fragmente de tegule romane. Viişoara, hotarul numit „Teglas far". Obs. la nr.
367-369: ArchErt, aprilie 1909
370) Fragmente de cărămizi şi ţigle. De la piatra kilometrică 11, de lîngă drumul spre
Ceanu Mare
371) Fragmente de cărămizi. Tritenii de sus, Colonia Tezauriatului28
372) Fragmente ceramice. Tritenii de sus, Colonia Tezauriatului
373) Fragment de piesă de bronz. Tritenii de sus, Colonia Tezauriatului. Obs. la nr.
371-373: ArchErt, iunie 1910
374) Fragmente ceramice. Cooc, hotarul „Clapa"
375) Fragmente de cărămizi. Cooc, „Clapa"
376) Opaiţ de lut. Cooc, „Clapa"
377) Fund de opaiţ de lut. Cooc, „Clapa"
378) Fragmente de ceramică pictată. Cooc, „Clapa". Obs. la nr. 374-378; Archl!rt
din iunie 1910
e.
379) Fragmente ceramice. Tăureni, „K.:iposztas•
380) Fragmente ceramice. Tăureni, „Kaposzcis"
381) Fragmente de tegule. Tăureni, „K:iposztâs"
382) Cărămidă dreptunghiulară de mozaic. Tăureni, „Kaposztas". (D.)
383) Inel de bronz cu ormanemtaţie incizată, asemănătoare inelelor ţigăneşti. Tăureni,
„Kaposzcis"
384) Piesă de os cu găurele la margină, Tăureni, „Kaposzcas•. (D.)
349)
350)
351)
352)
347-352:
353)

2!i
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385) Fragmente de strecurătoare de lut. Tăureni, „Kaposzcls•. Obs. la nr. 380-385:
aici s-au descoperit şi piese preistorice, A'rchErt din octombrie 1910
386) Fragmente ceramice. Săcal, hotarul ,,Cseresznyes"
387) Fragmente de cărămizi. Săcal, „Cseresznyes•
388) Fragmente de cărămizi şi ţigle. Sînmărghita. Obs. la nr. 386-388: ArchErt din
februarie 1911.
389) Fragmente ceramice. Bogata de Mureş
390) Fragment de stelă funerară cu relief. Bogata de Mureş
391) Fragmente de cărămizi. Bogata de Mureş
392) Fragmente ceramice. Copandul de Mureş
393) Fragmente de cărămizi. De la locul numit „Halom• dintre Hădăreni şi Gligoreşti
394) Fragmente ceramice. „Halom"
395) Cărămidă cu ştampila: LEG V MAC. Gligoreşti
396) Cărămidă romană cu un cerb şi un cîine incizat. Gligoreşti
397) Piatră funerară cu relief pe ambele părţi. Gligoreşti
398) Cheie de fier. Gligoreşti
399) Tîrnăcop de fier. Gligoreşti
400) Opaiţ de lut. Gligoreşti
401) Cărămidă mai mică (pătrată) cu ştampilă: L V M. Gligoreşti. Obs. la nr. 393-401:
ArchErt din decembrie 1895
402) Tavă de ceramică roşie, aproape întreagă. Feldioara
403) Pahar de lut, ceramică dură. Feldioara
404) Fragmente ceramice cu ornamentaţie ştampilată. Feldioara
405) Tub de apeduct de lut. Feldioara
406) Cap de leu, piatră. Feldioara
407) Opaiţ de lut. Feldioara
408) O toartă foarte mare de lut. Feldioara
409) Opaiţ de lut spart. Feldioara
410) Fragment de fibulă de bronz. Feldioara
411) Fragmente ceramice. Feldioara
412) Fragmente de cărămizi. Luncani, de la lzvoare2 7
413) Fragmente ceramice. Luncani, de la Izvoare
414) Inel de bronz cu ornamentaţie asemănătoare inelelor ţigăneşti. Luncani, de la
Izvoare
415) Cărămidă cu ştampilă. Din mormîntul roman găsit în hotarul satului Bădeni
416) Fragmente ceramice. Unirea, de pe „Pestes•
417) Fragmente de cărămizi. Unirea, „Pestes•
418) Inel de fusaiolă, lut. Unirea, „Pestes"
419) Disc de bronz cu ornamentaţie traforată (poate ornament de piept). Unirea,
„Pestes•
420) Ulcior de ceramică, pastă Închisă. Unirea, „Pestes"
din mormînt dacic. Obs.
la nr. 416-420: ArchErt din aprilie 1899
421) Fragmente de cărămizi. Hotarul satului Ciugudiul de Sus
422) Fragmente ceramice. Ciugudiul de Sus.
423) Lance de fier. Ciugudiul de Sus
424) Capitel de coloană cu frunze de acant. Ciugudiul de Jos
425) Fragmente ceramice. Urmeniş, „La Cărămide•
426) Fragmente de cărămizi. Urmeniş, La Cărămide"
427) Fragment de piesă din fier. Urme:fiş, „La Cărămide"
428) Cui de bronz. Urmeniş, „La Cărămide"
429) Fragment de fibulă de bronz. Urmeniş, „La Cărămide•. Obs. la nr. 425-429:
ArchErt din octombrie 1911
430) Fragmente ceramice. H-0tarul satului Cicău
431) Fragmente de cărămizi. Cicău
432) Fragmente ceramice. Pietroasa
433) Fragment de inscripţie: MVCIANVS. Pietroasa
0
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Inel de fier cu camee. Hotarul spre Moldoveneşti a sarului Pietroasa
Fragmente de cărămizi. Moldoveneşti, castru
Fragmente ceramice. Moldoveneşti. Castru
Opaiţ de lut. Moldoveneşti, dealul Cetăţii
Vîrf de săgeată din fier. Moldoveneşti, castru
Fibulă de bronz. Moldoveneşti, din apropierea Castrului
Cui de bronz. Moldoveneşti, Castru
Cheie de fier. Moldoveneşti, Castru (O.)
Mărgea de sticlă. Moldoveneşti, Castru
Cheie de bronz. Moldoveneşti, Castru
Vîrf de lance de fier. Moldoveneşti, Castru
Vîrf de lance de fier. Moldoveneşti, Castru
Cărămizi mici, dreptunghiulare de pardoseală. Moldoveneşti
Piatră naturală în formă de phallus. Moldoveneşti, Castru
Cap de leu, piatră. Moldoveneşti, Castru. Obs. lucrat frumos
Clopoţel de bronz. Moldoveneşti, Castru
Fragmente ceramice. Cheia, hotarul numit „Atol•
Fragmente de cărămizi, Cheia, „Atol•
Frunze de fag cu şarpe, bronz. Cheia, „Atol"
Inel-cheie, bronz. Cheia, „Atol•
Piatră spartă de rîşniţă din tracit (poate dacic). Cheia
Rîşniţă din tracit (poate dacic). Stejeriş
Rîşniţă din bazalt (poate dacic). Stejeriş
Mărgea de lut. Pietroasa
Mîner de pumnal din bronz. Pietroasa
Mărgea sau verigă de culoare neagră. „Piatra Tăiată•28
460) Fragmente ceramice. „Piatra Tăiată•
461) Fragmente de cărămizi. „Piatra Tăiată"
462) Op:iiţ cu trei arzătoare din lut. „Piatra Tăiată•
463) Inel cheie din bronz. „Piatra Tăiată•
464) Fragment de fibulă de bronz. „Piatra Tăiată•. Obs. la nr. 459-464: se găsesc
şi piese preistorice
465) Fragmente ceramice. Hotarul satului Sînduleşti, de pe Pordei
466) Fr:igmente de cărămizi. Sînduleşti, Pordei
467) Sabie de fier, romană sau celtică. Hotarul satului Sînduleşti, din cariera de
piatră, locul numit „Domos"
468) Cuţitaş de bronz. Sînduleşti, „Domos•
469) Fragmente de cărămizi. Mihai Viteazul (de sus)29, dealul „Szentlelek"
470) Fragmente ceramice. Mihai Viteazul (de sus), dealul „Szentlelek"
471) Fragmente ceramice. Mihai Viteazul (de sus), hotarul „Lejaro•
472) Fragmente de cărămizi. Mihai Viteazul (de suv, „Lej.ir6"
473) Piesă de bronz, poate fragment de catarama, Mihai Viteazul (de sus), „Lejaro•
474) Fragment de opaiţ din lut. Mihai Viteazul (de jos)SO, cimitirul roman
475) Craniu. Mihai Viteazul (de jos), dintr-un sarcofag
476) Ornament de bronz. Mihai Viteazul (de jos), dintr-un sarcofag
477) Cataramă de bronz. Mihai Viteazul (de JOS), dintr-un sarcofag
478) Piatră de rîşniţă, fragment. Mihai Viteazul (de jos), din apropierea locului numit
„Sajkut•
479) Fragmente de cărămizi. Mihai Viteazul (de jos), de pe domeniul lui Wolff, din
apropierea locului numit „Sajkut"
480) Fragmente ceramice. Mihai Viteazul (de jos), din apropierea locului numit „Sajkut•
481) Fragmente de cărămizi. Hotarul numit „lara de Sus• a satului lara, din spălă
toriile de aur romane
482) Fragmente de ţigle. lara, hotarul „lara de Sus"
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
'456)
457)
458)
459)
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mare de fier, hotarul satului miişoara
Fier de plug din spălătoriile dei aur dintre Vidolm şi Lunca
Tîrnăcop de fier din spălătoriile de aur romane din hotarul satului Vidolm
Fragmente de cărămizi. Lunca, poalele ]idovinei
Fragmente ceramice. Lunca, poalele Jidovinei
Fragment de opaiţ din lut din spălăturile de aur. Lupşa
Mărgea de sticlă din spălăturile de aur. Lupşa
Fragmente ceramice din spălăturile de aur. Lupşa
Fragmente ceramice din spălăturile de aur. Bistra
Fragmente ceramice. Hotarul numit „Sălişte• a satului Plaiuri
Olane. Cheile Turzii
Fragmente ceramice. Cheile Turzii, peştera „Ungurească"31
Fragment de fier. Lunca, poalele ]idovinei
Fragmente ceramice, piese de fier ruginite şi monedă romană din spălătoriile de
aur. Lunceştii de Jos
497) Fragment de cărămidă ştampilată. Sarmizegetusa, Comitatul Hunedoara
498) Fragment de cărămidă ştampilată, Alba-Iulia
499) Phallus din piatră. Orheiu, zona Bistriţa
500) Fragment de cărămidă. Orheiu, zona Bistriţa
501) Rîşniţă din bazalt (poate dacic). Bileag, zona Bistriţei
502) Vîrf de săgeată din fier. „Piatra Tăiată"
503) Ţiglă din via lui dr. Horvath M., din hotarul satului Bădeni, în apropiere de
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)

Tîrnăcop

Călăraşi

504) Cui de bronz lung de 1 cm avînd cap plat cu diametrul de 22 mm, Cooc.
505) Două cuie de fier de 6, respectiv 8 cm. Cooc
506) Ac de os în trei fragmente avînd lungimea totală de 11 cm. Cooc
507) Fragmente de piese din bronz. Cooc. Obs. la nr. 504-507: provin din Valea
Clapa. Publicate În ArchErt din iunie 1910
508) Fragmente ceramice preistocice cu ornamentaţie incizată. Sînrnărghita, poalele
dealului Bisericii32
509) Fragmente ceramice romane. Sînmărghita, poalele dealului Bisericii
510) Fragmente de cărămizi. Sînmărghita, poalele dealului Bisericii
511) Inel sau verigă din sîrmă de argint răsucită. „Piatra Tăiată•, capul văii Pordei
512) Vîrf de săgeată din fier. Moldoveneşti, castru, (D.)
·
513) Cercel de bronz în formă de frunză. Turda, panta de Est a dealului Cetăţii,
„Alsom;H•. Obs. perechea i s-a rupt
514) Opaiţ de lut cu trei arzătoare. Turda, dealul Cetăţii, strada Szindipatak
515) Fibulă de bronz. Turda, găsită În 1910 în faţa porţii de Est a castrului. Obs. 4 cm
516) Ac de bronz cu cap. Dealul Cetăţii, din apropierea porţii de Est a castrului. Obs.
10 cm. (D.)
517) Fragment de tegulă în formă de frunză, poate antefix. Dealul Cetăţii, din apropierea porţii de Est a castrului
518) Fragment de statuetă din ceramică, poate Apollo. Dealul Cetăţii, din apropierea
porţii de Est a castrUlui (D.)
519) Fragmente de ace din bronz. Panta de Est a dealului Cetăţii (D.)
520) Fragment de plumb. „Fordul6mal•
521) Inel de bronz. Dealul Zîna Mică
522) Inel de bronz cu cap ornamentat, asemănătoare inelelor ţigăneşti. Turda, din
faţa Fabricii de bere
523) Fibulă de bronz. Dealul Zinei
524) Pahar de lut. Dealul Zînei
525) Fragment de creuzet din lut. Valea Sîndului
526) Creuzetă din lut. Valea Sîndului
527) Fragment de cociopesto. Panta de Est a dealului Cetăţii
528) Inel de bronz, piatra lipsă. Castru. Obs. pentru mînă de bărbat (D.)
u Kecske barlang.
i2
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529) Inel-cheie pentru mînă de femeie. Panta de Est a dealului Zinei
530) Fragment de cărămidă cu incizii. Panta de Est a dealului Zînei
531) Fragment de capitel ornamentat cu frunze de acant. Găsit în 1910 În centrul
oraşului cu ocazia construirii casei lui Balla. Obs. 1=20 cm (D.)
532) Cheie de bronz. Grădina lui Peter Antal din strada J6sika
533) Opaiţ de lut cu ştampila OCTAVI. Castru. Obs. primit de la Peter Antal.
534) Pisătoare din lut. Dealul Cetăţii
535) Uşiţă sau capac din bronz, dar poate să fie şi fragment de fibulă sau aplică.

Valea Sîndului. (D.)
536) Miner de pumnal din bronz. Poalele dealului Cetăţii. Obs. 68 cm
537) Piatră funerară în două bucăţi cu relief şi fragment de inscripţie. Strada J6sika.
Obs. primit de la Szekely Janos.
538) Fragment dintr-un relief cu cîteva litere, piatră. Strada J6sika. Obs. primit de
la Szekely Janos
539) Piatră sculptată cu fragment de relief. Strada Josika. Obs. primit de la Szekely
Janos.
540) Vas mic de lut, crăpat. Cheile Turzii. Ob~. primit de la· Peter Antal.
541) Fragment de altar cu inscripţia: LIIlERO PATER. Turda, de pe dealurile spre
Băile Sărate. Obs. 1=27 cm
542) Antefix. Dealul Cetăţii, grădina lui Nagy Eszter
543) Piatră sculptată cu ornamentaţie în dungi. Din zidul castrului. (D.)
544) Miner de bronz. Tăureni. (D.)
545) Fragmente ceramice şi de tegule de pe culmea la Nord-Vest de „Sajkut"
546) Fragmente de ceramică şi de tegule de pe culmea spre Nord-Vest de „Sajkut"
547) Fragmente de ceramică şi de tegule de la fîntîna „Liska•
548) Piese de fier din clădiri romane. Valea Sîndului
549) Piese de fier găsite cu alte obiecte romane în strada Viei33 de Kiss Ferencz (D.)
550) h1saiole de lut de pe dealul şi valea Sîndului. Obs. vezi şi nr. 165, 176 din inY.
pieselor prci5torice34
551) Căniţă de lut cu o toartă, ciuntit. Din mormintele romane găsite în 1910 pe
p;tnta spr<" T11rd;t Nouă a. dealului Cetăţii. Obs. 1=9 cm
552) <:ăni\ă de lut cu o toartă, pastă neagră. Acelaşi loc. Obs. 1=12· cm
553) Ulcioraş de lut cu gîtul şi toarta lipsă. Acelaşi loc. Obs. 1=9 cm
554) Ulcioraş de lut cu gîtul şi toarta lipsă. Acelaşi loc. Obs. 1=9 cm
555) Ulcioraş de lut cu o toartă. Acelaşi loc. Obs. 1=11 cm
556) Ulcior de lut, mărime mijlocie, pastă cenuşie, puţin ciuntit. Acelaşi loc. Obs.
1=20,5 cm
557) Căniţă de lut cu o toartă. Acelaşi loc. Obs. I= 10 cm.
558) Carneol dintr-un inel (inelul, fiind din plumb, a fost topit). Obs. 12 mm
559) Toarta ornamentată a unui vas de lut
560) Mîner de bronz. Panta de Est a dealului Cetăţii
561) Lance de fier. Dealul Cetăţii. Obs. 21 cm. (D.)
562) Piesă de fier. Dealul Cetăţii. (D.)
563) Cheie de fier şi fragment de zar. Culmea văii Sîndului
564) Cheie de fier din castru
565) Fragment de tîrnăcop din fier. Turda
566) Două chei de fier. Turda
567) Cuie de fier cu cap mare. Turda
568) Fragment dintr-o fibulă de fier. Dealul Cetăţii
569) Fusul piciorului unei fructiere ornamentat cu puncte. Panta de Est a dealului
Cetăţii, din via lui Nagy Eszter. Obs. 10 cm. (D.)
570) Fragmente de pictură murală. Din clădirea romană descc;>perită pe Furdulăşeni
aa Szolo utca.
34 Jn inventarul pieselor .rreistorioe la nr. 165: Fusaiolă de lut din hotarul Turzii,
locul numit „Bagolymal", adusa de Fodor Domokos. (Vezi şi nr. 550 la piesele romane).
La nr. 176 din inventarul pieselor preistorice: Fusaiolă de lut din Valea Sîndului. (Vezi şi
nr. 550 la piesele romane).
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571) Coarne de cerb şi bovine din oasele găsite Într-o clădire romană. Pama de Est
a dealUilui Zînei
572) Două scoici de mare din clădirea romană de pe dealul Cetăţii
573) Fragment ornamentat (ciocul) a unei tăvi de lut
574) Piesă de bronz. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs. 95 mm. (D)
575) Piesă de bronz. Dealul Cetăţii, locul numit „Kozepmal". Obs. 63 mm
576) Vas de sticlă, culoare neagră. Panta dealului Cetăţii. Obs. 1=6 cm
577) Fragmente din vase de sticlă. Panta de Est a dealului Cetăţii
578) Piesă de bronz în formă de frunză. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs.
55 mm. (D.)
579) Opaiţ de lut. Panta de Est a dealului Cetăţii.
580) Vîrf de lance sau de săgeată din fier. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs.
8 cm. (D.)
581) Ornament de îmbrăcăminte în formă de .1\. Panta de Est a dealului Cetăţii,
„Kozepm:il". Obs. 1=4 cm. (D.)
582) Altar ridicat de Signifer cu inscripţia: MENLANEI. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs. 1=69 cm
583) Fragment din piatră cu signum. Panta de Est a dealului Cetăţii. (DJ
584) Oase de animale din casa unui signifer. Panta de Est a dealului Cetaţii
585) Ac de păr din bronz. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs. 155 mm. (D.)
586) Fragment de tavă de piatră. Panta de Est a dealului Cetăţii
587) Ccpcă de bronz. Panta de Est a dealului Cetăţii. (D.)
588) Placuţă de vot sau bilet de intrare, os. Panta de Est a dealului Cetăţii
589) Ornament de îmbrăcăminte din bronz. Panta de &t a dealului Cetăţii. Obs .
.H mm. (D.)
590) Linguriţă de os cu minerul rupt. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs. L=65 mm
591) Ace de os cu capete ornamentate. Panta de Est a dealului Cetăţii. (D.)
592) Fragment de piesă de os. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs. L=65 mm. (D.)
593) Capac mai mare din lut. Panta de Est a dealului Cetăţii. (D.)
594) Corn de cerb din ruinele unei clădiri romane. Turda
595) Fragment de craniu de cerb cu coarnele tăiate. Din ruinele unei clădiri romane
găsite pe panta de Est a dealului Cetăţii
596) Brăţară sau verigă de bronz. Sînmarghita. (D.)
597) Fragment de opaiţ de lut. Hotarul satului Miceşti
598) !lragmente de opaiţ. Hotarul satului Borzeşti
599) Miner de bronz. Gligoreşti. (D.)
600) Cui şi verigă din bronz. Gligoreşti
601) Fragmente ceramice. Gligoreşti
602) Cataramă de bronz, fragment. Din ruinele romane din hotarul satului Miceşti. (D.)
603) Verigă de bronz. Din ruinele romane de la Miceşti
604) Fragmente ceramice. Budiul de Cîmpie
605) Fragmente de vase de sticlă. Locul numit „Halom", Gligoreşti
606) Capac de vas din lut. Gligoreşti, „După Sat•
607) Fragment de fibulă şi o plăcuţă de bronz. Ciugudiul de Sus
608) Fragment de opaiţ de lut. Decea
609) Fragmente ceramice. Pe una din ele VIVL incizat. Decea
610) Piesă mică de bronz, poate fibulă. Decea. Obs. 3 cm. (D.)
611) Fragment de ac de os. Decea. Obs. 75 mm. (D.)
612) Piesă de fier, poate fier de plug. Decea
613) Verigi de bronz. Moldoveneşti, castru
614) Piesă de bronz, poate miner. Moldoveneşti, castru
615) Fragment de vas de sticlă. Moldoveneşti, panta de Sud-Est a castrului
616) Fragment de sîrmă de bronz, poate brăţară. Moldoveneşti, panta de Sud-Est a
castrului
617) Ac de păr din os cu capăt în formă de con de pin. Moldoveneşti, panta de Sud-Esi
a castrului
618) Fibulă de bronz cu capete de ceapă, unul din ele lipsă. Ornamentată cu motive
incizate. Moldoveneşti. Obs. primită de la Teglas J6zsef
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619) Al; cu cap din bronz. Moldoveneşti. Obs. erimit de la Teghis J6:mef
620) Buton sau miner de bronz. A doua piesa de acest gen din castrul de la Moldoveneşti.

(D.)

621) Cheie de fier. Moldoveneşti, dealul Cetăţii
622) Jumătatea unui opaiţ de lut. Ciugudiul de Sus.
623) Fragment de fibulă de bronz, ornamentată. Hotarul satului Cheia. (D.)
624) Un ac de păr şi un ac de cusut din os. Hotarul satului Cheia
625) Apărător de piept din aramă. Zona Orăştici, comitatul Hunedoara. Obs. 1=41 cm
626) Piesă în formă de lanţ din aramă. Două fragmente. Zona Orăştici, comitatul
Hunedoara. Obs. L=47 an. Peste<. nr. 625, 626 tăiat
627) Fragment de tîrnăcop de fier. Unealtă de minerit. Turda, „Piatra Tăiată". Obs.
12 cm. (D.)
628) Daltă de fier. Unealtă pentru exploatarea eietrei. „Piatra Tăiată". Obs. 13 cm. (D.)
629) Cornişă din gips cu ornamentaţie vegetala stilizată. Din clădirea găsită în Valea
Sîndului
630) Cornişă de gips cu ornamentaţie vegetală şi ove. Acelaşi loc
631) Cornişă arcuită din gips cu ornamentaţie în relief. Acelaşi loc
632) Fragment de capitel de coloană din gips cu ornamentaţie vegetală. Acelaşi loc
633) Două baze de coloane din gps cu ornamentaţie tocită. Acelaşi loc
634) Fragmen~ de bază de coloana din gips cu urma fusului. Acelaşi loc
635) Fragment de chenar din gips cu caneluri. Acelaşi loc
636) Piesă asemănătoare cu urme de vopsea verde într-una din caneluri. Acela.şi loc
637) Fragmente de gips cu urme de vopsea roşie. Acelaşi loc
638) Piesă de bronz, poate capăt de bară. Găsită la Sud de castru pe culmea văii
Sîndului. (D.)
639) Obol. şi plărnţă de bron7. din mormîntul de cărămidă găsit la Sud de castru pe
•:uimea Văii Sîndului
640) Statueta de bronz a Minervei. Poalele de Est a dealului Cetăţii
641) Fragment de vas de bronz, ars. Culmea Văii Sîndului
642) Piesă de bron7.. Culmea. văii Sîndului. Obs. L=71 mm. (D.)
64.') Fragment de capitel de coloană, stil ionic. Culmea Văii Sîndului. Obs. 1-60 an
644) Lingură de os. Culmea văii Sîndului. Obs. L=65 mm
:
645) Fragment de vas de sticlă, opalizată. Culmea văii Sîndului. Obs. 95 mm
114(1) Jl:ui'i din sticlă, răsucită. Culmea văii Sîndului. Obs. 10 cm
647) Fragment de ulcior din :lut cu ornamentaţie în relief. Culmea văii Sîndului. Obs.
1-6 cm
648) Fibulă de bron7. cu acul lipsă. Culmea văii Sîndului. Obs. 5 cm
649) Piesă de bronz - bumb. Culmea văii Sîndului. Obs. 22 mm
650) Greutate d<l măsurat din plumb 4 lj6 libre = 136 dkgm. Culmea văii Sîndului
651) Greutate de cîntărit din bronz, Septunx, 7 uncii = 190 g. Culmea văii Sîndului.
Ohs. 55 mm. (D.)
652) Farfurioară de bronz. Culmea văii Sîndului. Obs. D=62 mm
653) Verigă groasă de bronz. Culmea văii Sîndului. Obs. 51 mm
654) Coarne de cerb, poate tibii din clădirea romană de pe culmea văii Sîndului.
Obs. piesa mai mare are lungimea 22 cm
655) Placă de bronz cu urme de argintare, probabil oglindă. Culmea văii Sîndului.
Obs. 75/69 mm
656) Cataramă de bronz argintată. Castru
657) Talpă de sandală din bronz, poate de la o statuie. Culmea văii SînduJ.ui. Obs.
105 mm
658) Un cercel de aur. Panta de Est a dealului Cetăţii. Obs. 27 mm„ cu piatră de
calcedon. (D.)
659) Vas de sticlă, opalizată. Culmea Văii Sîndului. Obs. 1=8 cm. (D.)
660) Piese de bronz, poate apărătoare de mînă de la sabie. Culmea văii Sîndului. (D.)
661) Fragmente de vase de sticlă. Culmea văii Sîndului
662) Capul şi trupul Venerei. Statuetă de lut, fragment. Culmea văii Sîndului
663) Plăcuţă de bronz, poate ornament de îmbrăcăminte. Culmea văii Sîndului. Obs.
L=35 mm. (D.)
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664) Piesă mică de bronz. Culmea văii Sindului. Obs. 21 mm. (D.)
665) Opaiţ de lut ornamentat, cu trei arzătoare, toarta lipsă. Pe fund: M. Panta de
Est a dealului Cetăţii
666) Opaiţ de lut de formă egipteană. Puţin spart. Valea Sîndului
667) Partea de sus dintr-un opaiţ de lut cu toartă inelară, înălţată. Valea Sîndului. (D.)
668) Talpa cu picior a unui vas mare de lut. Vas dacic. Valea Sindului. Obs. 14 cm. (D.)
669) Fragment ornamentat dintr-un ulcioraş. Valea Sindului
670) Cărbune dintr-o bucătărie romană. Valea Sîndului
671) Tencuială de gips cu urme de vopsea roşie din clădirea romană găsită în iunie
1911 în Valea Sindului
672) Mărgea de lut, culoare cenuşie. Valea Sindului
673) Cuie mari de fier. Valea Sindului
674) Disc de ceramică. Din bucătăria romană a clădirii găsită pe dealul Zinei. Obs.
28 mm. (D.)
675) Fragment de piesă ceramică dintr-o bucătărie romană găsită pe dealul Zîna
Mică. (D.)
676) Fusaiolă de lut, pastă cenuşie. Dintr-o bucătărie romană de pe dealul Zîna
Mică. Obs. 4 cm
677) Opaiţ de lut cu ştampila: OCTAV!. Dealul Zina Mică. Obs. 78 mm
678) Fragment de opaiţ de lut pe fund cu ştampila OEL. . . Dealul Zina Mică
679) Piesă din corn de cerb. Dealul Zîna Mică. Obs. Una asemănătoare a fost găsită
la Tăureni
680) Vas mare de lut cu talpă ornamentată din bucătăria unei clădiri romane găsită
pe dealul Zina Mică. Obs. 1=10 cm
681) Vas mic de lut. Valea Sindului. Obs. 9 cm. (D.)
682) Piatră de rişniţă spartă în patru din tracit. Din turnul roman din apropierea
locului „drdongos giidre" •
683) Piatră de rîşniţă din tracit. Valea Sîndului
684) Cană de lut cu două torţi, lipită Obs. 20,5 cm
685) Statuia lui Priap, piatră. Capul şi picioarele lipsă. Dealul Zina Mică. Obs. 105 cm
686) Fragmente din statuia însoţitorului lui Priap. Grădina lui lnce L. De pe dealul
Zina Mică. Obs. 115 cm
687) Fragment de piatră funerară cu capul unei femei şi ornamentaţie vegetală. Turda,
str. Pap
688) Antefix, reprezentînd cap de om cu păr cîrlionţat. Panta de Est a dealului Cetăţii
689) Cană de lut, o toartă lipsă. Valea Sîndului. Obs. I= 13 cm
690) Unealtă (piesă) folosită la războiul de ţesutas. Gura văii Sindului. Obs. 1=6 cm
691) Rotiţă de lut, poate de la un cărucior jucărie. Gura văii Sîndului. Obs. 65 mm
692) Ulcioraş de luu cu gura şi toarta lipsă. Gura văii Sindului. Obs. 45 mm
693) Cap de porumbel din lut, găurit la cioc, cu cîteva litere pe gît. Gura Văii Sindului. Obs. 45 mm
694) Opaiţ mic de fot, spart. Grădina lui Gegesi Arpad, gura văii Sîndului. Obs. 75 mm
695) Opaiţ mic de lut, spart. Grădina lui Gegesi Arpad, gura văii Sindului. Obs. 72 mm
696) Tavă de lut, spartă, pastă cenuşie. Grădina lui Gegesi Arpad, gura văii Sîndului.
Obs. 1=82 mm
697) Vas de lut cu trei torţi, spart, pastă roşie. O toartă lipsă. Grădina lui Gegesi
Arpad, gura văii Sîndului. Obs. 1=16 cm
698) Rotiţă de lut, poate de la cărucior - jucărie. Grădina lui Gegesi Arpad. Gura
văii Sîndului, în mai 1911. Obs. D=95 mm
699) Fragment de tavă din lut cu ornamentaţie în relief (palmete). Grădina lui Gegesi
Arpad. Gura văii Sîndului. Obs. 13 cm
700) Picior de piatră (cuarţ). Grădina Gegesi Arpad. Gura văii Sîndului. (D.)
701) Două fragmente (una cu toartă) dintr-o tavă de piatră din marmură de lara.
Grădina lui Gegesi Arpad. Gura Văii Sîndului
702) Fragment din statuia unui leu funerar, piatră. Grădina lui Gegesi Arpad. Gura
văii Sîndului
35
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703) Talpa ornamentată a unui vas de lut. Grădilla lui Gegesi Arpad. Gura văii Sîndului. Obs. 9 cm
704) Ceaşcă de lut, folosită poate pentru jocuri cu zar. Tîrgul de vite
705) Picior din gresie. Grădina lui Gegesi Arpad. (D.)
706) Două discuri dintr-un buton de bronz. Grădina Gegesi A.rpad. (D.)
707) Fragment de ţeavă din bronz. Din ruinele unei clădiri romane, grădina Gegesi
Arpad. (D.)
708) Cap de leu din sticlă şi alte fragmente de sticlă. Grădina Gegesi Arpad
709) Capul statuetei de lut a Venerei. Grădina lui Gege§i Arpad
710) Fragmente dintr-o tavă terra sigillata. Grădina Gegesi Arpad
711) Piatră (cute) pentru ascuţit, fragment. Grădina Gegesi Arpad. Obs. 12 cm
712) Fragmente de conducte de apă din lut. 'tîrgul de vite
713) Căniţă de lut fără toartă. Tîrgul de vite. Obs. 1=14 cm
714) Fragmente terra sigillata, producţie locală. Tîrgul de vite. (D.)
715) Fragmente de vase de sticlă. Grădina Gegesi A.rpad
716) Tibie - fluier din corn de cerb. Tîrgul de vite. (D.)
717) Mărgea din pastă galbenă cu cerculeţe albe şi albastre. Tîrgul de vite
718) Umărul unei statui din gresie. „Fordul6mal•
719) Fragment de capitel de coloană din gresie. „Fordul6mal"
720) Fragmente ceramice din clădirea rotundă săpată în 1911 În apropierea locului
numit „Ordongos giidre"
721) Fragmente ceramice găsite în dădirea romană din hotarul Turzii, valea „Jardovan",
locul numit „S6hegy"
722) Fragment dintr-un vas m:ue de lut cu două torţi. Gura văii Sîndului. (D.)
723) Fragment dintr-un pahar de lut cu ornamente adîncite. Tîrgul de vite. (D.)
724) Fragment ceramic ni literele ANTON incizate. Tîrgul de vite
725) Bază de coloană. Tîrgul de vite. Obs. 1=20 cm., D=39 an, d=28 cm. (D.)
726) Roti\ă de lut, probabil de la cărucior - jucărie. Tîrgul de vite. Obs. 9 cm. (D.)
727) St:uueta de bronz a unui amoro.ş. Panta „Jeges" a deailului Cetăţii. (D.)
728) Piură de rîşni\ă din tracit. Tîrgul de vite .Obs. 40 cm. (D.)
729) l.'ra~ment de tavă din lut ornamentată cu palmete. Tîrgul de vite. Obs. 17 cm
7.\0) Fra~mcntc dintr-un ulcior sau oală mai mare cu ornamentaţie: în formă de brad,
inci1:11c. Tîr~til de vite
7JI) Fragment tavă terra sigillata, producţie locală. Tîrgul de vite
7J2) Opaiţ de lut cu ştampila FORTlS. Tîrgul de vite
733) Fragment de tub din os. Turda. Obs. 1=4 cm. (D.)
734) Cuie de bronz din clădirea găsită în grădina Gegesi Arpad, gura văii Sîndului. (D.)
735) Brăţară de bronz. Turda. (D.)
736) Discuri din os pentru jocuri de noroc. Gura văii Sîndului.
737) Fragmente de vase din sticlă. Tîrgul de vite. (D.)
738) Lance de fier. Turda. (D.)
739) Piese de fier. Tîrgul de vite. Obs. D= 17 an. (D.)
740) Zăvor de fier. Culmea văii Sîndului. Obs. L= 13 cm. (D.)
741) Lance de fier. Culmea văii Sîndului. (D.). Obs. L=13 cm
742) Piesă de zar de fier. Turda. (D.)
743) Fragmente ceramice ornamentate. Tîrgul de vite. (D.)
744) As: de os găsit în clădirea mai mare descoperită pe strada romană săpată În 1911.
Obs. 15 cm. Gura văii Sîndului.
745) Ace de os din clădirile străzii romane săpate în 1911, în gura vau Sîndului
746) Ornament cu ţinte pentru brîu, bronz. Dintr-un mormînt de cărămizi, panta
dreaptă a văii Sîndului.
747) Discuri de joc sau de vot din ceramică (3 buc.). Din strada romană descoperită
în gura văii Sîndului. (D.)
748) Vas de sticlă cu gîtul spart, pentru alifii. Dintr-un mormînt de copil descoperit
la 7 iulie 1911 în Tîrgul de vite. (D.)
749) Os cu urme de oxid de bronz (înverzit). Panta de Est a dealului Cetăţii
7SC) Fragment de opaiţ din fier. Panta de Est a dealului Cetăţii (D.)
751) Cană de lut. Tîrgul de vite. Obs. 1=9 cm
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752)
753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)

Farfurioară de lut. Tîrgul de vite. Obs. 10 cm
Conductă de apă din lut. Tîrgul de vite
Fragm~nt de amforă (fund). Tîrgul de vite. Obs. 10 cm.
Căniţă de lut, pastă roşiatică. 1=6 cm. Tîrgul de vite
Căniţă de lut, pastă gălbuie. Tîrgul de vite. Obs. 7 cm
Căniţă de lut cu capac. Tîrgul de vite. Obs. I= 54 mm
Pahar mic de lut cu talpă, ornamentat. Dacic. Tî,rgul de

(D.)

vite
Farfurie de lut. D=11 cm., d=4,8 cm. Panta dealului „Suja•
Cană de lut, mărime mijlocie, pastă roşie. Tîrgul de vite
Fibulă de bronz. Tîrgul de vite
Fragment de tavă din bazalt. T"irgul de vite. (D).
Tavă mare, ciuntită, din bazalt. Tîrgul de vite
3 fragmente dintr-o inscripţie. Panta de Est a dealului Cetăţii
Banchet funerar. Relief de piatră. Parcela lui Molnar, panta de Est a dealului

Cetăţii

766) Ac de os, L=115 mm. Tîrgul de vite. (D.)
767) Piatră gravată (cakedon). Minerva. Malul drept al pîrîului Sînduleşri
768) Piesă de bronz de la centură. Castru. Obs. 3 cm. (D.)
769) Opaiţ de lut cu ştampila FORTIS. Castru. Obs. L=9 cm
770) Fibulă de bronz. Malul drept a gurii văii Sîndului. (D.)
771) Cheie-inel. Dreapta gurii văii Sîndului. (D.)
772) Sferă de staniu. Dreapta gurii văii Sîndului. (D.)
773) Fragment mare dintr-un vas dacic. Tîrgul de vite. (D.)
774) Fragmente ceramice preistorice din ruina rotundă, dealul „Sujaa
775) Fragmente din statuete (duble) de lut. Panta de Sud a dealului Cetăţii
776) Ceaşcă de bronz. Panta de Sud a dealului Cetăţii. (D.)
777) Piesă de os. Panta de Sud a dealului Cetăţii (D.)
778) Toartă (miner) de bronz reprezentînd 2 delfini ţinînd ceva în gură. Panta de
Sud a âealului Cetăţii (D.)
779) Plăcuţă de piatră şlefuită şi fragmente de sticlă, găsite împreună. Poate a fon
oglindă. Panta de Sud a dealului Cetăţii
780) Fragment dintr-un coif de bronz. Panta de Sud a dealului Cetăţii. (D.)
781) Fragment de bandă de bronz, poate de la un coif. Panta de Sud a dealului
Cetăţii. Obs. 142 mm. (D.)
782) Piesă de fier, poate de la car. Furdulăşeni. (D.)
783) Rotiţă de lut, poate piesă de cult. Culmea văii Sîndului.
784) Jumătatea unei rotiţe de lut, poate piesă de cult. Furdulăşeni
785) Lingură de bronz. Panta de Sud a dealului Cetăţii. (D.)
786) Cap de lebădă sau de şarpe. „Fordul6mal". (D.)
787) Opaiţ de bronz cu toarta ornamentată cu flori. Pordei
788) Cuie de bronz. Furdulăşeni. (D.)
789) Ţintă de bronz. Gura văii Sîndului. (D.)
790) Plăcuţă de os cu linii incizate. Tîrgul de vite. Obs. 35 mm
791) 3 fragmente dintr-o piesă de bronz. Furdulăşeni. (D.)
792) Pieptul şi antebraţul unei statuete de ceramică. Culmea văii Sîndului
793) Cui mare de fier L=16 cm. Culmea văii Sîndului, Furdulăşeni
794) 3 fragmente dintr-o piesă de fier. Furdulăşeni
795) Două discuri de ceramică făcute din fund de vas. Culmea văii Sîndului, spre
deal ul Cetăţii (D.)
796) Di5C de ceramică, poate folosită pentru vot. Furdulăşeni
797) Fragmente dintr-o piesă de bronz. Culmea văii Sîndului. (D.)
798) Verigi de bronz. Furdulăşeni
799) Corn pentru tibie. Din ruinele clădirii romane găsite la gura văii Sîndului
800) Piesă de bronz. Valea Sîndului. (D.)
801) Piesă de bronz. Valea Sîndului. Obs. 12 cm. (D.)
802) Piesă de bronz, poate taler de balanţă (1902). Valea Sîndului. Obs. 68 mm
803) Piesă de bronz. Valea Sîndului. Obs. 32 mm. (D.)
804) Piesă de bronz. Valea Sîndului. Obs. 32 mm. (D.)
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805) Vas de piatră, poate de ofrandă. Valea Sîndului. Obs. 1=12 cm. (D.)
806) Fragment de pervaz din piatră, sculptat. Valea Sîndului. (D.)
807) Piesă de os tubulară cu o verigă din os. 1912. Valea Sîndului
808) Opaiţ de lut cu 3 arzătoare. Din săpăturile din anul 1912 de pe panta de Sud
a dealului Cetăţii
809) Piesă de bronz pentru scobit în urechi. Valea Sîndului
810) Măsele umane din morminte romane de pe culmea dealului „Suja•
811) Fragmente ceramice ornamentate. Dealul Cetăţii
812) Fragmente ceramice ornamentate cu şablon. Dealul Cetăţii
813) Funduri de vase cu diferite semne. Dealul Cetăţii
814) Fragmente ceramice ornamentate. Dealul Cetăţii
815) Piesă de lut, poate toartă. Dealul Zîna Mică
816) Piesă de lut, poate mînă de statuetă sau toartă de vas. Dea.Iul Zîna Mică
817) Capac de vas din lut crăpat şi ştirbit. Dealul Zîna Mică
818) Fragment de ceramică: ochiul stîng al unui cap uman. Poate fragment de statuie. Panta de Est a dealului Cetăţii
819) Antefix. Dealul Zîna Mică
820) Pasăre sculptată din gresie. Turda. Dealul Sărat, locul numit „Kukuk• (din acest
loc provine un altar dedicat lui Liber şi Libera). (D.)
821) Altar fără inscripţie, marginea de sus ornamentată. Valea Sîndului. Obs. 1=39 cm,
L=17 cm
822) Partea de jos a unui altar cu inscripţia: II VIR COLL POT. Valea Sîndului.
Obs. 1=21 cm
823) Fibulă de argint, acul lipsă. Panta de Est a dealului Cetăţii
824) Obiect (piesă) folosit la războiul de ţesut, lut. „Kistiinderimal"
825) Fragment de antefix. „Kistiindfrimal•
826) Cuţit ruginit de fier. Poalele dealului „Suja"
827) Brăzdar de plug din fier. Poalele dealului „Suja"
828) Fragment dintr-o inscripţie. Viişoara, dealul Straja
829) Ace de fier. Lunca, Muntele Jidovina. Obs. L=7 cm
830) Fragment de placă de sticlă. Unirea, locul numit „Pestes•. Obs. L=52 mm
831) Verigă de bronz. Unirea, „Pestes". Obs. 3 cm
832) Obol şi alte monede romane tocite. Unirea, „Pestes"
833) Fragmente de fier şi cuie. Aşezarea romană de la Unirea, „Pestes"
834) Fragmente ceramice. Hoghiz (Comitatul Tîmava Mare), castru
835) 8 monede romane de bronz, tocite, din fosta colecţie a lui Banyai M6zes. Decea
836) Fragment de cărămidă cu ştampilă, avînd literele Întoarse, poate: Pia fidelis.
Hotarul satului Unirea, izvorul Liki. (D.)
837) Fragment de bronz, poate cataramă. Poalele dealului Bisericoi, Mărtineşti. (D.)
838) Cheie - inel, din pană este rupt. Feldioara
839) Buton de bronz. Feldioara
840) Fragmente ceramice dintr-un mormînt vechi. Moldoveneşti
8-H-845) Fragmente de bronz din morminte aparţinînd epocii migraţiilor. Moldovene~ti

846) Verigă de bronz din sîrmă subţire. Moldoveneşti, castru
847) Fragment de ac de bronz. Moldoveneşti, castru
848) Cui de bronz. Moldoveneşti, castru
849) Fragment de fier, poate dintr-o sabie lată. Moldoveneşti, castru. Obs. 6 cm
850) Piesă de fier în formă de sapă. Din spălăturile romane de aur de la Mihai
Viteazul (de jos). Obs. 27 cm
851) Tablă de alamă. „Piatra Tăiată•. Obs. L=8 cm
852) Fragment de cărămidă cu ştampilă: LVM. Hotarul satului Luncani, izvoarele
.. Tyukeria". (D.)
853) Cap de statuie din gresie. „Piatra Tăiată"
854) (lipsă - n.n.)
855) Fier de plug, foarte ruginit, găsit împreună cu fragmente ceramice ornamentate
n1 valuri. Hotarul Cîmpiei Turzii
856) Opaiţ de lut, toarta lipsă. In apropierea Băii de Arieş
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857) A~ de bronz şi ac de os, fragmentare. In apropierea Băii de Arieş
858) Fragmente ceramice. In apropierea Băii de Arieş. Obs. tot de aici şi două monede mici de argint
859) Fragmente de ţigle cu ştampile şterse. Feldioara
860) Fragment de altar cu inscripţia: D.REB/IAS M/LEG I ITA. După Mommsen
se datează din 195 şi este cea mai veche inscripţie din Potaissa
861) Altar cu inscripţia: INVICTO/AVR MON/TANVS/MIL/LEG V MACE/LP
862) Altar cu inscripţia: 1.0.M. AVR L V.fCIFER/V L P
863) Altar cu inscripţia: HERCVLI/INVICTO/PROSAL.N. ellC.
864) Fragment de inscripţie: LEIAjOVIX ANN III M/T VAL. DECN NV etc.
865) Fragment de inscripţie: VIX AN XX~IMA G/ONIVX.B M. Obs. la nr.
860-865: aceste piese au aparţinut fostei colecţii a lui Nagy MikJ6s. Am cumpărat piesele
de la văduva lui Nagy Oliver în anul 1909, cînd văduva a vîndut şi parcela şi casa
866) Fragment ornamentat dintr-o tavă de lut. „K.istiinderimal". (D.)
867) Fragment ornamentat dintr-o tavă de lut. Aoelaşi loc. (D.)
868) Fragment de cărămidă cu ştampila: LEG V MC. Panta de Est a dealului Zina
Mică

869) Fragment de

ţiglă

cu

ştampila:

LEG XIII GE. (primit de la Peter Antal). Dealul

Zinei
870)
871)

Cărămidă pătrată, cu laturi de 20 cm., cu ştampila: LE XIII.G. Dealul
Cărămidă dreptunghiulară cu ştampilă în două rînduri: LEG XIII GEM.

Zinei
Dealul

Zinei
872) Fragment de cărămidă cu ştampila LVM. Panta de Est a dealului Zinei, de pc
dealul Zina Mică
873) Ţiglă (fragment) cu ştampila legiunii a V-a Macedonica. Panta de Est „Kis Tunderm<W, Piaţa de lemne. (D.)
874) Fragment de ţiglâ cu ştampila LEG XIII G. Culmea dealului Zinei
875) Pastă sticloasă găsită Între arsuri Într-o clădire romană de pe panta de Est
„Kis Tiinderm:il •
876) Plăcuţă de ma.rmură albă. Dealul Zîna Mică. Obs. 9 cm. (D.)
877) Disc de bronz, poate capac de cutie. Dealul Zîna Mică. Obs. 45 mm. (D.)
878) Cheie frumoasă de bronz. L=8 cm. Dealul Zina Mică. (D.)
879) Fragment dintr-o sabie scurtă de fier. Panta dealului Zina Mică. Obs. 18 cm. (D.)
880) Fragment de cuţit de fier. Dealul Zîna Mică. (D.)
881) Piesă de fier, poate de la greutate de cîntar. Dealul Zina Mică. Obs. 40 cm. (D.)
882) Greutate din piatră, fasonată. 10 dodrans. Dealul Zina Mică (D.)
883) Ulcior de lut cu două torţi. Dealul Zina Mică. (D.)
884) Farfurioară de lut. Dealul Zina Mică
885) Tavă de lut. Dealul Zina Mică. Obs. D=23 cm
886) Căniţă de lut cu o toartă, toarta lipsă. Dealul Zina Mică. Ob~ I= 12 cm
'
887) Opaiţ de lut cu 7 arzătoare, piesă rară. Dealul Zina Mică. (D.)
888) Fragment de statuie de piatră (pieptul). Culmea Pordeiului. Obs. I= 19 cm
889) Fragmente dintr-un vas de sticlă cu gÎt lung. Dealul Zina Mică
890) Virf de pilum din fier. Poalele dealului Suja. Obs. L= 113 mm. (D.)
891) Fragment dintr-o oglindă rotundă de bronz. Dealul Zina Mică. Obs. 78 mm
892) Fragment de cataramă din bronz cu ţinte. Dealul Zina Mică
893) Piesă de bronz, poate instrument medical. Dealul Zîna Mică. (D.)
894) Piesă de bronz din sîrmă răsucită. (poate era ac de păr). Dealul Zina Mică
895) Ştampilă pentru ornamentat ceramică. Dealul Zina Mică
896) Ac de păr din os cu capul în formă de con de pin. Dealul Zina Mică. Obs. 143 cm
897) Piesă de bronz, poate balama. Dealul Zina Mică. Obs. 55 mm. (D.)
898) Ulcior din lut, gitul şi toarta lipsă, fundul găurit. Dealul Zîna Mică. Obs.
12 cm
899) Fragment de cărămidă cu ştampila: LEG V MAC 38• Castru
900) Fragment de ţiglă cu ştampila: LEG /\ W. (Litere dezordonate) L=10 cm.
Dealul Cetăţii. Asemănătoare s-a găsit şi în Piaţa de lemne. (D.)
as Pentru ştampilele pe tegule de la nr. 899-966 vezi planşele nr. 7 şi 8.
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901) Fragment de ţiglă cu ştampila neregulată a legiunii V-a Macedonica. Gura văii
Sîndului. (D.)
902) Fragment de ţiglă cu ştampila: L V M PF. Gura văii Sîndului. Obs. Pia Fidelis. (D.)
903) Fragment de ţiglă cu ştampila (în cartuş): L V M P. 53/23 mm. Valea Sîndului. (D.)
904) Fragment de ţiglă cu ştampilă, avînd literele neregulate: LVMPF. Dealul Cetăţii,
„Als6m3.l". Obs. Pia Fidelis. (D.)
905) Fragment de ţiglă cu ştampila: LVMD. Dealul Cetăţii, „Als6mal". (D.)
906) Fragment de ţiglă cu ştampila: LVMI'. Dealul Cetăţii. (D.)
907) Fragment de ţiglă cu şnampila: VM, ,avînd la capăt ornament în formă de K.
Dealul Cetăţii, Als6mal". (D.)
908) Fragment de cărămidă cu ştampila: M V. Literele sînt subţiri. Dealul Cetăţii,
„Als6mal". (D.)
909) Fragment de ţiglă cu ştampila: LVM. Litere mari şi subţiri. (In cartuş de
110/38 mm). Castru. (D.)
910) Ştampilă cu litere întoarse: LEGVM. Castru. (D.)
911) Fr.agment de ţiglă cu ştampila în cartuş, neregulată: LEG V MA. Castru. (D.)
912) Ştampilă frecvent întîlnită pe ţigle (12/4 cm.): L V M. Castru şi dealul Cetăţii. (D.)
913) Ştampilă pe ţiglă: L V M. (Se deosebeşte de cel precedent prin piciorul literei
M şi prin faptul că este În cartuş). Castru şi dealul Cetăţii. (D.)
914) Ştampilă de cărămidă: LVMANT. Dealul Cetăţii. (D).
915) Ştampilă pe ţiglă cu litere dezordonate şi cartuş frumos: LVM. (11/4,2 cm). Dealul
Cetăţii. (D.)
916) Ştampilă pe cărămidă pentru colonadă cu litere dezordonate: LVM. (83/38 mm).
Furdulăşeni. (D.)
917) Ştampilă pe ţiglă cu litere dezordonate: LVM. (92/40 mm). Furdulăşeni. (D.)
918) Ştampilă fără cartuş, cu litera M neregulată: LVM. (95/30 mm). Furdulăşeni. (D.)
919) Ştampilă pe cărămidă lunguiaţă: LEGNA. (10/4 cm). Furdulăşeni. (D.)
920) Ştampilă pe ţiglă în cartuş: LVMP. (70/34 mm). Dealul Cetăţii. (D.)
921) Ştampilă frecventă pe cărămizi şi ţigle; asemănătoare cu nr. 912: LVM. (ln
cartuş. 115/37 mm). Dealul Cetăţii şi castru. (D.)
·
922) Ştampilă pe olan cu litere dezordonate şi cartuş cu marginea franjurată: LVM.
(78/30 mm). „AJs6mal". (D.)
923) Ştampilă pe olan, fără cartuş: LVM. L=8 cm. Dealul Cetăţii. (D.)
924) Ştampilă pe olan cu litere foarte subţiri, în cartuş rotunjit: MVblE. 1=18 mm.
Dealul Cetăţii. (D.)
925) Fragment de ţiglă cu ştampilă în cartuş şi cu litere întoarse: MV J (92/35 mm).
Dealul Cetăţii. (D.)
926) Ştampilă aiplicată întors: MV ... Literele se ating de chenarul cartuşului. (I= 35 mm).
Dealul Cetăţii şi castru. (D.)
927) Ştampilă cu litere în relief aplicată întoarsă: MVJ, pe cărămidă pătrată.
104/35 mm. Furdulăşeni. (D.)
928) Ştampilă aplicată întoarsă pe ţiglă, litere în relief şi dezordonate: MV . Castru. (D.)
929) Ştampilă mai mică pe ţiglă cu litere întoarse: V M. Panta de Est a dealului
Cetăţii. (D.)
930) Ştampilă pe ţiglă: L /\ W , litere frumoase, atingînd chenarul cartuşului. (D.)
931) Ştampilă aplicată întoarsă: MV . 80/35 mm. Frecvent la gura văii Sîndului. (D.)
932) Ştampilă pe olan: MPF. 1=28 mm. Dealul Cetăţii, „Als6mal". Asemănătoare sînt
şi de la „Aranyosm:H" de dimensiuni 85/32 mm. (Pia Fidelis). Fragment din castru, 1=37 mm,
MPF în cartuş. (D.)
933) Ţiglă cu ştampila fragmentară ... MV J . ..:;astru. (D.)
934) Ştampilă pe ţiglă aplicată întoarsă, care în afară de literele obişnuite are şi altele,
dar tocite:5{q MVJ. 75/32 mm. Gura văii Sîndului. (D.)
935) Ştampilă aplicată întoarsă cu litere proeminente: MV J. (73/24 mm). Valea Sîndului. (D.)
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936) Ştampilă, cifră V avînd picioare duble, iar litera P este inclusă în chenarul carLVMP. 1=3 an. Literele ating chenarul cart11şului. Valea Sîndului. (O.)
937) Ştampilă pe ţiglă, 9/3 an: LVM. Castru. (D.)
938) Ştampilă pe ţiglă, litera L avînd formă ciudată: LVM. 100/35 mm. Dealul Zîna
Mică. (D.)
939) Ştampilă regulată în cartuş pe ţiglă: LVM. 85/25 mm. Castru şi Furdulăşeni. (D.)
940) Ştampilă pe ţiglă 100/35 mm: LVM. Dealul Zina Mică (D).
941) Ştampilă pe cărămidă de pardoseală cu litere de formă interesantă: LEVM (litera
V este Întoarsă). 82/39 mm. Furdulăşeni. (D.)
942) Ştampilă mai mică, literele a.ting chenarul cartuşului: LVM. 60/21 mm. Dealul
Cetăţii, „Als6mal". (D.)
943) Ştampilă mai mică, literele ating chenarul cartuşului: LVM. 72/28 mm. Furdulăşeni. (D.)
944) O cărămidă romană cu linii, folosită poate la jocuri de noroc. Culmea văii Sîndului
945) Fragmente de coarne şi oase animaliere din clădirea romană găsită pe dealul
Zina Mică
946) Obiect de ceramică reprezentînd un cap de animal. Panta de Est a dealului
Cetăţii. (D.)
947) Piesă de bronz goală pe dinăuntru. Dealul Cetăţii, „Fordul6m::U-. (D.)
948) Ştampilă lungă şi Îngustă, în chenar, aplicată întoarsă: MV J. Literele ating
chenarul. „Als6m31". (D.)
949) Ştampilă mai mare pe ţiglă, aplicată Întoarsă: MV . 90/39 mm. Furdulăşeni. (D.)
950) Ştampilă în cartuş: LVM. 98/40 mm. Castru. (D.)
951) Fragment de ştampilă: ... M. Litera sa deosebeşte de cele obişnuite. (1=42 mm).
Castru. (D.)
952) Ştampilă mai mică în cartu.ş: LVMP. 55/25 mm. „Als6mai•. (D.)
953) ŞtampUă tocită aplicată întoarSă, fără ca.rtUş: MV J 75/21 mm. Dealul Cetăţii,
„Kozepmal". (D.)
954) Ştampilă îngustă, la ambele capete cite o frunză ornamentată, litere proeminente:
L.V.M. (L=8 cm). Castru. (D.)
955) Ştampilă în cartuş cu litera M înclinată spre stînga: LVM. 80/35 mm. Castru. (D.)
956) Ştampila LVM aplicată de două ori în cruce. Castru. (D.)
957) Fragment de ştampilă cu litera P (Pia) în faţă: PLVM. Estu.I. castru.lui. (D.)
958) Două capace de lut. Sudul dea.lului Cetăţii
959) Cap de statuetă din gresie. Interiorul castrului
960) Fragment de inscripţie, probabil piatră funerară: SVRVS, etc. litere frumoase.
Turda. Curtea lui Herbst M.
961) Plăcuţă de bronz. Castru. Obs. 18 cm
962) Relief de gresie reprezentînd Lupoaica cu Romulus şi Remus. Panta de Sud a
dealului Cetăţii. Obs. 26 cm
963) Verigă de bronz (groasă). Gura văii Sîndului
964) Piesă din tablă de bronz, poate teacă de pumnal, în stare de conservare foarte
proastă. Valea Sîndului
965) ŞtampUă fără chenar cu litere întoarse şi în ordine încîlcită, se îngustează de
La JO mm la 24 mm: LVM. DeaJ111l Cetăţii, „Als6mal". (D.)
966) Ştampilă în cartuş cu litere în ordine inversată, litera L cu capUil În jos: LVM.
1=34 mm. Pe ţiglă. Un alt exemplar are L=80 mm. (D.). Furdulăşeni
967) Ştampilă în cartuş, aplicată întoarsă pe ţiglă, spartă în două: MV J. 40/72 mm.
Estul castrului. (D.)
968) Ştampilă lungă şi îngustă aplicată întoarsă, terminîndu-se cu III. l= 18 mm:
MV J III. Dealul Cetăţii, „Aranyosmal". (D.)
969) Ştampilă în cartuş: LVM, V şi M în ligatură. 10/5 cm. Poalele dealului Cetăţii,
Piaţa de lemne. (D.)
970) Ştampilă în cartuş: LVM. 88/32 mm. Castru. (D.)
971) Ştampilă mai mică, avînd la capete cite o frunză, cu partea de sus a cartuşului
ondulat: LVM. 1=24 mm (fragment). Castru. (D.)
tuşului:
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972) Ştampilă mai mică în cartuş, avînd o margine mimbă: LVM. 60/38 mm. Castru.
(D.)

973) Ştampilă lunguiaţă în chenar, avînd la capete ornament în formă de O: LVM.
110/27 mm. (cărămida are dimensiunea de 42/28 cm). Castru. (D.)
974) Ştampilă pe ţiglă (a.semănătoare nr. 932, dar mai mare): L VMPF. 77/33 mm.
Panta dealului Zina Mică. (D.)
975) Ştampilă mai mare pe fragment de ţiglă: LVM (4/11 cm). Castru. (D.)
976) Ştampilă lunguiaţă, îngustă (19 mm) pe fragment de ţiglă, literele ating marginile, cifra V este întoarsă: ... VM. DealuJ Cetăţii, „Als6mal 0 (D.)
977) Două verigi şi o bucăţică de bronz, poate fragment de monedă, din mormînrul
fără sarcofag_ găsit pe culmea Pordeiului
978) Desenul sarcofagului de cărămidă găsită la 7 iulie 191 l în Tîrgul de vite, pc
malul drept a pîrîului Sînduleşti, cu piesa de fier şi obolul din inventarul ei. (sticluţa vezi
la nr. 748, catarama la nr. 746)
979) Desenul sarcofagului din ţigle găsit în anul 1911 pc Dealul „Suja• cu inventarul
ei: obol, lance de fier fragmentară şi fragment de cataramă din fier
980) Opaiţ de lut cu ştampilă. Strada Nagymalom, nr. 10, în grădină. (D.)
981) Obiect de lut, folosit poate la ţesut. In centru este găurit. Sudul dealului Zina
Marc. Obs. 1=37 mm. (D.)
982) Verigă de staniu şi bucată de fier (poate cui), găsite împreună. Culmea dealului
Zîna Mare. Obs. 5 cm. (D.)
983) Fragmente mici dintr-o {icsă de bronz. Panta de Est a dealului Cetăţii.
984) Piesă de bronz în form de pilnic, poate fluier. Poalele de Est a dealului Cetăţii.
Obs. 12 cm. (D.)
985) Două fragmente de bronz. Poalele de Est a deaJului Cetăţii. (D.)
986) Fragmente de plăcuţe de bronz şi un obol dintr-un monnînt roman. Poalele de
Est a dealului Cetăţii.
9H7) Obol, fund de vas de sticlă, fragment de lance de fier, fund de vas de lut,
frai;menl de idol dintr-o pastă răşinoasă. Dealul „Suja•
9H8) Oho) (Antoninus), ac de os, inel răsucit din sîrmă de alamă, fund de vas de lut
Jintr.1111 mormînt de dirămidă. Malul drept al pîrîului Sînduleşti
'JR9) Fra~ent de st:i.tuetă din ceramică (poate signifer). Culmea .văii Sîndului.
')90) Piesă de bronz (cilindrică). Turda. (D.)
9'Jl) Fragment de placă din piatră, o parte concavă. (Asemănătoare a fost găsită şi
ln 1911). Turda. Obs. L=97 cm.
992) Opaiţ de lut mai mare. Arzătorul rupt. Gaura de alimentare în formă de floare.
Strada Szindipatak. Obs. 10 cm
993) Rotiţă de lut. Strada Szindivolgy. Obs. 7 cm~ (D.)
993) Mina dreaptă a unei statuete de bronz (poate a Venerei). Furdulăşeni. Obs. 44 mm
994) Vas frumos de lut, 1=161 mm. Valea Sîndului. (D.)
995) Inventarul unui sarcofag de cărămidă: obol, ac de os, fragment de fier, fragmente
de bronz. Turda, incinta oraşului
996) Fusaiolă de lut. Culmea văii Sîndului
997) Ulcior cu două torţi din lut, o toartă ruptă. Valea Sîndului. Obs. 212 mm. (D.)
998) Vas de lut cu gura şi cele două torţi rupte. Valea Sîndului. Obs. 16 cm. (D.)
999) Fragment de piatră sculptată. Probabil piesă romană. Fîntîna „Liska•
1000) Fragmente ceramice adunate În vara anului 1884 la Sarmizcgetusa (Ulpia
Trauma - n.n.)
1001) Fragment de cărămidă cu linii incizate. Mihai Viteazul (de sus), „Lejar6•.
Obs. 13 cm. (D.)
1002) Placă de marmură - Kabyr. Castrul de la Hoghiz (Comitatul Tîmava Marc)
1003) Cărămidă cu gaură şi 5 puncte adîncite. „Văgottko•. Obs. 11 cm
1004) Cărămidă cu 7 adînciruri. Cheia, „Atol". Obs. 11 cm
1005) Ornament de îmbrăcăminte din bronz. Sînmărtinul Sărat, „După Sat•
1006) necomplectat - n.n.
1007) Fragmente de vase de sticlă din mormintele găsite în hotarul satului Mihai
Viteazul (de jos), lingă linia îngustă CFR în 1912
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1008) Două buc. de fier de plug, găsite în hotarul satului Petreştii de Jos cu ocazia
unei fîntîni, împreună cu cărămizi şi ceramică romană.
1009) Două tîrnăcoape de fier găsite în hotarul satului Petreştii de Jos (spre Miceşti),
cu ocazia săpări unei fîntîni, împreună cu cărămizi şi ceramică romană în 1914
1010) Fragmente ceramice romane şi dacice. Hotarul Sighişoarei, de pe Burgstadel.
Obs. vezi nr. 152 la inv. pieselor preistorice şi nr. 189-192 inventarul monedelor romane37
1011) Mic opaiţ de bronz, suspendabil. Dunapentele (localitate în R. P. Ungară - n.n.).
Obs. adusă de TegiMs J6zsef
1012) Opaiţ de lut cu ştampila: POETVS. Dunapentele. Obs. adus de Teglas J6zsd
1013) Minereu de fier (fontă), în greutate de 1150 g. 80/35 mm. Lunca Arieşului, de
pc Jidovina
1014) Fragment de căniţă mică de lut, ornamentată. 1=67 mm. Lunca Aricşului, poalele
Jidovinei
1015) Ţigle şi olane din hotarul „Vontato•, satul Moldoveneşti. Şi în 1913 am primi1
piese de aici
1016) 2 buc. mozaic paviment (pişcot). Moldoveneşti, dealul Cetăţii
1017) 2 buc. mozaic paviment (hexagonale). Moldoveneşti, dealul Cetăţii
1018) necomplectat - n.n.
1019) Opaiţ de lut cu ştampila FORTIS, lîngă ştampilă floare. Partea superioară lipsă.
Dunapentele. Obs. adus de către Teglas J6zsef
1020) Fraf;mente ceramice din hotarul satului Podeni, spre Pietroasa. (Tot de aici provin şi 5 monede romane)
1021) necomplectat - n.n.
1022) necomplectat - n.n.
1023) Desen de pe mormintele găsite în hotarul Turzii, pe valea „Petecl.aka•, şi un
obul de aramă (poate monedă de la Caracalla)
1924) Desen de pe' o parte a pieselor descoperite la Gligoreşti
1025) Desen de pe o parte a obiectelor romane văzute de mine în 1887 la Roşia
săpării

Montană

1026) Desen de pe linia !imosului numit „Rapsonne utja• şi de pe piesele găsite în
Valea „Juhod", 1887
1027) Desen de pe castrul de la Michaza şi obiectele găsite În anii 1886-1887
1028) Desene de pe castrul de la Hoghiz din 1886 şi 1888
1029) Desene de pe monede şi obiecte romane găsite în castrul de la Hoghiz şi Ungra,
desene colecţionate în anul 1886 şi 1887
1030) Desen de pe piesele romane văzute de mine în anul 1887 la Roşia Montana
1031) Desene de pe obiectele romane văzute de mine În anul 1887 la Cristuru pe
Mureş

1032) Piatră sculptată în formă de con de pin de pe un mormînt roman. Dealul
„Suja•, 1913. Obs. Spartă, dar lipită. 1=33 cm
1033) Fragment de con de pin din lut. Panta dealului Zîna Mică. Obs. 11 cm
1034) Tavă - farfurie. Tava spartă, dar farfuria s-a păstrat, pe fundul tăvii. Strada
„Szindipatak". Obs. D=95 mm
1035) Fragmentl de vas cu două torţi ornamentate. Turda
1036) Fragment de vas mare: gîtul şi cele două torţi. Turda
1037) Fragment mare dintr-un vas fără toartă, pastă cenuşie închisă. Turda
1038) Cană de :lut, pastă cenuşie închisă, cu o toartă. Turda
a1 In inventarul pieselor preistorice la nr. 152: Fragmente ceramice cu incizii şi urme
de var, ca ornament. Sighişoara, Wench. In inventarul monedelor romane la nr. 189:
Monedă mică, tocită de aramă. Av. poate figura lui Sept. Sever ... PIVS AVG. Rev. două
persoane aşezate sub o arm.ură MTPP VIII PART MAX A. d= 19 mm. Sighişoara, Burgstadel. Nr. 190: Monedă mică de aramă. Av.: capul cu coroană a lui Antoninus ... ONINVS
AVG IM... Rev.: Personaj în picioare, S. C., TRP: DT XIX. d=26 mm. Sighişoara,
Burgstadel. Nr. 191: Monedă mică, foarte tocită din argint. Av.: poate capul Iuliei Maesa,
... AESA AVG. Rev.: divinitate feminină ţinînd o lance. Sighişoara, Burgistadel. Nr. 192:
Monedă mică, tocită din argint. Av.: poate capul lui Alexander Severus. Rev.: pernonaj în
picioare AEGI ... VG. Sighişoara, Burgstadel.
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1039) Opaiţ de lut, în jurul găurii de aJimentare o floare cu 6 petale. Turda
1040) Fragmente de plăcuţă de bronz (înveliş). Turda
1041) Fragmente dintr-un lanţ de bronz din sîrmă răsucită. Turda. (D.)
1042) Phallus din lut. 10 cm. Turda
1043) Piesă rotundă cu proeminenţă în mijloc, bronz. Turda. Obs. 38 mm. (D.)
1044) Fragmente dintr-un inel şi fibulă de bronz. Gura văii Sîndului, str. „Szindipatak"
1045) Ştampilă de mărime mijlocie în carouş: LVM. 81/31 mm. Turda, castru
1046) Ştampilă mai mare în cartuş: LVM. Peste litera M este trasă o linie. 106/32 mm.
Castru. (D.)
1047) Ştampilă mai mică În cartuş: LVM, cu litere bine vizibile, cifra V ceva mai
mică. Turda, castru. 65./22 mm. (D.)
1048) ŞtampiJă fără cartuş, mărime mijlocie, cu litere uşor vizibile: LVM. 80/22 mm.
Castru (D.)
1049) necomplectat - n.n.
1050) Ştampilă cu litere neregulate în cartuş: LVM. 75/38 mm. Incinta castrului. (D.)
1051) Fragment dintr-o piesă de lut, poate colonadă. Dealul Cetăţii. Obs. 1=73 mm.
(D.)
1052) Partea de jos a unui relief din marmoră avînd pe ea figurile lui Pan şi Cerberus. Se mai văd picioarele unei persoane mici şi personajului principal. Panta de Sud a
dealului Cetă\ii
1053) Jumătatea dintr-o tavă foarte mare de lut, ornamentată. Gura văii Sîndului
1054) Fragmen~ de brăţară isau verigă de bronz. Gura văii Sîndului. Obs. 7 cm
1055) Plăcuţe de bronz. Estul castrului
1056) Statuetă de fot, reprezentînd un copil aşezat pe o cracă. Panta de Est a dealului
Ceta\ii. Obs. 11 cm
1057) Fragmente de urne din mormintele găsite în mai 1913 în gura văii Sîndului
1058) Obiect de fier în formă de vîrf de lance. Panta de Sud a dealului Cetăţii.
Obs. 10 cm. (D.)
1059) Piesă de bronz (fragment), poate reprezintă viţă de vie. Gura văii Sîndului.
Obs. 82 mm
1060) Zgură. Gura văii Sîndului
1061) Fragment de pictură murală. Partea sudică a Pieţii de lemne
1062) Fragmente de cornişe şi ornamente din gips. Partea sudică a Pieţii de lemne,
strada Nouă38 • Clădire romană găsită în iunie 1913.
1063) Fragmente de bronz. Castru. (D.)
1064) Verigă de bronz şi alte două fragmente. Castru
1065) Inventarul unui mormînt roman deranjat: nasture de bronz aurit, cui de bronz,
obol tocit (Antoninus) şi fragment mic de terra sigillata. Dealul Cetăţii, la Vest de castru
1066) Statuetă de ceramică, capul lipsă. 75 mm. Dealul Cetăţii. (D.)
1067) Ulcioraş cu două toqi. 1=13 cm. Incinta castrului
1068) Cărămidă de pardoseală (29 cm) cu ştampila LVM şi urma unei sandale. Panta
de Sud-Est a dealului Cetăţii
1069) Partea superioară a unui fluier de bronz. L= 55 mm. Panta de Est a dealului
Zina Mică. (D.)
1070) Antefix de o frumuseţe rară cu fragment de olan. Panta de Est a dealului
Zîna Mică
ISTVAN BAJUSZ
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DIE Te.GLAS ISTVAN ARCHXOLOGISCHE SAMMLUNG IM TURDA
(Z u sa mm e n fa s sun g)

Die Sammlung von Teglas lstvân im Turda war eine der bekanntesten Sammlung de,
XIX. Jahrhundert. Im 1894 kam er nach Turda als Schulin.spektor des Kreises Turda-Arieş.
Seine archăologische und etnographische lnteresse bildete keine Neuigzeit. Als 20 Jahre ah
war, im 1873, begann er das Sammeln in seinen vorherigen Dienstorten (vor allen im
săchsischen Gebiete). Dann machtete er Bekanntschaft mit den Griinden der wissenschaftlichen Forschung neben seinen Bruder Teglis G3.bor, der ein bekannter Historiker und
Archăologe war.
Im 1894 siedelte sich nach Turda iiber und dann begann er die Vergangenheit der
Stadt Turda und ihrer Umgebung zu srudieren. Bis 1914, als er gestorben wurde, untermiidlich sammelte die historische, etnographische und naturwissenschaftliche Funden, Raritiiten.
Er notierte sich und zeichnete sich alle diese ah. Seine Sanun.lung enthălt 4000 Funden, sie
wurde von vielen besucht, un durch seine Artikeln machten auch die Fachleute mit dieser
Sammlung Bekanntschaft.
Die Sammlung existierte noch 20 Jahren nach dem Teglas Tode, aber wurde sie vernichtet. Die Altkunsthăndler haben einige Dinge gekauft, die Mehrheit der Sammlung wurde
aber in II. Weltkrieg ohne Spur verschuwunden. Das Museum aus Turda iibemahm den Rest.
Uber diese grosse und interessante Sammlung sind 3 Inventaren geblieben. Das friihzeitigste und vollstandigste Inventar ist aus 1906. Die anderen zwei (aus 1907 und eines
ohne Datum) sind unbeendete Abschriften. Wir mochten dieses Inventar fiir die heutzeitige
Forscher bekannt machen. Das wăre wichtig und niirzlich fiir die heutigen Forschern, die
die romische Epoche studieren.
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ATELIERUL DE UNELTE AGRICOLE DIN SEC. XII,
DESCOPERIT LA HOPîRTA (JUD. ALBA)

Cercetăir,ile de suprafaţă ş1 descoperirile foJ.'ltuite făcute între anii
1968-1978 pe teritoriul sa.tului Hopîrta, localitate situa.tă în nord-estul
judeţului Alba, Într-o zonă deluroasă a Podişului Transilvaniei (Fig. 1), au
scos la iveailă, în diferite puncte, vestigii airheologice din neolitic, epoca
bronzului, Hallstatt, epoca romană, perioada prefeudală şi epoca medievală
(sec. !X-XV).
Astfel, în 1967, cu ocazia irigolă:rii la vie pe dealul Ol<teni s-a aflat un
topor de piatră, folosit ca armă la începutul epocii bronzului. Pe terasa numită „Sub Pădure", situa·tă la marginea estică a satului, s~au cules: fragmente
ceramiice a;pairţinătoare rul turii Coţofeni, o lamă de si'1ex, cioburi de oaleborcan şi vase bitrOI11Conice mari, caracteristice Hallstatt-ului mijloc~u. Fragmente ceramice Coţofeni s-au ·aflat şi pe hotarul md-estic, pe pantele vestice
ale dealului dinspre Asinip.
Cercetarea vetrei actuale a precizat o intensă locuire J?C ambele terase
ale pîrîului ca.re străbate aşezarea actuală de La Nord-Est spre Sud-Vest. S-au
identificat vestigii neolitice (ceramică, figurine zoomorfe din lut, unelte litice, etc.) 1apaJrţiinăitoaire culturii Petreşti şi cioburi cairaicteristice Hallstiatt-ului
mijlociu. Pe terasa din dreapta pîrîului se semnalează o aşezaire prefeudală
din sec. V-VI e.n., reprezentată prin fragmente de oale-borcan modelate
cu mîna din pastă grosieră, precum şi cioburi lucrate la roată irapiidă din
pastă argiloasă fină sau zgrunţuroasă, de culoare cenuşie. Ceramica de tradiţie romană provincială aparţine populaţiei romanice atestată în împrejurimi, la Tur.daş, Şpăfoaca, Silivaş şi Asinip. Pe terasa stîngă a pî['îului s-au
identificat urme de locuinţe şi fragmente de vase lucrate la ['Oată înceaJtă şi
decorate cu benzi de linii orizontale sau În val, caracteristice sec. VII-VIII e.n.
Din 1aceeaşi vreme prov,ine şi ce11amica scoasă la iveală pe tern1sa de la marginea de Sud-Vest a satului, cu ocazia .săpă1r.ii fundaţiilor grajduirilm C.A.P.
Tot În vatra locali.tăţii, pe locul cercetat, se co!liturează urmele aşezării feudale timpurii, Mestată documentar abia în prima jumătate a secolului al
XIV-iea şi reprezentată prin fragmente de oale şi căldăruşe de lut din sec.
~:I-XIII.

La Est de sat, pe terenul de lîngă gospodăria lui Samoilă Barbu s-au
recoltat de la suprafaţă fragmente de funduri, pereţi şi margini provenite
din oale şi căldăruşe de lut din sec. XI-XII, iar în unele locuri se observă
pe a.rătură, sub formă de pete maronii de pămînt ars, resturi de cuptoare şi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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vetre de foc, aparţinătoare locuinţelor feudale timpurii identificate in această
zonă 1 •

In primăva.ra anului 1976, cu ocazia efectuării ar~turii de primăvară
pe terenul amin:tit, tractoristul Gh. Moldovan din Turdaş a scos la iveală
două brăzdare de fier.
1) Brăzdar scurt, prevăzut cu două urechi îndoite prin arcuire spre interior şi uşor îngroşate la partea inferioară. Lama tăişului are marginile laterale arcuite convex şi bine ascuţite, iar vîrful este oval şi uşor asimetric.
In seeţiune transversală, lama brăzdarului prezintă pairtea centrală Îngroşată
şi marginile subţiate treptat. Profilul longitudinal este drept (Fig. 2/1 a-b).
Dimensiuni: I = 24 cm; 1. manşonului = 14,4 cm; 1. lamei = 16,1 cm;
gr. lamei = 1,6 cm; greutatea = 2,440 kg.
Preparatul metalografic din brăzdar observat la microscop în secţiune
lustruită este format din a-ferrit (a-Fe) cenuşiu-deschis după corodare, şi cementit (Fe 3C) cu reflexe ailbe, nealterat priin corodare ou acid azotic diluat
(nita!). Concreţiunile, ghiirlandele şi vinişoarele de limonit sau rugină
(Fe(OH)a) sînt bine reliefate şi acoperă o parte din suprafaţa seeţiunii
(Fig. 2/2).

2) Brăzdar masiv compus dintr-un manşon scur·t şi o lamă lată. Urechile
laterale ale manşonului, arcuite spre interior, sînt tăiate cu dalta din lama
propriu-zisă, prin lovituri oblice date din exterior spre interior. Tăişul are
lama masivă, cu bordurile arcuite convex spre vîrf şi mult Îngroşate, cu
muchia teşită oblic şi uşor profilată spre exterior printr-o dungă marginală
redată în ·relief. Faţa interioară a brăzdarului este netedă (Fig. 3 a), dar cea
exterioară prezintă o nervură în relief, dispusă longitudinal şi curbată spre
exterior (Fig. 3, b-c). Dimensiuni: I = 36 cm; l. manşonului = 15,8 cm;
l. lamei = 18,3 cm; gr. lamei = 1,5-1,6 cm; g. = 4,400 kg.
Brăzdarul conţine componenţii a-ferrit (a-Fe) şi cementit (Fe3C), puşi
În evidenţă prin corodare cu nita! şi cairacterizaţi printr-o struotură fină, granulară şi omogenă. În microfotografia din Fig. 2/3 a-ferritul apare colorat
cenuşiu, iar cementitul este alb. Ca produs secundar Înregistrăm apariţia limonitului (Fe(OH)a), care ocupă o bună parte a suprafeţei şi se recunoaşte
printr-un contur neregulat şi reliefat, precum şi prin reflexe interne caracteristice, de culoare brună.
Prin urmare, cele două piese fac parte din categoria fiarelor de plug,
compuse dintr-un manşon cu două urechi îndoite· spre interior şi o lamă cu
conturul triunghiular, prevăzute cu margini arcuite convex spre vîrful rotunjit. Arhetipul acestui brăzdar de plug este răspîndit În epoca romană în
descoperirile de la Cicău (jud. Alba) 2 , I;)edrad (jud. Mureş)3, Garvăn-DinoPeriegheze efectuate în noiembrie 1977 şi aprilie 1979. Vezi şi M. Blăjan - C. Tataiîn Apulum, 16, 1978, p. 14, fig. 12, 3 şi fig. 15, 13.
2 I. Winkler, M. Takăcs, Gh. Păiuş, în Apulum, 17, 1979, p. 148 şi p. 153, fig. 18, 1.
a I. Glodariu şi M. Cîmpeanu, în SC/V, 17, 1966, 1, p. 21, fig. 2, 1 şi fig. 4, 1. Alte
brăzdare „de tip roman" provin din depozitul de unelte descoperit la Căianul Mic (cf.
George Marinescu şi Al. Retegan, tn SC/VA, 30, 1979, 2, pp. 253-260, fig. 1, 1) şi de la
Căpîlna (cf. M. Macrea şi I. Berciu, în Dacia, N.S., 9, 1965, p. 229, fig. 31, 2).
1

Baltă,
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geţia (Dobrogea) 4 etc., fiind preluat
romanică, după cum ne demonstrează

în per.ioacla prefeudală de populaţia
amuletul Întîlnit alături de alte tipuri
de unelte în repertoriul colierului descoperit la Şimleu5 (sec. V e.n.), şi
transmis în epoca medievală. Piese identice În privinţa formei cu primul
exemplar s-au descoperit în Transilvania, În depozitul de unelte agricole de
la Bra·tei (sec. IV-VI e.n.) 6 şi În aşezarea prefeudală de la Simoneşti (sec.
VIIP); în Moldova, la Dragosloveni (sec. X e.n.) 8 şi la mănăstirea Lişcov
Vaslui9, precum şi în Munteni·a, la Bîrlogu (sec. IX-X e.n.)1° etc.
Al doilea brăzdar este o piesă masivă cu profilul arcuit spre exterior,
avînd lllillgimea lamei tăişului de trei or.i mai mare decît lungimea manşonului.
Margini.le groase şi neascuţite ale lamei ne indică o piesă incomplet finisată,
aflată în stadiul de retuşare. ln privinţa formei prezintă analogii, care merg
pînă la identitate, cu piesele descoperite în spaţiul intracarpatic, la Şieu
(sec. XIII)ll; în Moldova, la Grumezoaia-Vaslui (sec. IX-X e.n.) 12 şi la
Bîtca Doamnei 1:1; pe teritoriul R. S. S. Moldoveneşti14 (sfîrşitul sec. IX şi
începutul se<:. XII) şi în lumea slavă, În Cehoslovacia, la Klueov 15 şi Stare
Zamky 10, şi în Bulgaria, la Preslav11, toate datate în sec. IX-X e.n. „Monumentele slave", deşi au acelaşi format (muchiile arcuite spre interior şi lama
triunghiulară, cu vîrful oval şi marginile arcuite convex) se deosebesc de
cxcmplarnl nostru prin lungimea manşonului care este aproape egală cu lun~imca Lunci tăişului.
Ambele brăzdare de plug, contemporane cu orizontul feudal timpuriu
data·t rn fragmente de oale şi căldăruşe de lut, se încadrează cronologic în
~ernl ul al Xii-lea.
Descoperirea unui brăzdar de fier În stare perfectă de funcţionare în
arncia\ie cu o piesă aflată în stadiul de finisare ne sugerează existenţa unui
atelier de fierărie, în care se confeqionau şi unelte agricole. Sub aispect metalografic, trăsătura comună a celor două obiecte o formează identitatea de compoziţie, de structură fin-granulară şi natura limonitică a produsului de alteGh. Ştefan şi colab„ în SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 258, fig. 20.
P. Mureşan, în, AMET, 1976, p. 216, fig. 1 şi nota 158.
o L. Bârzu, Continuitatea populaţiei autohtone În Transilvania În secolele IV-V. Cimitirul 1 de la Bratei (Biblioteca de arheolo~e, XXI), Bucureşti, 1973, p. 55, pl. XX, 9.
7 Informaţii amabile de la Zoltan Szekely. Piesa inedită în Muzeul din Sfîntu Gheorghe.
8 M. Comşa şi Gh. Constantinescu, în SC/V, 20, 1969, 3, pp. 429-430, fig. 3, 4-10.
• Dan Gh. Teodor, în Terra Nostra, 3, 1973, p. 226, fig. 1, 4; idem, Teritoriul estcarpatic În veacurile V-XI e.n., laşi, 1978, p. 109 şip. 184, fig. 25, 6.
1o I. Nania, în StCom Piteşti, 2, 1969, p. 120, fig. 21 şi p. 130.
li P. Mureşan, loc. cit„ fig. 2.
12 Dan Gh. Teodor, op. cit„ p. 109 şi p. 184, fig. 25, 5.
13 N. Edroiu, P. Gyulai, în ActaMN, 2, 1965, p. 317 şi nota 32; C. Scorpan, în
Dacia, N.S., 9, 1965, p. 450, fig. 7, 1.
14 G. B. Fedorov, în SCIV, 10, 1959, 12, p. 396, fig. 13, 7 şi pp. 397-399.
15 J. Kudronăc, în Monumenta Archaeologica, 17, Praha, 1970, pp. 166-167, pl.
LVIII, 4-5; J. Eisner, în Slavia Antiqua, 1, Poznan, 1948, p. 374, fig. 3, 1-4, 6, 8, 11.
18 W. H
Slawianszczyna we zesoosd niowieczna, Warszawa, 1965, p. 47, fig.
15, 1-2.
,~1u, '-,
17 St
~tx:nev~·îp' avia Anriqua, 4, 1953, p. 347, fig. 4, 1-2.
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rare. Acti~itatea atelierului meşteşugăresc şi celelalte piese componente ale
inventarului său vor putea fi cunoscute numai În urma viitoarelor săpături
arheologice.
ln concluzie, prin cercetările arheologice efectuate În vatra şi În Împrejurimile satului Hopîrta CO'llstatăm o intensă locuire a zonei, Începînd din
neoJ,i,tic pînă în epoca medievală. Prezenţa vestigiilor prefeudale şi feudale
timpurii pe teritoriul localităţii argumentează continuitatea de locuire şi caracterul unitar al culturii materiale a populaţiei autohtone, care locuia fo aria
ocupată odinioară ide aşezarea romană. T otoda·tă, descoperirea celor două
brăzdare de plug în stratul feudaJ timpuriu piese care îmbogăţesc repertoriul uneltelor agricole cunoscute în această vreme în Transilvania - subliniază cairacterul sedentar al populaţiei locale şi demonstrează că gradul dezvoltării agriculturii româneşti de la începutul feudalismului se găsea la nivelul
atins, în acest domeniu, de tehnica agricolă central-europeană şi sud-balcanică. ln acest sens pledează şi calitatea remarcabilă a compoziţiei şi structurii
metalografice a pieselor studiate, care argumentează păstrarea unor tradiţii
tehnice în activitatea ,siderurgică a populaţiei româneşti.
MIHAI BLAJAN -

EUGEN STOICOVICI

DIE WERKSTATT FOR ACKERBAUWERKZEUGE AUS DEM XII. JAHRHUNDERT,
DIE IN HOPlR TA (KREIS ALBA) ENTDECKT WURDE
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Die Untersuchungen an cler Oberflăche und die unerwarteten Entdeckungen die in den
letzten Jahren auf dem Gebiet des Dorfes Hopîrta (Abb. 1) gemacht wurden, haben an
verschiedenen Stellen im Weichbild des Dorfes und den Umgebungen cler Ortschaft, archaologische Reste aus dem Neolithikum, dem Bronzezeitalter, Hallstatt, dem romischen Zeitalter,
der vorfeudalen Zeit und dem Mittelalter (X-XV Jhd.) ans Licht gebracht.
Von den Gegenstanden aus cler friihen Feudalzeit, die durch Zufall am ostlichen Rand
des Dorfes entdeckt wurden, werden von den Autoren zwei Eisenscharen vorgestellt. Eines
der Exemplare ist niedrig, mit geradem Langsprofil und ovaler Klingenspitze. Die Schar ist
mit zwei na.eh der lnnenseite bogenfOrmig gefiihrten Laschen versehen und die Kanten cler
Schneide sind konvex geschwungen und geschliffen (Abb. 2/1 a-b). Die zweite Schar ist
massiv, mit nach auSISen gebogenem Langsprofil, kurzer Muffe, und ist mit bogenfiirmig
nach innen gefiihrten Laschen versehen. Die breite Klinge hat stark verdickte Kanten
(Abb. 3 a-c).
Die metallographische Analyse dieser Gegenstande lăsst eine feine kornige und homogene
Struktur erkennen, die aus a-Ferrit (a-Fe) und Zementit (Fe 3C) besteht. Auch die Veranderungen, die der Einfluss cler Witterungsverhaltnisse auf den Zustand cler zwei Gegenstande
ausiibt, sind in beiden Fallen identisch (Abb. 2/2-3).
Die zwei Scharen, die aus einer Muffe mit zwei nach innen gebogenen Laschen und
einer Klinge in Dreieckform bestehen, bilden vollkommene Gegenstiicke zu anderen Gegenstănden aus cler romischen, vorfeudalen und friihfeudalen Zeit, die in Rumanien ader in
den Nachbarlandern (Bulgarien, UdSSR, Tschechoslowakei usw.) entdeckt wurden.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Fig. 1. Localizarea atelierului d e unelte agricole, descoperit la Hopîrta.
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Fig. 2. Hopîrta. 1. Brăzdar de plug: a) văzut din faţă; b) văzut din spate; 2. Brăzdar de
fier cu structura formată dintr-un fond de ft>!dt cenuşiu-deschis şi cementit (Fe 3 C) fiu-granular
pînă la microlitic, străbătut de vinişoare şi agregate grupate în ghirlande de limonit (Fe(OH) 3 •
Mărit de 50 x. 3. Brăzdar de fier cu structura formată din componenţii ot-ferrit (gri) şi cementit
(alb) fin-granular, puşi în evidenţă prin corodare cu acid azotic diluat. Aliajul de fier-carbon
/ www.cimec.ro
conţine cuiburi şiwww.muzeuzalau.ro
ghirlande de limonit
negru-cenuşiu, bine reliefat,

Fig. 3. H opîrta.
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Die Eentdeckung einer Eisenschar in tadellosem Gebrauchszustand und gleichzeitig die
eines anderen Stiickes das sich im Stadium der Endbearbeitung befindet, bringt den Gedanken
nahe dass es sich um cine Schmiede handeln konnte, in der auch Ackerbauwerkzeuge hergestellt
wurden. Die an der gleichen Stelle aufgefundene Keramik (Topfe und GeHisse aus Ton)
erlaubt es, diese Gegenstande als dem XII. Jahrhundert zugehorig zu betrachten. Die zwei
vorgestellten Stiicke bilden cine Bereicherung des kleinen Repertoires an Ackerbauwerkzeugen,
die um diese Zeit in Siebenbiirgen bekannt sind; sie unterstreichen den sesshaften Charakter
der zustandigen Einwohnerschaft und beweisen die hohe Entwicklungsstufe des rumanischen
Ackerbaues in den Anfan~en des Feudalismus.

voi. IV
26 - Acta Mvsei Porolissensis - www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
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INCEPUTURILE

CETAŢII

FEUDALE DE LA BOLOGA

Cetatea de la Bologa este cu siguranţă una dintre cele mai 1mportante
şi mai semnifirative construcţii militare şi instituţii din peisajul feudalismului
transilvănean. Cu o evoluţie seculară, ea a cunoscut transformări succesive
care i-au modificat forma şi caracterul originar după cerinţele vremurilor.
Cercetările Întreprinse pînă în prezent1 au avut caracter mult prea general sau, dimpotrivă, prea limitat, surprinzînd doar unele elemente ale istoriei ei. ln reconstituirea imaginii complete a istorjei sale un prim pas se
poate face prin luminarea originilor şi a primelor decenii de existenţă, pînă
la momentul Înstrăjnăirii ei de către regalitate (1398). Cu toate că informaţia
acestei perioade este relativ bogată, sîntem convinşi că informaţia arheologică, inexistentă pînă în prezent, ca şi informaţiile documentare noi, mai cu
seamă pentru intervalul 1370-1384, vor aduce unele corectări şi adausuri
la observaţjile noastre.
Bologa este situată la li.mita de Vest a judeţului Cluj, în hotarele comunei Poieni, la confluenţa Sebeşului cu Crişul Repede. Numele sub care
apare curent în documentele medievale este acela de Sebesvar, împrumutat
de la numele rîului lingă care a fost constrni·tă2 • Din cauza acestui apelativ
este uşor confun:dată cu cetatea cu acelaşi nume din Banat. Probabil tot din
1 Referinţele bibliografice asupra cetăţii sînt următoarele:
a) privitoare Ia monument: Kovary L., Erdely epiteszeti emlekei, Kolozsvar, 1866, p. 146-148;
Straubert O., Sebesvara în „Hazank s a kulfăld", Pest, 6, nr. 28 din 14 iulie 1870, p. 435;
S/traubert/ j., Sebes vara - Reszlet a Korăs vălgyebol, în „Magyarorszag es a Nagyvilag",
lludapest, 17, nr. 49, 1880, p. 791-792; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române,
I, Bucureşti, 1959, p. 613; G. Entz, Die Baukunst Transsilvaniens im 11.-13. Jahrhundert,
în ,,Acta Historiae Artium", Budapest, 14, fasc. 1-2, 1968, p. 15; Gh. Anghel, Cetăţi
medievale din Transilvania, Bucureşti, 1972, passim; B. Nagy Margit, V arak, kastllyok,
udvarhazak ahogy a rtgiek lattak, Bukarest, 1973, p. 26, 29; V. Drăguţ, Cetatea Bologa
(11ote preliminare) în RevMuz, 47, nr. 2, 1978, p. 43-45.
b) istorico-documentare pentru secolele XIII-XIV: Balazs E., Kolozsmegye kialakulasa,
Budapest, 1939, p. 18-27; Fiigedi E. Var es tarsadalom a 13-14. szâzadi Maparorszagon,
lludapest, 1977, p. 186 187; pentru secolele XIV-XV: Csfoki D., Magyarorszag tortenelmi
/ăldrajza a H1myadiak koraban, V, Budapesta, 1913, p. 299-302; lvanyi B., A Tomaj
11t"mzetseg es Tomaj nemzetsegbeli, Losonczi Banffy csalad tortenete, II, Budapesta, 19'41,
p. 322; I. Pataki, în SMIM, 2, 1957, p. 420-429; Engcl P., Kiralyi hatalom es arisztokracia
viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437), Budapest, 1977, p. 148; pentru secolele XVIIXVIII vezi B. Nagy Margit, op. cit., p. 177-179.
2 Numele de origine maghiară, provine de la adjectivul sebes = repede. Toponimicul,
foarte răspîndit în Transilvania (vezi C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, II, 1968, p. 111-112), poate semnifica traducerea românescului repede sau slavului

/1istriţa.
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acest motiv, actele de cancelarie au ţinut să o numească, mai rar, şi Hunyod
sau Calata3.
Prima menţiune documentară a cetăţii datează din vara anului 1319 4•
Contextul în care aceasta se produce nu ne poate spune nimic despre Începuturile reale ale cetăţii. Importanţa strategică a locului a fost rema·rcată cu
certitudine înainte de începutul veacului al XIV-lea, cu toate că drumul prin
Poarta Meseşului era mai folosit În evul mediu. Menţionarea, la 1377, a unei
vămi în preajma cetaţiî5, demonstrează utilitatea drumului pentru scopuri
comerciale. Fiind vorba de un abuz cauzat negustorilor clujeni este limpede
că scutirea de vamă data cel puţin din anul 1316, dnd Carol Robert Înzestrase oraşul cu Însemnate privilegii 6 • Problema raportului de priorita·te Între
cetate şi vamă nu se rezolvă. Chiar dacă vama a·r fi preexistat, ea şi-a putut
arăta eficienţa numai după construirea cetăţii, care beneficia direct de pe
urma ei. Locul exact al vămii nu se poate determin.a. în primele decenii ale
secolului al XIV-iea ar fi fost posibil ca ea să se găsească în apropierea
imediată a cetăţii, stabilizîndu-se mai tîrziu la Huedin, aşa cum ne relevă
transformarea localităţii dintr-o villa, Într-un oppidum. Deoarece în secolul
al XIII-iea nu se întrevăd din informaţia documentelor, cauzalitaţi economice, trebuie să acceptăm cauzalitaţi militare primordiale în înălţarea cetăţii.
Momentul cel mai potrivit poate fi socoti·t războiul din anii 1316-1317, purtat de rege Împotriva grupării palatinului Kopasz.
Aşeza·rea cetăţii în vecinătatea imediată a castrului roman nu poate fi
intîmplătoare din moment ce ea nu este o excepţie în Transilvania7 • Importanţa strategică a locului s-a păstrat, însă concepţiile tactice s-au. modificat
substanţial.

Prezenţa unei fortificaţii de piatră, de formă triunghiulară, la confluenţa
cursurilor Crişului Repede şi a Văii DrăganuluiB subliniază valoarea militară
a acestei căi de pătrundere spre părţile centrale ale Transilvaniei. Datarea
ei nu este susţinută de nici un element şi va rămîne incertă fără sondaje
arheologice. Presupunem că este vorba, totuşi, de o fortificaţie medievală
tîrzie, construită poate În veacul al XVII-lea pentru apărarea Împotriva turcilor. Afirmaţia o putem argumenta pe baza lipsei unui centru nobiliar constructor şi pe temeiul existenţei, din secolul al XIV-lea, al unei cetăţi regale,
care făcea lipsită de sens existenţa la numai cinci-şase kilometri, a unei alte
cetăţi regale.
Este greu de apreciat si·tuaţia arhi1tectonică a cetăţii Bologa în veacul
al XIV-lea. Fortificaţia a fost curent folosită pînă În secolul al XVIII-lea
şi ca urmare, a suferit numeroase transformări, adăugiri şi distrugeri (vezi
a Vezi Csanki, V., p. 299-300.
4 DIR. C. XIV, nr. 359, p. 319.
s Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, Voi. II, Hermannstadt,
1897. nr. 1073, p. 463.
a DIR. C. XIV, II, nr. 242, p. 251-253.
7 Alte exemple vezi la Turnu Severin, Orşova, Mehadia, Timişoara, Deva, Alba Iulia,
Turda, Cluj, Gilău, Brîncoveneşti, Feldioara, Rîşnov etc.
8 Informaţie de la cercetătorul dr. Nicolae Gudea, căruia îi mulţumim şi pe a-ceastă
cale.
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Fig. 1). Astăzi încă nu dispunem de un plan riguros Întocmit, publicat, şi
nici de o analiză arhitectonică mai amplă care să încerce să departajeze
măcar în linii generale, toate detaliile constructive astăzi vizibile. Cele două
turnuri sernici11culaire din Est şi Vest 1sÎnt categoric construcţii tîrzii, utiile
pentru arme de foc 9• Turnul din Nord, aflat în avansa:tă stare de ruină, este
detaşat de curtină, dar datairea sa nu este asigurată ide nici un fel de element.
El ar putea data foal'te bine din secolele XIV-XVI. Curtina, orientată
aproximativ Nol"d-Sud, este prelungă şi oreiază un spaţiu de Jocui re restrîns.
Au existat construqii interioare, astăzi vizibile doar la nivelul solului 10 • Dacă
construqiile interioare au putut fi edificate cu probabilitate încă din secolele
XV-XVI, curtina poate fi şi mai timpurie. După cum ne arată cele mai
vechi reprezentări ale cetăţii, în ex1remi-miitea de Nord a fonqionat o pooirtă.
Elementul cel maii sigur datat este donjonul cu bază rotundă din extremit::Ltea de sud a cetăţii, pe care marea majoritate a cercetătorilor îl consideră
cca mai veche parte a cetăţii 11 • El se leagă cu siguranţă de prima menţiune
a cetăţii.
fo veacul al XIV-lea cetatea se desprinde, prin personalitatea sa insolită,
din peisajul construcţiilor militare ale Transilvaniei, mai precis din rîndul
categoriei cetăţilor cu donjon. Secţiunea donjonului este destul de rar întîlni·tă. Exemplele cunoscute .sînt foa11te dispersate şi cu o cronologie foarte relativă, ceea ce impune discutarea fiecărui caz particular. Remarcăm că donjonul de la Bologa este primul şi .totodată unul din puţinele menţionate documentar. ln cazul celorlalte exemple (Breaza, Cematul de Sus, unele cetăţi
din Banat) ar putea fi vorba, datorită poziţiilor lor geografice, de influenţe
constructive sud-dunărene. Pentru Bologa o bună analogie o găsim În Slovacia, respectiv la cetatea S.pls, al cărei donjon a fost·· înălţat prin anii
1250-1260 12 • La această analogie se adaugă faptul că primul castelan cunoscut al cetăţii provine tot din teritoriile Slovaciei. În cazul în care legă
tura dintre posibilul model şi primul castelan nu este întîmplătoare, putem
atribui construcţia cetăţii unor meşteri slovaci, aduşi de castelan, înainte de
anul 1319.
Donjonul de la Bologa este o operă remarcabilă pentru epoca în care
a fost construit. înălţimea sa (22 m), comparată cu a altor donjoane din
Transilvania, poate fi considerară apreciabilă între reperul doojonului de
la Cheresig (26 m), care este o excepţie, şi cele al turnurilor de la Cîlnic sau
Mălăieşti, sensibil mai mici (14 m). Intrarea este practicată În Nord-Est,
respectiv În zona cea mai puţin accesibilă. Lăcaşul intrării, practicat la înăl
ţimea etajului nu dădea direct în turn, aşa cum ne-am fi aşteptat În ambianţa
construeţ1ilor militare transilvane, ci Într-o situaţie de excepţie, urmează un
coridor intramural ascendent cu ieşire doar la etajul al !Ii-lea al construeţiei.
Tot la acest nivel a fost construit odată cu turnul şi un cămin încastrat.
1

Gh. Anghel, op. cit., p. 96.
B. Nagy Margit, op. cit., p. 178.
G. Entz, op. cit., p. 15; Gh. Anghel, op. cit., p. 39-40. De altă opinie V.
(op. cit., p. 44) care consideră turnul din Nord cea mai veche parte a cetăţii.
12 H. Fialova, A. Fiala, Hrady na Slovenscu, Ob:zor, 1966, /f.pJ.
9

10
11
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pe oare le cunoaştem în alte donjoane (Cîlnic, Colţeşti) sînt
amenajate la etajul 113 • In cazul de la Bologa utilitatea parterului şi a celor
două etaje de sub intrare este l'estrînsă prin accesul greoi şi lipsa unor posibifoăţi de încălzire mai statornică. Au putut servi pentru depozite, ~nchisoare
sau alte scopuri temporare ori cu puţină circulaţie. Memoria fotografică a
înregistrat Într-o perioadă de timp nu prea îndepărtată de zilele noastre,
imaginea unui acoperiş conic, ale cărui urme sînt prezente Încă prin cîteva
bîme 14 • 1n secolul al XIV-iea, acest tip de acoperiş nu funcţiona. Vîrful turnului se prezenta ca o platformă deschisă înconjurată de creneluri. Cea mai
bună imagine a donjoanelor timpului ne-o conservă miniaturile Cronicii

pictate de la Vienais.
Materialul folosit în construcţie este În cea mai mare parte cules din
albia rîurilor apropiate, fără a fi prelucrat. Numărul mic de pietre cu uşoare
urme de fasonare trădează provenienţa lor din complexul de ruine romane.
Mortarul, foarte solid, conţine praf de cărămidă pisată, provenind ,tot din
epoca romană. Privind atent construcţia, observăm cu uşurinţă rostuiri ale
pietrelor în cîteva etape succesive. La donjonul de la Bologa putem număra
cu uşurinţă 21 de astfel de „nivelări" - aproximativ 25 - dacă ţinem seama
că o parte a turnului păstrează urme de tencuială modernă pe o porţiune
îngustă. Ce semnificaţie au aceste detalii, pe care nu le surprindem doar la
Bologa ci şi la alte ,cetăţi sau construcţii eclesiastice de piatră ale evului mediu? Pot fi socotite etape de lucru în înălţarea construcţiei? Presupunem că
da. in acest caz, cu condiţia existenţei materialelor de construcţie la punctele
de lucru, într-un flux permainent, a prezenţei mîinii de lucru calificate şi
necalificate suficiente, am putea presupune înălţarea donjonului Într-un interval de o lună de zile. Termenul maxim nu poate depăşi limita a cîteva luni.
dacă ţinem seama de caracterul mai complex al elevaţiei de piatră şi de
necesităţile uno,r amenajări de lemn. La posibilităţile regalităţii şi la dimensiunile domeniului afec·tat cetăţii, construeţia a putut fi înfăptuită extrem de
rapid, În limitele cronologice menţionate.
Satele domeniului le strîngem astăzi cu greu pentru a reconstitui domeniul original. Ele încep să fie menţionate spre sfîrşitul perioadei de care
ne ocupăm şi în veacul al XV-iea. Urcarea pe tron a lui Sigismund de
Luxemburg a corespuns cu o nouă epocă de declin a regalităţii în favoarea
nobilimii. Pentru a-şi asigura credinţa noilor săi supuşi, regele a recurs la
mijlocul cel mai eficient de atragere, oferind danii <le noi pămînturi luate
din domeniile personaJe sau ale cetăţilor. În 1384 sînt scoase de sub autoritatea cetăţii de la Bologa primele sate 16 ; În 1391 sînt menţionate Şaula şi
13
14

Gh. Anghel, op. cit„ p. 40.
Donjonul a fost acoperit între anii 1880-1901, aşa cum o atestă două documente
iconogr:ifice: „Magyarorszag es a NagyvilJg•, 17, nr. 49, 1880, p. 792 şi Osztrak-Magyar
monarchia irasban es kepben, VII, Budapest, 1901, p. 4.
15 Vezi Kepes Kr6nika (Chronicon pictum), I-II, Budapest, 1964, passim.
16 (Lazar M.), Erdelyi varak es kastelyok kănyve, Biblioteca Centrală Universitară
Cluj-Napoca, Colecţii speciale, ms. 2, fila 289, p. 145, preluat din colecţia de documente
Kemeny Jozsef.
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Neairşova 17 ; în 1393 este donată Horlaoaea, amillltÎindu-se -şi sa.tele Fildul de
Sus, de Mijloc, de Jos, Bicălatu18; în 1408, Domoşu19. In secolul al XV-lea
lista se completează substanţia120 (vezi Fig. 1). Primele sate menţionate ca
aparţinînd de cetate sînt din imediata a_propiere a ei. Constituirea domeniului
s-a făcut din momentul construirii cetaţii, probabil prin hotărnicirea castelanului, ca reprezentailllt al arutorităţii .regale p:ropriev.u-e, împreUlllă ou autorităţile comitatului şi cu proprietarii feudali apropiaţi. Forma grafică a dispunerii satelor nu sugerează o unitate teritorială prea solidă. Cele mai vechi
sate apar pe văile unor rîuri uşor accesibile. Probabil că este vorba despre
sate aflate sub un control mai eficient. Celelalte sate, menţionate treptat,
pînă la Începutul secolului al XVI-iea, au aparţinut cetăţii poate chiar din
secolul al XIV-iea, dar numai juridic, realitatea de fopt survenind, în timp,
după multă vreme.
Dintre satele înşirate, cîteva sînt antemenţionate în documente. Atestarea de la 1219 a satului Şaula, nu îngăduie nici un fel de supo:ziţii relative
la regimul de proprietate al satului21 • Pildui de Jos şi Bicălatu erau posesiuni regale înainte de 1249, cînd sînt dona.te judelui curţii regale, Paul 22 .
Urmaşii acestuia au pierdut însă domeniul acumulat, pe seama regalităţii,
după anul 1280 2 ~. Dintr-un act de la 1359 constatăm că satul Bicălatu nu se
afla Întru-totul sub asculta,rea cetăţii, în el trăind şi alţi proprietari24 • Cum
exemplul din urmă este unic, relaţiile documentare ar pleda în favoarea unor
înglobări de obşti În domeniul cetăţii. Donaţiile regale au avut un rol Însemnat în distrugerea unităţii pămîntului de obşte aparţinînd satelor cetăţii.
Abuzurile tolerate sau necunoscute au Întregit procesul. Nu ştim că<rei cauze
se datorează atitudinea să,tenilor din Şaula, din 139925, ori a celor din Filduri
~i Dicălatu, din 1393 26 , dar este sigur că ne aflăm în faţa unor încercări solidare de conservare a unor petice de pămînt înst,răinate. In veac, destui castelani au ştiut să folosească pe seama lor nemulţumirile obştilor şi a reprezentanţilor acestora, cnezii, canalizîndu-le pe direcţii uneori cu totul străine intereselor lor.
Economia domeniului era concentrată spre Întreţinerea cetăţii şi a slujbaşilor ei. Depresiunea Îngustă a Crişului Repede permitea o agricultură în
limitele maxime de productivitate ale timpului. Zona deluroasă şi montană
era foarte prielnică creşterii animalelor, din care, datul oilor (quinquagesima)

Csinki, V, p. 300.
Zsigmondkori Okleveltar, I, Budapest, 19, nr. 3127, p. 347, Dl. 29.208; Csanki,
V, p . .>OO.
19 Csanki, V, p. 300.
20 Ibidtm.
~ DIR. C. XI-XIII, I, Registrul dt la Oradea, nr. 184, p. 88.
22 Idem, nr. 290, p. 335-337.
23 Karăcsony J., A magyar mmutsegtk a XIV. szazad kozeptig, I, Budapest, l 9CC,
.,.'\llf:
p. 9-15.
2c Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta, Dl. 26.862/1. Fotocopie la Institutul de
istorie şi arheologie Cluj-Napoca.
2:1 I. Pataki, op. cit., p. 423.
26 Zsigmondkori okleveltar, I, Buda'Pest, A.K., 1951, nr. 3169, p. 351-352, Dl. 30.145.
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se va percepe înainte de ,erima lui amintiire din secolul al XV-lea27 • Numele
sub care apare menţionata Şaula la 1391 (Saluasara), pare să trădeze existenţa unui tîrg, care înlesnea schimbul de produse de pe domeniu. Alte venituri se adunau prin deja amintita vamă şi prin spălarea aurului din apele
de munte.
Din documentul de la 1319 reţinem faptul că cetatea nu a jucat un rol
în politica autonomă a voievodului Ladisl,au Kan şi nici în evenimentele
militare din 1316-1317. Este posibil că cetatea a fost folosită ca un centru
de sprijin al puterii centrale - dacă nu a fost ridicată chiar cu acest prilei împotriva ofensivei nobiliare căreia i-au căzut pradă cetăţile regale din Sălaj.
Dezideriu de Elephanth, primul castelan cunoscut, era un militar .de profesie,
fost castelan de Chioar, pînă la cucerirea lui de către răzvrătiţi, specialist
în asedii de cetăţi 28 • El a fost instalat la Bologa cu puţin înainte de data
atestării În funcţie. Administraţia sa de la cetate se prelungeşte pînă după
anul 1331.
Desideriu de Elephanth era originar din părrţile Slovaciei (comitatul
Nitra). Ataşîndu-se politicii lui Carol Robert, a avut de suportat asprimea
răzbunării a,totputemicului Matei de TrenCin. Instalarea sa la Bologa corespunde sfîrşitului unei perioade extrem de agitate pe care o trăieşte în slujba
regelui. El aparţine primei generaţii de castelani ai lui Carol Robert, oameni
de mare valoare militară, recrutaţi în cea mai mare parte din afara Transilvan.iei. Deşi nu face pairte din pleiada castelanilor voievodului Tom.a de
Szecseny, nefiind supus autorităţii voievodale, el se comportă Întocmai ca
aceştia, fără să ajungă la situaţia de a fi excomunicat pentru faptele sale,
cum se va înitîmpla cu ceilalţi.
ln primăvaira anului 1320, în urma unei proceduri obişnuite în epocă,
Desideriu va fi înzestrat de către rege cu un domeniu transilvan. Cele peste
40 de 5ate şi parţi de sate, confiscate de la necredincioşii regelui, formează
unul dintre cele mai mari domenii feudale cunoscute În Transilvania începutului de veac XIV.
. Beneficiind de posesiunile a nu mai puţin de cinci foşti oameni de credinţa ai voievodului răzvrătit Ladislau Kan, castelanului nu i se face numai
un act de mare favoare. Pentru regalitate, persoana sa, sprijinită de o situaţie
socială deosebită, urma să asigure un factor de echilibru al raporturilor politice d~n nord-estul T,ransilvaniei. Carol Robert ridica cu bună ştiinţă prin
omul său, castelanul Desideriu de Elephanth, o nobilime nouă, credincioasă,
contrapusă celei deja înrădăcinate şi fostă susţinătoare a unor periculoase
tendinţe centrifuge. Noua stare materială în care a fost proiectat de această
da.nie excepţională (vezi documentele în anexă) l-<au pus în conflict cu o serie
de proprietari mai vechi şi i-au deschis poftele către noi acumulări. Deja în
anii 1320-1321, în v,remea voievodului Doja de Debreţin, el a atacat împreună cu oamenii săi moşia Sîntejude, a familiei Was, pricinuindu-i pierderi, distrugeri şi jafori29 • Atitudinea sa poate fi în acest caz motivată de
27

29
29

BaLizs E., op. cit., p. 23.
Vezi DIR.C. XIV, II, nr. 359, p. 319.
Arh. Stat. Filiala Cluj, Arhiva familiei Wass.
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ostilitatea familiei Was, în frunte cu Nicolae, faţă de rege, pr~n deţinerea
ilegală a cetăţii Ciceului. Presupunem că acţiunile castelanului de la Bologa
au avut un rol hotărîtor În perfectarea Înţelegerii din anul 1321, privind
cedarea cetăţii Ciceu în mîinile regelui 30 . Dar cazul este izolat în informaţia
documenta,ră relativă la aqiunile lui Desideriu în Transilvania. în aceleaşi
părţi bistriţene i 1se va aduce învinuirea de rapt a unei alte moşii: Cheţiu,
lîngă Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud 31 . Acţiunile sale şi ale oamenilor săi, împotriva familiei Was, au avut şi comandamente proprii. Jefuindu-le moşia
Sîntejude, castelanul strică satul şi îşi însuşeşte herghelia familiei Was, pe
care o va împărţi cu ginerele său 32 • Chemarea în judecată nu găseşte ecou
la castelan 33 , care conta desigur pe poziţia sa politica sus-,eusă. Mai cunoaştem
că a a.dăiuga.t la Întinsele sale moşii şi saitul Miieola (Ungă Sacuieni, jud. Bihor) 34
Din domeniul .cetăţii sau în imediata vecinătate a sa nu a beneficiat de danii
regale. Cu toată puterea sa el nu a reuşit să pătrundă acolo unde exista un
district, o autonomie rom&nească 3 5.
Implicaţiile politice şi materiale transilvane nu l-au îndepărtat pe castelan
de interesele sale din locurile de baştină. Imediat după 1319, el s-a adresat
regelui deplîngînd pierderea pămînturilor pallrimoniale pe seama rebelului
Matei de Tren6n36 . ln mai 1322 aflăm că actele sale de proprietate fuseseră
arse în capitlul de la Nitra37 • Preocuparea pentru a.ceste bunuri se manifestă
continuu în toată epoca în ,care documentele îl menţionează.
Apropiat al regelui, Desideriu a stat mult în preajma sa. Şederile sale
transilvane pot fi fixate cu aproximaţie Între anii 1317-1321 şi 1325-1328 38 .
In caJitJatea sa a putut să-l urmeze pe rege, alătur~ de alţi mill.itiairi din Transilvania, În 'fara Românească în expediţia încheiată cu dezastrul de la Posada. La 1 august 1331 regele îi recunoaşte multiplele servicii fără să le
nom~oo.lizeze, adifugînd o nouă danie39. Ajuns în culmea puterii, autori'tăţile
politice ale Transilvaniei îi conferă titlurile de magistru, comite şi chiar apelativul de „cel Mare" (Magnus)40.
Cu excepţia intervalelor menţionate, se poate trage concluzia că Desideriu
şi-a neglijat slujba de la cetatea Bologa. Situaţia nu este de excepţie nici
pentru demnitatea de castelan, nici pentru teritoriul geografic în care se
ao DIR.C. XIV, II, nr. 51, p. 19.

1329. DIR.C. XIV, II, nr. 525, p. 268 şi 1337, DIR.C. XIV, III, nr. 353, p. 431.
1329. DIR.C. XIV, II, nr. 560, p. 299.
DIR.C. XIV, II, nr. 533, p. 274.
3« DIR.C. XIV, II, nr. 560, p. 299.
35 Despre districtul românesc al Călăţelelor, vezi Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei,
I, ediţia a 2-a, Cluj, 1972, p. 213.
36 Anjou (=AnjoNkori okmanytar, I-VII, Budapest, 1878-1920), II, nr. 11, p. 12;
nr. 37, p. 47-49.
31 DIR.C.XIV, II, nr. 93, p. 41.
38 In aprilie 1322 este la Nitra (Anjou, II, nr. 12, p. 14), în 1324 şi 1325 este la
Visegrad (Anjou, II, nr. 104, p. 114; nr. 167, p. 188). De la 8 aprilie 1329 pînă la 1 augus~
1331 îl aflăm tot în capitala regală (Anjou, II, nr. 347, p. 391-393; nr. 408, p. 471;
nr. 411, p. 476; nr. 476, p. 543).
39 Anjou, II, nr. 467, p. 545.
co DIR.C.XIV, II, nr. 595, p. 321.
a1
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găsea. Absenţa castelanului impune ou necesitate prezenţa unui alt slujbaş,
care nu poate fi dedt un vicecastelan. Potrivit unei practici generalizate,
funcţionarii inferiori ·se recrutau din rîndurile familiarilor .slujbaşului ierarhic
imediat superior. O relaţie documentară consemnează că la 13 februarie
1328 au pieri·t ucişi trei oameni a·i castelanulrui4t. După origine sînt din teritorii diverse: Peteu din Cubleşul Someşan, Laurenţiu din Aiton şi Dominic
dintr-o localitate neidentificată42. Localităţile aparţin în cea mai mare parte
domeniului personal al castelanului şi nu al aceluia al cetăţii. Este firesc deci
să presupunem că avem de-a face cu slujbaşi personali ai lui Desideriu de
Elephanth şi nu ai castelanului de Bologa. Ucigaşul acestor oameni provine
din comitatul Bihor, adică din acelaşi comitat În care se găsea şi cetatea.
Un argument suplimentar al localizării faptelor îl oferă şi procedura juridică,
urmărită de judele curţii regale şi nu de către voievod, în competenţa căruia
ar fi căzut dacă omuciderea s-ar fi petrecut în pămînturile ·transilvane ale
lui Desideriu. Înţelegerea semnificaţiei acestor slujitori are mare valoaire pentru
cunoaşterea mecanismelor interne de funcţionalitate ale cetăţilor din Transilvania. Ei au fost militari recrutaţi În serviciul personal al lui Desideriu
de Elephanth, iar prin el, în timpul .slujbei sale de castelan, indirect, oameni
ai cetăţii. Că Desideriu mai dispunea şi de alţi militari de valoare ne informează acelaşi document, amintind de un luptător încercat gata pentru un
duel judiciar43 • Natura exactă a relaţiilor dintre castelan şi aceşti slujitori
este greu de definit. Poate fi vorba despre o legătură feudalo-vasalică. Din
rîndul acestor oameni se găsea cu uşurinţă un vicecastelan.
Desideriu de Elephanth dispare din documente in preajma anului 1331.
Deja în octombrie 1331, Nicolae Bothus, Andrei Wrdugh (Dracul) şi Ioan
Theke, parte din deposedaţii de la 1320, redobîndesc graţia regală şi moşiile
părinteşti „din mîinile oricui le-ar stăpîni În orice chip" 44 . Actul poate fi
legat de moartea lui Desideriu de Elephanth. Funcţia sa la Bologa a fost
preluată, probabil fără alt intermediar, de către Desideriu de Losonc.
Noul castelan aparţine deja unei familii nobiliare cunoscute. Inain taşii
săi s-au stabilit în comitatele Solnoc şi Dăbîca pe la sfîrşitul secolului al
Xiii-lea, prin daniile regale obţinute de Dionisie, palatin al regatului. Fiii
acestuia, Toma şi Ştefan, nu s-au asociat politicii autonome a voievodului
Ladislau, fapt pentru care şi-au pierdut moşiile. Deja la 1315, cei doi fraţi
apar în slujba lui Carol Robert în calitate de comiţi ai secuilor, pretinzînd
înapoi pămînturile uzurpate 45 • Fratele cel mic, Desideriu, este menţionat
pentru prima oară la 14 decembrie 1319, cu prilejul împărţirii moşiilor pă
rinteşti46. Numărul satelox oare îi revin îl .includ şi pe el în rîndul celor

Idem, nr. 533, p. 273.
(jud. Sălaj) sau Slovacia.
43 DIR.C.XIV, II, nr. 533, p. 273.
44 DIR.C.XIV, III, nr. 48, p. 35.
4s Banffy, I, p. 65.
46 DIR.C.XJV, I, nr. 381, p. 332-333. Cu acest prilej îi revin satele Batoş, Uila,
Săcalul de Munte, Porceşti, Suseni, Lueriu, Vereszeek (disp.), cu o marc suprafaţă de pădure
(jud. Mureş).
41

42 Sălăţig
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mai bogate familii nobiliare ale Transilvaniei·17 • Dacă a jucat vre-un rol în
confruntările militare de la sfîrşitul epocii voievodului Ladislau, cu siguranţă
acesta a fost minor. Singura funcţie pe care a deţinut-o a fost cea de castelan.
Valoarea sa personală a fost probabil pusă în cumpănă.
Prin Desideriu de Losonc se face şi la Bologa, trecerea la o nouă generaţie de castelani, administra,to·ri şi comandanţi, ai cetăţilor regale, cu o poziţie social-politică însemnată dar fără valoarea militară a celor anteriori.
Recrutarea lor se face tot mai des din cercuri sociale circumscrise. Castelatura tinde să deviină, cel puţin cînd este vorba de cetăţi interioare, de tipul
celei de la Bologa, o treaptă a unei ierarhii politice tot mai ermetice. Prin
Desideriu de Losonc este marcat începutul de2interesului regal faţă de cetate,
care se va sfîrşi prin înstrăinarea completă a ei, la sfîrşitul secolului. Decesul
castelanului este sigur atestat înainte de anul 1354, cînd fratele său Toma
se judeca cu fii săi Într-un proces de moştenire'1 H.
Castelanul următor, semnalat în preajma anului 1350, este oo oarecare
Ubul, pe care editorii documentului l-au considerat, datorită rarităţii nume1ui, ca aparţinînd familiei Kallay din comitatul Szabolcs49. Menţiunile sale
documentare urcă pînă după anul 1380. Aproape toate ni-l dezvăluie angajat
în judecăţi de proprietate exterioare Transilvaniei. Un siingur document interesant, din 1373, îl socoteşte familiar al voievodului ,transilvănean Ştefan
Lackfi50 • Voievozii din familia Lackfi au ajuns În demnitate Înainte de anul
1350 aşa încît este posibil ca funqia lui Ubul la Bologa să se lege direct de
ei. în această situaţie am putea să-l socotim identic cu castelanul cu acela.şi
nume de la Gogan-Varolea, din 1361-136451 , sau de la Hunedoara, din
1364 52 • Aceasta ar însemna totodată şi primul pas important în trecerea
cetăţii şi ;i domeniului ei, de la comitatul Bihor, căzut mult sub autoritate
nobiliară, la comitatul Cluj, respectiv la voievodatul transilvan. Ubul apare
prea des antrenat în dispute din afara Transilvaniei pentru a-i acorda un
101 deosebit În administrarea directă a cetăţii. Nici el nu şi-a depăşit În
cursul carierei atribuţia de castelan, cu toate că situaţia sa socială îi permitea
o ascensiune prodigioasă.
In anul 1359, Bolog.a a avut un nou castelan în persoana lui Andrei,
fiul lui Dionisie. Şi acesta provine tot din exteriorul Transilvaniei, din comi47
In 1325 stăpîneşte singur satele şi moşiile Cămăraşul Deşert, Bogata de Jos, Suciu!
de Sus, Bagathtu, Kachalahaza, Rugachhaza, Myhalhaza (jud. Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş)
(DTR.C.XIV, II, nr. 333, p. 156). La acestea se mai adaugă şi alte posesiuni stăpînite în
devălmăşie cu fraţii săi, în Transilvania şi Ungaria (vezi Banffy, l, p. 70-71).
411 DHR.C., X, nr. 270, p. 280.
ol9 30 iunie (1347-1357), DIR.C. XIV, IV, nr. 542, p. 370 (Cf. A nagykall!ii Kallaycsalad kveltara, l, Budapesta, 1943, nr. 891, p. 204). Identic de fapt cu (circa 1350),
DIR.C.XTV, IV, nr. 797, p. 544 (Cf. Pesty Fr., A Szărenyi bansag es Szoreny varimgye
tărtenete, III, Okleveltar, Budapest, 1878, nr. 10, p. 6).
50 Kallay, li, nr. 1700, p. 165.
51 Arhiv<a Naţională Maghiară, Budapesta, Dl. 29.694, cf. Entz G., op. cit., p. 167.
~ 2 A r6mai szent birodalom grof Teltki csalad leveltara, l, Budapcst, 1895, nr. 95,

p. 133.
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tatul Bodrog5 3. Preluarea funcţiei s-a putut face direct de la Ubul, care
la o dată apropiată de 1359 este atestat cu o altă slujbă. Andrei se afla la
început de carieră, căci mai drziu va evolua în castelatura de la Şiria; începînd din mai 136254. Scurta sa prezenţă la Bologa este marcată de cîteva
acte de violenţă, care îi dezvăluie dorinţa de căpătuială şi asprimea firii.
Furtul unor animale, cai, boi şi porci, este dublat de închiderea silnică a
doi iobagi. Capitlul din Cluj-Mănăştur care a fost desemnat să cerceteze
temeinicia acuzaţiilor formulate împotriva castelanului, va constata adevărul
lor55 . Important este faptul că, pentru prima dată la 1359, apar menţionaţi
iobagii cetăţii. P·reexistenţi, ei formau temeiul intern al organizării cetăţii,
cu roluri .primordiale în economia domeniului.
Ultimul castelan pe care îl cunoaştem la Bologa pînă la sfîrşitul secolului al XIV-lea, este atestat în 1377. ln persoana magistrului Sophomik Întrezărim un german fie din Transilvania, fie din altă par,te. Ca şi castelanul
anterior, pare să fie de origine socială mai modestă, singură, slujba de la
Bologa, scoţîndu-1 din anonimat. Rolul său destul de puţin important în
ierarhia politică, reiese destul de limpede În evidenţă din contextul formulărilor documentare. La 9 mai 1377, regele Ludovic I, aflat la Cluj, eliberează la solicitarea orăşenilor o suită de documente care urma să le confirme
şi să le lărgească privilegiile. Un privilegiu este dat în atenţia tuturor slujbaşilor regali care deţin vămi în Tramilvania56 • ln aceiaşi zi, un nou document, se adresează special „castelanului de la Bologa aflat acum în slujbă"
şi vicecastelanului sau slujbaşilor din acel moment57 • Formularea demonstrează
faptul că la acea dată cancelaria regală nu cunoştea numele castelanului şi
nici măcar faptul dacă acesta se afla sigur la cetate ori era suplinit de un
locţiitor. Abia la 21 mai regele ,revine cu un nou document cu nominalizarea
castelanului5B. Slujba de castelan se degradase simţitor în timpul domniei lui
Ludovic I. Atribuţiile castelanului se limitaseră tot mai mult la administrarea
domeniului cetăţii şi la un rol militar restrîns al hotarele castelaniei. In condiţiile sfîrşitului veacului al XIV-lea, Bologa nu mai reprezenta pentru regalitate o •realitate pofoică sau economică demnă de luat În considerare. Situaţia
politică internă se stabilizase iar pericolul extern, cel turcesc În special, nu
luase încă proporţii alarmante pentru această regiune geografică. ln comitate
nobilimea preluase ferm conducerea po!i.tică, domeniile ei concurîndu-le deja
pe cele regale. Funeţionarii regali şi-au limitat peste tot atribuţiile.
La 1377, organizarea internă a cetăţii de la Bologa era desăvîrşită. Ală
turi de castelan, există deja vicecastelani în funcţie. ln anii 1414/1417 docu53 Vezi documentul din 23 februarie 1364, în regest, în „Leveltari kozlonyft, Budapest,
1946, nr. 6, p. 57.
54 Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p.
Christum, Budapest, 1941, p. 162, cu dată greşită 15 iulie, în loc de 15 mai.
55 20 decembrie 1359, Dl. 26.862/1. Fotocopie la Institutul de istorie şi arheologie
Cluj-Napoca. Confirmarea în 30 ianuarie 1360, Ibidem.
58 Jakab E„ Okleveltar Kolozsvar tortenete elso kotetehez, Buda, 1870, nr. 48, p. 80.
57 Urkundenbuch • .• , II, nr. 1069, p. 460.
58 Idem, nr. 1073, p. 463.
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mentele îl consemnează pe primul vicecastelan cunoscut nominal: Laurenţiu59
Slujbaşii mai mărunţi, acei of/iciales ai documentelor timeulu~. se întreză.resc
şi laJ3ologa, cu toate că prima lor menţiune directă dateaza doaT de la 1408 6 0.
Sfîrşitul domniei lui Ludovic şi începutul celei a lui Sigismund de Luxemburg a avut importante repercusiuni pentrn istoria cetăţilor, inclusiv pentru
cea' de la Bologa. Pînă către 1403, cînd Sigismund a reuşit să se consolideze
pe deplin la tronul Ungariei, marea nobilime a reuşit să-şi însuşească prin
abuz. sau pe calea unor donaţii provocate, o mare parte din bunurile statului.
Sfîrşitul epocii regale a cetăţii de la Bologa î:ncepe cu anul 1384 prin înstrăi
narea primelor sate din domeniul cetăţii. In 1398 cetatea este trecută în
posesia familiei Losonci Banffy61. Deoarece imediat în anul următor, 1399,
cetatea se găsea sub autoritatea oamenilor domnului Ţă.rii Romaneşti, Mircea
cel Bătrin, presupunem că în 1398, ea a fost ori dată pro honore, ori numai zălogită familiei Banffy. In 1410 din nou, cetatea pare să fie regală
pentru ca din 1424 să rămînă definitiv în mîinile familiei Banffy62. Transferul
de proprietate s-a făcut treptat, uneori în dauna feudalităţii romaneşti de
tip ·cnezial cum pare să fie aceea a lui Sandrinrus Romînul 63 • Acesta dăn
urmă, şi desigur şi alţii, aparţinuseră micii nobilimi din interiorul domeniului,
condamnate la dispariţie de pro~rcsul soaiiaJ. Regimul nobilia1", mai nemijlocit
şi din această cauză mai aspru, va elimina sistematic toate relaţiile de proprietate tradiţionale dar fără baze juridice recunoscute ·de stat.
ln secolul al XV-iea istoria cet~ii este strîns legată de aceea a familiei
Dani fy. în acest veac se contureaza dimensiunile unui nou domeniu, mai
extin1i, cu o activitate social-economică specifică feudalismului dezvoltat. Realită\ile etnice dobîndesc şi ele un plus de limpezime, În momentul În care
dornmc.ntele se vor interesa de viaţa internă a satelor. Rofuînii apar astfel
la dimensiunile Întregului domeniu ca un factor de primă importanţă. In
schimb viaţa politică a cetăţii rămine tot mai nesemnificativă şi mai puţin
implicată în aiceea a voievodatului transilvan.
ADRIAN ANDREI RUSU

ANEXE
I. B20 martie 5,

Timişoara

Karolus, dei gracia rex Hungarie, fidelibus capitula ecclesie beati Michaelis Archangeli
Transilluane salutem et graciam.
Cum nos pos.sessiones Stephani, filil Laurencii et filiorom eius Ladizlai dicti Chunka
ct filiorum eiusdem, item Johannis dieri Theke, Nicolai Bothuthus2 et Andree dicti Wrduk,
09

Dl. 30.759, cf. Csanki, V, p. 299.

eo DI. 28.946, cf. Banffy, I, p. 322.
u Pină spre sfîrşitul anului 1398,

cac1 din 23 ianuarie 1399 cetatea este stăpînită de
Mircea cel Bătrîn (DHR.D, I, nr. 104, p. 171). Despre stăpînirea voievodală munteană
vezi Iosif Pataki, op. cit.
82 Engel P„ op. cit., p. 148.
u Cf. Csanki, V, p. 300.
către

1
1

Astfel în transumt. Corect lilii.
Astfel ln transumt. Corect Bothus, vezi mai jos.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

A. A. RUSU

414

filiorum Michaelis infidelium nosuorum per ipsorum infidelitates ab ipsis confiscatas et ad
nostras regis manus devolutas magistro Deseu, castellano de Sebeswar, dilecto et fideli nostro
duxerirnus conferendas, volumus et fidelitati vestre precipiendo mandarnus quaternus vestrum
mittatis hominem pro testimonio fidedignum coram quo magister Nicolaus, filius Mikud,
homo noSter, convocatis commentaneis et vicinis possessionum iuxta antiquas metas reambulando statuat magistro Deseu antedicto perpetuo possidendas si non fuerit contradicturn.
Conuadictoribus .ad nostram presentiam contra ipsum magistrum Deseu ad terminum conpetentem legitime evocatis post hec autem diem citationis, terminum assignatum, nomina
citatorium et seriem sta.tucionis fideliter rescribatis.
Datum in Themesuar feria quarta proxima post dominicam Oculi mei, anno domini
MoCCCmo:XXmo.

Traducere:
Carol, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, credincioşilor săi din capit!ul bisericii
fericitului arhanghel Mihail din /Alba/ Transilvaniei, mîntuire şi milostivire.
Deoarece noi am hotărît să hărăzim iubitului şi credinciosului nostru, magistrului Desideriu, castelanul de Bologa, moşiile necredincioşilor noştri, ale lui Ştefan, fiul lui Laurenţiu
şi ale fiilor acestuia, ale lui Ladislau zis Chunka şi ale fiilor acestuia, de asemenea. ale
lui Ioan zis Theke, ale lui Nicolae Bothus şi Andrei zis Wrduk, fiii lui Mihail, moşii luate
de la aceştia şi trecute în mîinile noastre regeşti pentru necredinţa lor, voim şi poruncim
şi punem în vedere credinţei voastre ca să trimiteţi pe omul vosuu de crezare ca om de
mănurie, în faţa căruia, omul nostru, magiscrul Nicolae, fiul lui Mikud, fiind chemaţi în
chip legiuit megieşii şi vecinii acestor moşii, să le dea în stăpînirea sus numitului magistru
Desideriu, spre a le stăpîni pe veci, hotărnicindu-le potrivit vechilor semne de hotar, dacă
nu se va face împotrivire. Iar după ce împotrivitorii vor fi chemaţi în chip legiuit înaintea
noastră la sorocul cuvenit, după aceea să ne scrieţi întocmai ziua chemării, sorocul statornicit,
numele celor chemaţi şi cuprinsul dării în stăpînire.
Dat în Timişoara în miercurea după duminica Oculi mei, în anul domnului o mii!
trei sute douăzeci.
II. 1320 aprilie 19, /Alba Iulia/

Excellentissimo suo domino, Carollou, dei gracia illustri regi Hungarie, capitulum ecclesie
Transsilluane orationes in domino debitas ac devotas cum perpetua fidelitate. Litteras e1tcellencie
vestre noveritis nos recepim hunc tenorem continentes: /Urmează actul regelui Carol Robert,
din 5 martie 1J20, Timişoara/. Nos igitur preceptis et mandatis excellencie vestre optemperantes1, ut tenemur, cum ipso magistro Nicolao, filio Mikud Bani, homine vestro, ad
prodicta mandata vestra e1tequenda magistrum Bulchu, archidiaconum de Zothmar, concanonicum nostrum misimus vice nostra pro testimonio. Qui quidem homo noster demum
ad nos reversus di1tit nobis requisitus quod prefatus magister Nicola.o, homo vester, cum
Michaele, nobili de Suuk, homine magnifici viri Dayse wayuade Transilluane2 et comitis
de Zolnuk, una.cum ipso homine nostro circa quindenas Passe 8 ad faciem terra.rum seu
possessionum ac villarum scilicet Stephani, filii Laurenci 4 Chunpas et Ladizlai, filiorum
eius, Sumbur, juklotteleky5, vi!le Miluad, Wnelek, Kyuseskuleu, Odalem, Draach8 , Rakus,
Sumteleke, EurMezeu7 et ville Sumbur iuxta fluvium Zomus Maiorem, item Sumbur, Apati
et K.ekus circa fluvium Mehes in comita.tu de Dobuka, item viile Ohthunh et SospotokI. Astfel
2. Corect
3. Corect
4. Corect
5. InitiaJ
6. Iniţial
7. Astfel

ln tmnsumpt. Corect obU...peranles.

TriMSUlHni.

Pas".
La11rneii.
sala ]11/iloUtaleke.
acrla Draall.
ln transumpt, corectat

ulterior.
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teleky8 vocatarum în comitatu de Kulus existencium; item ad fadem possessionum Johannis
dicti Theke, Nicolay8 Bothus et Andree dicti Wrduk, filiorum Michaeli~. scilicet Kerestur,
Esculeu maioris, Fudurhaza, Pouus theleke, viile Solumkuu que alio nomine Elefant nominantur, Kuachteleke, Machkas, Leurenchzygethe, Vania cum suis pertinenciis, Scenkatherina,
Kublus, Mikusteleke, Zolthteleke et Kethurpaag, Wrkunteleke, Fchathtelekel0 , Tybateleke,
Berketeleke, Palata, Rigotheleke et Borozlouu noncupatarumll in comitatu de Doboka; item
ad faciem possessionum Ladizlai dicti Chunka, Beke ac Dominici, filiorum eius, videlicet
Woiuadahaza, Vidachteleky, Poclustelek, Juklud iuxta fluvium Vyzzomus in comitatu de
Doboka, item Penthekteleke in comitatu de Zonlnukl2 interiori; item ville Eur, Zupur et
viile Noee, Ohtunteleke in comitatu Cluusl3 existencium accessissent et convocatis omnibus
commetaneis et vicinis omnium terrarum seu possessionum supradictarum et reambulando
easdem terras seu possossiones coram commetaneis et vicinis iuxta veteres metas et antiq_uas
prefatus homo noster cum predicto homine Dase wayuade suo testimonio ipsius hommis
nostris statuisset ipsi magistro Deseu possidendas nemine penitus contradictore existente.
Datum sabbato proximo ante dominic:im Jubilate, anno domini Millesimo CCCoXXmo.

Traducn-e:
Preaînălţarului său st:ipm, domnul Carol, din mila lui Dumnezeu, ilustrul rege al
Ungariei, capitlul bisuicii Tr:msilvaniei, cuvenitele şi cucernicele rugăciuni întru domnul,
cu veşnică credinţă.
Am primit scrisoarea înăltimii voastre cu următorul conţinut: /Urmează actul regelui
Carol Robert, din J martie IJ10, Timişoara/. Iar noi supunîndu-ne, precum sîntem datori
poruncii şi însărcinării înăl\imii voastre, am trimis în locul nostru, pentru mărturie, cu
acel om al vostru, magistrul Nicolae, fiul lui Mikud banul, pentru aducerea la îndeplinire
a poruncii înălţimii voa~tre, pc magistrul Bukhu, arhidiacon i:ie Săonar, canonic al nostru.
Iar acesta, adică omul nostru, întorcîndu-se în cele din urmă la noi, ne-a spus la întrebarea noastră, ră suszisul magistru Nicolae, omul vostru, cu Mihail, nobil de Juclf, omul
măritului bărbat Doja, voievodul Transilvaniei şi comite de Solnoc, împreună cu omul
nostru, în juni.I zilei a cincisprezecea după Paşti 15 , au mers la faţa locului posesiunilor şi
satelor, adică ale lui Ştefan, fiul lui Laurenţiu Chunpas şi Ladislau şi fiilor săi, Zimbor,
Juklottelekylfl, satele Miluani, Wnelekl7, Aşchileu Mic, Oi:ialeml8, Dragu, Rakusl9, Sumtelekc20, EurMczeu21 şi Jimbor de lîngă rîul Someşul Mare22, de asemenea Jimbor, Apatiu
şi Chiochiş, în jurul rîului Meleş, în comitatul Dăbîca, de asemenea satele numite A,iton
şi Sospotokteleky23, existente În comitatul Cluj; de asemenea la faţa locului posesiunilor
lui Ioan zis Thekc, Nicolae Bothus şi Andrei zis Wrduk, fiii lui Mihail, adică Rccea-Cristur,
Aşchileu Mare, Fodora, Pouus theleke24 , satele Şoimeni, denumit, cu alt nume, Elefant,

8. Deasupra primului I scribul a pua din grqealA o siglă.
9. Astfd ID traneumpt.
10. 1,tttura primelor litere este nesigură datorită intervenţiilor ulterioare ale scribului.

"""""P°""""'·

11. Corect
12. Astfel ID tra.nsumpt.
13. Astfd ID transumpt. Aceste forme dovedesc faptul că scribul este un străin care nu cunoaşte realită\ik
TnUlallvaniei.
1'. Jacul de Sus sau ]ucul de llfljloc (jud. Cluj).
15. 13 aprilie 1320.
18. Neidentificat.
17. Neidentificat, probabil Ortelec (jud. Sălaj).
18. Neidentificat, probabil Gădălin (jud. Cluj).
19. Neidentificat.
20. Identic probabil cu Sumateluk (1332), displrut pe llDgA Juc oi GidAlin.
21. Neldmtificat. probabil Var (jud. Sălaj).
22. Precizarea rA.mine apro~imativă. Identificarea celor trei localltăi; S11Mbtl• pAetttazA aceea.şi ClllBClcri&lică.
29. DispArat pe llngA Aiton (jud. Cluj).
24. Sat contopit la Cubleşul Somelj&D (jud Cluj).
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Făureni, Machk.as25 , Leurenchzygethe26, Vania cu toate cele aparţmatoare, Cătălina, Cubleşul Someşan, Mikusteleke27, Sărata şi Kethurpaag2e, Fchathteleke29, Wrkuntelekeao, Tybateleke31, Berketelekea2, Palata33, Rigotheleke şi Borozlouu34 denumite, în comitatul Dăbîca;
de asemenea la faţa locului posesiunile lui Ladislau zis Chunka, Beke şi Dominic fiii săi,
adică, Voievodeni, Vidachteleky 35 , Pîglişa, Iclod, lîngă rîul Apasomeşului, în comitatul Dă
bîca; de asemenea satele Juriu de Cîmpie, Năoiu şi satele Soporul de Cîmpie, Aiton, existente în comitatul Cluj şi chemînd pe toţi megieşii şi vecinii tururor pămînturilor sau posesiunilor susnumite şi hotărnicind acele pămînruri sau posesiuni de faţă cu megieşii şi vecinii
În adevăratele şi vechile hotare, omul nostru împreună cu mărturia susnumitului om al
voievodului Deja, a aşezat în stăpînire pe magistrul Desideriu fără împotrivirea vreunei

piedici.
Dat În

sîmbăta

cea mai

apropiată

duminicii Jubilate, anul domnului o mie trei sute

douăzeci.

III. 1320

/după

aprilie 19/

/K/arolus, clei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie Gallicie, Lodomerie,
Comanie, Bulgarieque rex, omnibus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis tam
presentibus quam futuris salutem in omnium salvatore.
Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire quod cum nes fidelibus nostris
capitule ecclesie beati Michaelis archangeli Transilluane ut ipsi suum mitterent hominem pro
testimonio fidedignum coram quo magister Nicolaus, filius Mikud, homo noster, possessiones
Stephani, filii Laurencii et filiorum eius, Ladizlai dicti Chunka et filiorum suorum, Johanni9
dicti Theke, Nicolai Bothus et Andree dicti Wrduk, filiorum Michaelis, infidelium nostrorum
per ipsorum infidelitates ah ipsis confiscatas et ad nostras regias manus devolutas, magistro
Deseu, castellano de Sebeswar, dilecto et fidele nostro, statueret perperuo possidendas litteris
nostris dedissemus in mandatis. Tandem iidem fideles nostri nobis rescripserunt in hec verba:
/Urmează actul capitlului din Alba Iulia, din 19 aprilie 1320/. Nos igitur ex huiusmodi
relatione dicti capituli cenificati prefatorum infidelium nostrorum possessiones prescriptas ad
nostram collacionem pertinere cognosscentesl, considerantesque et in memoriam fidelitates
fideliaque2 servicia eiusdem magistri Desen magne diligencie studio nobis in pensa revocantes
quibus e nostro et3 nobis ac regni nostri negociis tam prosperis quam adversis dubiis furtune 4
casuis se submittendo continuus locis et temporibus oportunis que suo modo persingula longum
esset enarrare et presentibus inseri tediosum meruit complacere et se reddere graciosium
volentibus suis fidelitatibus huius modi regie occurrere cum favore prefatarum infidelium
nostrorum possessiones ah eisdem tamquam malemeritis et infidelibus nostris auferentes cum
omnibus suis utilitatibus et attinenciis universis sub antiquis metis et terminis ipsi ~agistro
Deseu et per eum suis heredibus heredumque suorum successoribus dedimus donav1mus et
:onrulimus perpetuo possiJdendas tenendas ets ha,buendas. ln cuius rei memoriam et perpetuam
firmitatem presentes concessimus literras dupplicis sigilii nostri roboratas.
25. Contopit tn teritoriul de astăzi al satelor Satu I.ung, MAdcaş şi StnmArtin (jud. Cluj).
26. Identic probabil cu I.erencllteleke (1332), dispărut ln hotarul satului Şăulla (jud. Mureş).
27. Dispărut pe Ungă Cătălina (jud. Cluj).
28. Dispărut.
29. Fatatelke, dispărut sau Frata (jud. Cluj).
30. Dispărut lingi Cubleşul Someşan.
31. Dispărut.
32. DispArut, ltngă Cubleşul Someşan (jud. Cluj).
33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. DispArut, ltngA Voivodenl (jud. Sălaj).
1. Astfel ln document. Corect cognosscenU..
2. Astfel ln document. Corect /ideliumqu1.
3. Ultimele trei cuvinte subpunctate de către scrib.
4. Astfel ln document. Corect /orlunt1.
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Datum per manus discreti viri magistri Johannis Albensis eoclesie prepositi, aule nostre
vicecancellarii et archidiaconi de Kukulleu, dilecti et fidelis nostri, anno domini MoCCCmoXXmo,
regni autem nostri similiter vicesimo.
Traducere:

Carol, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei, Ramei, Serbiei,
Lodomeriei, Cumaniei şi Bulgariei, tuturor credincioşilor Întru Hristos, atît celor
de acum cit şi celor viitori care vor vedea scrisoarea de faţă, mîntuire întru mîntuitorul
tuturor.
Prin aceste rînduri voim să ajungă la cunoştiinţa tuturor că deoarece noi am poruncit
credincioşilor noştrii, capitlului bisericii Mihail arhanghelul din /Alba/ Transilvaniei ca aceştia
să-şi trimită omul lor vrednic de crezare ca om de mărturie în faţa căruia omul nostru,
magistrul Nicolae, fiul lui Mikud, să-i dea în veşnică stăpînire magistrului Desideriu, castelanu I de Bologa, iubitul şi credinciosul nostru, moşiile necredincioşilor noştri, ale lui Ştefan
fiul lui Laurenţiu şi ale fiilor acestora, ale lui Ladislau zis Chunka şi ale fiilor lui, ale lui
Ioan zis Theke, ale lui Nicolae zis Bothus şi ale lui Andrei zis Wrduk, fiii lui Mihail,
/moşii/ luate de la aceştia şi trecute în mîinile noastre regeşti datorită necredinţelor acestora.
Iar apoi aceşti credincioşi ai noştri ne-au răspuns nouă În scris cu aceste cuvinte: /Urmează
actul capitlului din Alba Iulia, din 19 aprilie 1320/. Aşadar, noi, aflînd din această dare de
scamă a zisului capitlu demn de încredere, că moşiile proscrise ale suszişilor noştri necrediocio,i ţin de dreptul nostru de danie şi ţinînd seama, cumpănind /şi/ aducindu-ne aminte
de faptele de credinţă şi slujbele credincioase ale acelui magistru Desideriu, - cărora li s-a
supus neîncetat cu mare grijă /şi/ sîrguinţă, În locul şi timpul potrivit, atît în întîmplări
prielnice cit şi potrivnice, îndoielnice, ale soartei, /fapte şi slujbe/ pe care ar fi rrea lung
să le înşirăm cum se cuvine una cîte una şi prea greu să le trecem În /scrisoarea de faţă,
de care este vrednic să se bucure şi /care/ să-i fie întoarse cu milostivire - şi voind să-l
răsplătim cu bunăvoinţă, în chip regesc, pentru aceste fapte de credinţă, îi dăm, îi dăruim
şi îi hărăzim acelui magistru Desideriu, şi prin el moştenitorilor săi şi urmaşilor moştenitorilor
săi, moşiile pomeniţilor noştri necredincioşi luate lor ca unor nevrednici şi necredincioşi
ai noştri - cu toate foloasele lor şi cu toate cele ce ţin de ele între vechile hotare şi margini ale lor, spre a le ţine şi a le avea pe veci. In amintirea şi pentru veşnica trăinicie a
celor de faţă am dat scrisoarea noastră de faţă întărită cu puterea peceţii noastre duble.
Dat de mina chibzuitului bărbat, magistrul Ioan, prepozitul bisericii din Alba /Regală/,
vicecancelar al curţii noastre şi arhidiacon de Tîmava, iubitul şi credinciosul nostru, În anul
domnului o mie trei sute douăzeci iar al domniei noastre, an de asemenea al douăzecilea.

GaJiţiei,

Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta. Dl. 1.991.
Orig. hîrtie cu urme de pecete atîmată.
Copie xerox în posesia autorului". Fig. 3.

THE BEGINNINGS OF THE FEUDAL STRONGHOLD FROM BOLOGA
(Su mm ary)
The building of the stronghold of Bologa in the first decades of the t4th century
was due to the struggles for power waged by the Magyar king Carol Robert. lt assured
the safety of one of the most important roads to enter Transylvania.
The building was erected near a Roman camp. The donjon, often changed or destroyed
m the following centuries, seems to be the oldest part of the stronghold. lts circular plan

* Transcriera, traducerea

către cercetătorii
şi pe această cale.

de
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is seldom met with in the 141h-1Sth centuries military architecture from Transylvania.
Other details of construction (the entrance, the embeded firepla.ce) give it a distinctive
appearence. The builders came probably from Slovakia.
The landed propeny of the stronghold, with its economic possibilities, aprared by
the end of the 141h century, that îs the time when the kings gave the stronghol up. The
succcssion of the ca.stellans reflects the stages the stronghold institution underwent. The most
important of the castellans was Desideriu of Elewanth (Czechoslovakia). The great majority
of these castellans were not from Transylvania.
As to the internai organization, it was based on the duality between foreing element'
represented by the castdlan of the stronghold and his men (/amiliares) and by the native
population, în most cases Romanians.
Key to plates:

1. The plan of the stronghold in the 18tb century.
2. The estate of the stronghold in the 14tb_l5th centuries.
3. Xeroxcopy of the record Dl. 1.991. (Hungarian National Archives)
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îNCEPUTURILE SATULUi RĂSTOCI

A~ezarea geografică a Răstociului, care d~n punct de vedere administrativ
apaqine comunei Ileanda, din judeţul Sălaj, nu e greu de făcut. Situat în
pndiyul dealurilor Someşene, în iregil\l!Ilea oak1arioosă din nordul Someşului 1 ,
î11 unghiul de interferenţă a drumului judeţean Jibou-Ciocmani-Răstoci cu
şoseaua naţională Dej-Baia Mare, el are ca veoine satele: Perii Vadului la
bt, Mesteacănul la Noro şi Lemniul la Vest 2 •

N urnele satului îşi găseşte semnificaţia în dicţionarul lui Cihac. „Rostoka",
în limba slavă, înseamnă braţ de rîu desprins ca să încop.joare o insuliţă 3 •
O răstoacă, prezentă aici la Începutul sec. al XVI-iea, e menţionată în actul
din 1548 al Annei Bathory de Şimleu de confirmare a daniilor făcute întemeietorilor localităţii 4 • Şi azi, în marginea sud-vestică a aşezării, toponimicul
se perpetuează, deşi el nu mai acoperă de mult o realitate. Cu certitudine, au
fost cel puţin două asemenea braţe desprinse din matcă, de vreme ce sa,,tul
a primit numele la plural: Răstoci. Aşa i-au spus Întotdeauna locuitorii săi
şi vecinii, iar dacă în diver·se documente el apare ROSTOCZFALWA (1530),
ROSTOSFALWA (1543), RWZTOCZFALWA (1549), RASTOCZ (1566),
RAZTOCH (1567), RESTOCZ (1650), KIS-RASZTOLTZ (1668), RASZTOCZ (1720), R:ESTOLLTZ (1831)5 - acestea nu sînt decît deformări grafice ale străinilor.
Despre înfiinţarea Răstociului ni s-a păstrat un rezumat latin al unei
„dovezi de danie". Din acesta ~rezultă că Ioan Dragffi, stăpînul domeniului
Chioar, le-a oferit lui Petre şi Toma Hossu din Mesteacăn locul pentru construirea unei mori, cu obligaţia ca tot acolo să ridice şi un sat. Actul - emis
din Ardud în 1525 - menţionează că celor doi li s-a dat şi ... voievodatul6 - adică conducerea mai multor sate, adunate Într-o unitate administrativ-militară specifică rom;înilor.
Monografia geografică a R.P.R., I, Bucureşti, 1960, p. 650.
Harta politică şi administrativă a R.S.R.
Al. Cihac, Dictionnaire d'etymologie daco-romaine, Frankfurt am Main, 1870, p. 309.
4 J. Kemeny, Diplomatarium Transilvanicum, VIII, p. 481-485, la Filiala Cluj-Napoca
a Bibi. Acad. R.S.R. Manuscrise, A-122. (Vezi anexa a III-a la acest studiu).
5 J. Kadar, Szolnok-Dobokavarmegye Monographiaja, IV, Dees,. 1900, p. 53-54.
6 Urbariul domeniului Chioar şi Cavnic din 1651, satul ,,Kis Nyires", fotocopie, la
Fil. Cluj a Bibi. .Acad. R.S.R., Manuscrise, F. 148, originalul la Arh. Naţ. Maghiară din
Budapesta, Fond Conventul de Cluj-Mănăştur, Urbarii, fasc. 26 (Vezi anexa I, la acest
studiu).
1
2

3
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Voivodatul de Răstoci mai cuprindea cel puţin încă două sate. După
opinia noastră, acestea erau Mesteacănul şi Perii Vadului, pentru că descendenţii lui Petre şi Toma Hossu au continuat să-şi exercite autoritatea numai
aici. 1n urbariul din 1651, conscrLptorul care a făcut rezumatul actului lui
Dragffi, a şters peste cuvîntul „frata" sc,ris după numele celor doi voievozi 7 •
Ştersătul:'.a, ca şi faptuJ. că dregătoria a fost dată în saircina a doi inşi, îşi au
explicaţia în aceea că Petre era tatăl şi Toma, fiul său, iar titlul cu care
fuseseră investiţi, păstra după cum vom mai vedea o tradiţie de
familie.
La data aceea, Ioan Dragffi ajunsese comite al Timişoarei şi, ca vasal al
regelui, trebuia să asigure, în caz de război, 1000 de călăreţi pe cîmpul de
luptă 8 • Voievozii de sa·te erau printre puţinii oameni de încredere răma.şi după
crîncena răscoală condusă de Doja. înaintea plecării la ciocnirea de la Mohacs
cu turcii, Ioan Drâgffi a perceput dări speciale iobagilor de pe domeniile sale,
iar voievozii au trebuit să se pregătească să participe la război cu calul,
harnaşamentul şi armele proprii 9 • P~obabil că în dezastrul de la Mohâcs,
unde ·turcii au trecut prin sabie floarea nobilimii maghiare, să fi pierit şi
voievDdul Petre Hossu din Răstoci, Împreună cu stăpînul săui 0 • El nu mai
e amintit În actul de eliberare din iobăgie, din 1530, şi-1 vor rămfoe fiului
său, Toma, toate ostenelile şi toate favorurile situaţiei cîştigate.
In 5 ani, Toma Hossu, a reuşit să colonizeze un număr suficient de familii, ca sarul să fie închegat ca ata.re. Ctitorul Răstoc~uliuii a fost răsplătit
cu totul deosebit pentru virtuţile sale organizatorice şi ataşamentul către
stăpîn. Cathairirui Druget!h de Homoona, vă·duva :lui Ioan Drâgffi, i-a dat,
în 1530, act de scutire şi eliberare, acesta fii,11;d şi primul document În care
e menţionat numele local·ităţiill. Păşind la curtea din Ardud pentru ceremonia „manumissiei", Toma Hossu a auzit din gura stăpînei, rostită cu glas
tare, declaraţia de scoaterea din iobăgie, apoi, primind În genunchi pergamentul care consfinţţa. trecerea sa în rîndul oamenilor liberi 12 , s-a Întors ia:r
în satul căruia îi aşezase vatra.

Voievodatul de Răstoci, deşi f00irte restrîns teritorial, datorită poz1ţ1e1
lui, nu era dintre cele mai comode. La Valea Puturoasă (az.i - Bizuşa), el se
învecina cu domeniul Giceului, care a ~arţinut, pînă la 1560, Moldovei 13.
Din cind în oînd, ajungea pînă aici, staj>Înirea Imperiului Habsburgic care
ocupase Ungaria Superioară14. Orice mişcari la hotar trebuiau urmărite. Prin
Idem.
s P. M. Dan, Cehi, slovaci şi romilni în secolele XIII-XV, Sibiu, 1944, p. 243.
9 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XV/-lea, II, Bucureşti, 1968, p.
173-194.
10 Al. Filipaşcu, lnstrăinarea unor familii şi averi maramure1ene, în „Tribuna", nr. 10
(1942), p. 744.
l i Urbariul domeniului Chioar şi Cavnic din 1651, satul „Kis Nyireş„. (Vezi anexa
a II-a la acest studiu).
12 Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1972, p. 388.
13 Istoria bisericii romilne, I, Bucureşti, 1957, p. 253-362.
14 Şt. Pascu, Transilvania în epoca principatului. Timpul suzeranităţii turceşti 15411611 (curs litografiat) Cluj, 1948, la Bibi. Univ. „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.
7
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voievodat trecea o cale rutieră de legătură a Til'ansilvaniei cu exteriorul şi
alta fluvială - Someşul - care asigura transportul pe plute al sării, marfă
foarte scumpă, mult căutată în Ungaria 15 . Securitatea hotarelor, a mărfurilor
şi călătorilor a făcut necesară î.nfiin~rea unui nou sat, chiar pe giraniţa
domeniului Chioar. Ocupîndu-se de colonizarea Bizuşii (rom~nii i-au z.js şi
„Făţeni") 16 Toma Hossu i-a jalonat vatra imediat după 1550 17 • Priceperea
voievodului de a împămînteni oameni o vădesc recensămintele, care arată că
atît la Răstoci, cît şi la Mesteacăn şi Perii Vadului, după 1543 s-a constituit
anual dtc o „poartă" iobăgească şi s-a construit o casă 18 • Creşterea ar fi fost
şi mai î11semnată, dacă dezmembrarea Ungariei n-ar fi antrenat dispute permanente asupra Chioarului şi a celorlalte „părţi", trecute adeseori silnic de
la un stăipîn la altul.
Devotat în continuare binefăcătorilor săi, Toma Hossu a fost reconfirmat în toate drepturile sale în 1548, de către Anna Bâthory de Şimleu, vă
duva lui Ddgffi Gaspâr19. Era, probabil, un gest spre pomenirea răposaţilor,
pentru că tot cam pe atunci, voievodul Dan din Dăneştii Chioarului, a primit
satul cu acelaşi nwne, Întemeiat de el; voievodul din Remetea, Berchezoaia;
voievodu! Marian din P,rislop, Sălniţa, iar voievodul Trif d~n Vărai, Ciula2°.
Donaţiile li se cuveneau, de altfel, În virtutea aşa-zisului „drept voievodal"
din Transilvania, aplicat oricărui Întemeietor de „slobozie" prin colonizarea
de oameni în locuri deşeil'te sau defrişate de ei21.
Deşi nu se pomeneşte nicăieri despre oferirea satului lui Toma Hossu,
acesta l-a primit, fără îndoială, concomitent cu daniile către ·Ceilalţi conducători de obşti, pennru că în 1553, cu ocazia stabilirii impozitelor, voievodul
a fost notat cooproprietar al Răstociului împreună cu Dragffi Gheorghe. 1n
anul următor Însă, a fost Înscris doar Dragffi22. Inseamriă că voievodul
Toma murise, iar urmaşilor săi nu le-a fost reînnoită dania.
Dl!Jă moartea lui Toma Hossu, teritOII'iul administrat de d s-a împărţit
În doua voievodate mai mici. Unul, cu reşedinţa În Perii Vadului, includea
şi Mesteacănul şi era pus sub porunca lui Damian Hossu 23. Voievodatul Răs
tociului, cuprinzînd şi Bizuşa, ·Î-a revenit lui Toma (II) Hossu 2 4. Cei doi
moşteniito.ri erau m'şte dregătorii. f01Mte modeşti, dacă-i comparăm cu voievodul din Prislop, conducă•tor a şapte sate 25.
15 Din istoria Transilvaniei, I, ediţia III-a, Bucureşti, 1963, p. 134, 135 şi J. Kadar,
Szolnok-Dobokavarmt:gyt Monographiaja, III, Dees, 1900, p. 25, 33.
1e J. Kadar, op. cit., II, p. 322.
17 M. Szentgyorgyi, Kovar videkentk tarsadalma, Budapest, 1972, p. 12, nota 4.
1s J. Kaoor, op. cit., IV, p. 58; voi. V, p. 261 şi 560.
19 Vezi nota 4.
20 D. Prodan, op. cit.
21 E. Veress, Documente privitoart la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
III, Bucureşti, 1931, p. 179.
2'l J. Kadar, op. cit., p. 54.
23 L. Makkai, Szolnok-Doboka mt:gyt magyarsaganak pusztulasa a XVII. szazad tltjen,
Kolozsvar, 1942, p. 90.
24 Idem; şi Puşcariu, Ioan, cavaler de ... , Datt istorice privitoart la familielt nobilt
române, Sibiu, 1892, p. 143-146.
2:1 L. Makkai, op. cit., p. 90.
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Imprejurăirile în care şi-a făcut slujba noul voievod de Răstoci au fost
după cum vom vedea - potrivnice unei dezvoltări normale a localităţilor
din subordinea sa. ln 1566, satul de reşedinţă nu avea deoit 20 de familii,
iar Bizuşa - 926• Dar am văzut că recensămintele de după 1543 au consemnat
la Răstoci o creştere naturală anuală de cite o familie şi o „poarta• (sesie
întreagă). E firesc să presupunem că de la un moment dat a avut loc o însemnată „roire" în afară. Aceasta s-a datorat faptului că în nenumărate rînduri austriecii ·şi •turcii au ocupat regiunea Chioarului, supuniînd-o la jafuri
şi pîrjoliri, într-un timp în care domnia regelui Ioan II Sigismund şi a mamei
lui Isabella, încă nu se consolidase în Transilvania27 • Mulţi i-au ajutat pe aceş
tia, în dorinţa de a evita transformarea ţări.i în pa:şalîc sau instalarea dominaţiei austriece. Pentru răsplătirea serviciilor aduse, şi în urma stingerii familiei Dragffi, iregi.na-văduvă a dăruit, în 1556, Chioarul abuzivului magnat

Gheorghe Bathory2s. Proaspătul stăpîn a introdus sarcini noi în sate supunînd
locuitorii la poveri contrare „obiceiului pămîmului" - ceea ce a accentuat
şi mai mult mizeria ţăranilor şi dorin~ lor de fugă forma cea mai la
îndemînă pentru a ·scăpa de servituţi. Voievozii locali s-au plîns de toate
acestea trimişilor împăratului Maximilian al Austriei, Qn speranţa că cel care
smulsese, în 1565, domeniul Chioar de la Bathory, Împingînd graniţele imperiului pînă la Bizuşa, va fi bun şi îndură·tor. Aveau mare nevoie de protecţia lui, întrucît în anul precedent, cu ocazia asedierii cetăţii, din iunie
pînă În septembrie, turcii pust·iiseră multe sate. După un an, în Ciolt, Remetea şi Buteasa nu se găsea nici un locuitor. Cele trei căsuţe pustii din Răstoci
arătau şi ele urmele încă proaspete ale urgiei 29 •
Unde vor fi plecaţi oamenii? Desigur, unii În păduri, aşa cum se obişnuia,
alţii, nefiind legaţi prea mult de sat, au căutat adăpostur·i mai sigure pribegind
spre ţările vecine. In intervalul dintre anii 1550 şi 1570, în părţile Carpaţilor polonezi s-au înfiinţat, dintre cei prigon<Îţi, 123 de „slobozii valahe"30.
Nu-i exclus să se fi pripăşit pe acolo şi unii ră·stoceni.

Locuitorii Răstociului, nu pirea numeroşi, erau destul de diferenţiaţi. Se
vede aceasta din conscripţia urbarială ordonată de împăratul Maximilian şi
întocmită pe domeniul Chioar în 156631. Intre cei care foloseau o sesie întreagă
iobăgească se numărau: Mihail şi Ioan Marcu, Marian Hossu (scris „Hozzo"),
Grigore Dorean şi unul al cărui nume conscriptorul nu l-a Înţeles: Pryss
(probabil Opriş) Fentris (?).
Dominau însă, iobagii care foloseau o jumătate de sesie. Iată-i în ordinea
trecerii lor în urbariu: Petru Gaşa, Mihail Marcu (II), Dumitru Pocul, Gheorghe Gaşa, Dan Booea, Petru Drăghiş (caligim.fi:at „Dragyss"), Ioan Bota (neIbidem.
Vezi nota 14.
28 J. Kadar, op. cit., IV, p. 54.
Z9 D. Prodan, op. cit.
ao Şt. Mcteş, Emigrări romanefti din Transilvania în secolele X/li-XX, Bucureşti,
1977, p. 25.
31 L. Makkai, op. cit., p. 90.
26
27
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terminînd o literă a ieşit „Bolha"), Lazar Ianuş, Ioan Bocea, Lazar Şimon
(sau Simion) şi văduva lui Hie Mare {în original „Relicta Eliae Nagy").
O categorie aparte o formau „oaspeţii" sau „inquilinii". In Răstoci existau trei: Trif Marcu, Va:sile Mal'Cu şi Ştefan Bocea. Pr-obabil că-i slujeau
voievodului.
Cei care locuiseră în căsuţele părăsi,te, fuseseră „săraci" - adică fără
ni('i un fel de inventar agricol. Numele lor nu e consemnat. Se specifică numai faptul că îşi cîştigaseră traiul prin munca la îmblă·titul griului.
Am menţionat numele tuturor înscrişilor în urbariu, pentru că e cea
<lintîi listă completă a locuitorilor satului. Ea nu lasă nici o urmă de îndoială
arnpra elementului etnic totalitar românesc, mai ales că toate obligaţiile înscrise În urbariu erau specifice satelor româneşti. far dacă există cite un
nume care pare străin, aceasta se datorează cel mai adesea, obiceiului consoriptocilor de-a traduce în limba lor poreclele (ex. Lungul
Hozzo, Hozzw
şi Hozzwl3 2 ; Mare = Nagy), trecute ca nume de fomiEe.
Sarcinile dregătorilor nu erau deloc uşoare. Din urbariul amintit ,reiese
în obligaţia voievodului intra grija tuturoc bunurilor mobile şi imobile ale
domeniului, aflătoare în zona jurisdiqiei sale. El urmărea efectuarea la timp
a lucrărilor agricole pe seama cetăţii. Strîngerea dărilor şi .îndeplinirea de
către sMeni a tuturor slujbelor şi prestaţiilor datorate, îi dădeau mult de furcă. Una din sa·rcinile cele mai grele rezida în instruirea militară a bărbaţi
lor, în fruntea cărora mergea la război, imediat ce primea poruncă de la
că

pîrcălabul cetăţii33.

La Răstoci, Toma (II) Hossu era ajutat în treburile curente de crainicul
Lazar Simon, iobag cu o jumătate de sesie. El asimila atribuţii dintre cele
ale voievodului şi cele 'ale judelui sătesc, dregător pe oare satul nu-l avea34.
Voievodul, judele sau crainicul erau şi cei care Întreprindeau judecăţile,
ajuntîndu-se de dreptul cutumiar şi legile fixate de stăpînii feudali ai domeniului.
Măsuri
ţiozitate în
cît cănirea

coercitive aplicate de dregători săten~lor, au fost notate cu minuurbariu. In epocă, vînătaia pricinuită'. prin lovire unui om costa
unui porc: 64 de dinari. Dar dacă lovitura omului sîngera şi o
vedea voievodul, preţul urca la 1 florin, care revenea pîrcălabului cetăţii.
Moartea porcului rănit aducea plata lui integrală; a omului se sancţiona cu
pierderea capului şi confiscarea bunurilor, dacă osînditul nu avea moşte
nitori legali.
Neînfăţişarea la judecata dregătorilnr sau nesocotirea peceţii puteau atrage
moartea, dar exista şi posibilitatea graţierii. În cazul obţinerii clemenţei,
v~novatul plătea 7 f1lori111i, din ,oaire unul se Înmîna pÎ1rcăl1ahulrui, iar 1cei,lalvi,
stă.pinului cetăţii.
32

3~
34

Ibidem.
D. Prodan, op. cit.
lbidtm.
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Drastic se globeau răpirile de femei. Aici exi·sta un vechi obicei romanesc al ,Jurării fetelor". El i"ezolva, de cele mai multe ori, o problemă de
dragoste, cînd rudeniile se opuneau căsătoriei. Domnii de pămînt au făcut
din el o sursă de veni·turi. Pentru un asemenea „furt", se pretindeau cite
2 florini de la fiecare partener. Răpirea fetei fără voia ei se globea cu ...
12 florini. In schimb, bărbatul care îşi alunga soţia sau o părăsea, era sancţionat doar cu 1 florin. Tot cu 1 florin se pedepsea desfrîul şi adulterul.
Violul însă, aducea uciderea agresorului. Cu moartea se mai osîndeau hoţii
şi prădătorii, afară de cazul cînd se puteau ierta şi cînd erau globiţi substanţial35.

Obligaţiile iobăgeşti apăsau greu pe umerii sătenilor. De Sîngeorz şi de
Sînmihai, voievodul ridica birul. In 1566, răstocenii trebuiau să plătească,
în total, 5 florini la prima scadenţa şi tot atîţia la a doua. „Darurile" se
făceau obligatoriu tot de sărbători. La Crăciun, bărbaţii tăiau, fasonau şi
transportau la cetate 7 căruţe de lemne. Dar „carul" se alcătuia din 52 de
crengi, ceea ce, de fapt, obliga la 2-3 încărcături. Tot ca „dar" se percepea
de la răstoceni o vacă pentru carne, plătită mînă de la mină, 7 bulgări de
unt şi 7 caşi.
„Datul strungii" obligaţie specifică satelor romaneşti, era reglementată
în felul următor: din fiecare turmă se pretindea oîte o oaie, numai că Gheorghe Bathory socotea turma d~n 10 capete, nu din 100, cum se obişnuia.
Aşa ~i dijma porcilor, cu diferenţa că proprietarii care aveau sub 10 animale
trebuiau să-şi răscumpere contribuţia cu 4 dinari.
Singur voievodul se bucura de scutirea .tuturor acestor obligaţii. Ba profita şi el de unele prestaţii iobăgeşti, cum erau aratul şi cositul, sarcini care,
de obicei, se efectuau pentru cetate36.
Impăratul Maximilian n-a luat contribuţiile de la răstoceni decît un an.
La începutul lui 1567, după un asediu de 13 zile, condus de un căpitan al regelui Ioan II Sigismund, cetatea Chioar şi regiunea au revenit Transilvaniei37 •
Hagymas Kristoff de Beregsău, numit dregător în Maramureş, a fost recompensat dăruindu-i-se întreg domeniul, inclusiv Răstociul3 8 •
De acum şi pînă la sfîrşitul secolului, satul nu mai e menţionat în nici
un document cunoscut.

VALER HOSSU

ANEXE
I. In tabelul cu nemeşii pedeştri ai satului Mesteacăn (,,Kis Nyires•), în dreptul numelor
lui „Hoszszu Laszl6 alias Mocsok• şi „Hoszszu Mathc alias Borsa•, într-o acoladă, c trecut
următorul text:
35
36
37

38

Ibidem.
Ibidem.
L. Makkai, op. cit., p. 54.
J. Kadar, op. cit., IV, p. 54.
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Produxerunt Donationales Mag(nifi)ci Joh(anni) Dragfi, super loco unius vilae erigenda,
Vojvodatu et loco unius molendini aedificandi foriventas providis Petro et Thomae
Ho.Jzszu de Kis Nyires donatis. Fu Erdod 1525, sub sigillo usuali.
Tradurrrea:

Dovada de danie a magnificului Ioan Dragfi oferită veniţilor din altă parte, Înţelep1ilor Petre şi Toma Hossu din Mesteacăn, asupra locului pe care să ridice un sat, Voievodatului şi Incului pentru ridicarea unei mori. A fost dat În Ardud, 1525, sub sigil obişnuit.
'c

11. Cu privire la situaţii' proprietăţilor familiei Hossu din satul
însemnare:

Mesteacăn,

în urbariu

i.;:î,eşte următoarea

Produxerunt literas quinas super immunitatibus fuis.
Primas. Mag(nificae) Catharinae Druget de Homo11na, Mag(ni/i)ci Joh(anni) Dragfi
lfr(lic)ta, super Exemtio(n)e Thomae Hoszszu de Rostocz falu ejusque haeredes ab o(mni)bus
clatiis et wlutionibus. Datas in Erdod A(nn)o 1530.
Traducerea:

Scrisori doveditoare asupra celor ce sînt neatingătoare:
Prima, a magnificei Catharina Druget de Homonna, văduva magnificului Ioan Drâgfi,
:m1pra eliberării lui Toma Hossu, din satul Răstoci, şi a urmaşilor săi de toate contribuţiile
şi ,Jujbele (iobăgeşti n.n.). Dat în Ardud, anul 1530.
li!. Transumtum

Conventus Kolos Monostoriensis de A(nn)o 1655 continens in se
Annae Bathory Con/irmationales et Donationales loci cujusdam molendinalis in Rastoltz
(Resztoltz, Distr. Kovar) pro Thoma Hoszszu de A(nn)o 1548.
Nos Requisitores Litterarum, et Litteralium lnstrumentorum in Sacristia, sive Conserv11torio Conventus Monasterii B. Mariae Virginis de Kolosmonostora rt!positorum, et locatomm, ac quarumlibet /udiciarium Deliberationum, legitimorumque Principalium Mandatorum
rxrrntores et c. Damus pro memoria p(er) praesentes, quod Nobilis Ladislaus Hoszszu de
Ki.i-Nyires Nostri veniens in conspectum hominibus, et in personis Nobilium Pauli, et Petri,
filiorum quondam Georgii Hoszszu de Kis Nyires fratrum suorum Carnalium, exhibuit et
prarsentavit Nobis quasdam Litteras Magni/icae quondam Dominae Annae Bathory de Somlyo,
primum Gasparis Dragf/y de Belthek, ex post vero Antonii Drugeth de Homonna, Spectabilium, et Magnificorum D(omi)norum Rel(ic)tae super collatione Vajvodatus, ac unius molendini loci Thomae quondam Hoszszu de praedicta Nyires, nec non exemptione Taxarum
tam ordinariorum, quam extraordinariorum et c. data, et emanatae confirmationales, sigiloque ejusdem Dominae in inferiori eorundem margine roboratas, in duplici papyro potenter
confectas, ad transummendum. Petentes Nos memorati Ladislaus Hoszszu nominibus quorum
supra, debita cum instantio, ut copiam, seu paria eorundem Litterarum Con/irmationalium
trasumpto praesentium Nostrarum verbaliter inserendum, jurium eorundem futura pro cautela
necesar(ia) sub Sigillo Conventus Nostri authentico fideliter, et conscientios eisdem extradari
vellemus. Quarum verbalis continentia sequitur in nune modum:
Nos Anna Bathory de Somlyo Magnificorum Dominorum, alias olim Casparis Drag/fi
de !Hlthek, nune vero quondam Antonii Drugeth de Homonna, Comituum Szolnok Mediocris, et de Kraszna Comitum Relicta, memoriae commendamus tenore praesentium significames, quibus expedit Universis. Quod Nos accepta supplicatione Egregiorum Benedicti
1.iurati de Zalon Kemen Provisoris, et Castelani Castri Nostri Kovar, ac Francisci Porkolab
Magistri Curiae Nostrae pro parte Providi Thomae Hoszszu de Kisnyires, Vajvodae Nostro
de Rast(otz) in eo Nobis porrecta, ut universas Litteras, Donationales, et Exemtionales Magnifici quondam Domini /oannis Drag/fi de Belthek, Comitatuum Szolnok Mediocris, et de
Krarzna Comitis, super collatione Vajvodatus, ac loci unius molendini, ac Generase, Magnificae
Dominae Catharinae Drugeth de Homonna ejusdem Magnifici Domini /oarmis Dray,f/i Relictae, super exemtione Taxarum, tam ordinariarum, quam extraordinariarum, ac fertorum,
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et Nisorum, falconum, domarum, aliarumque quarumlibet solutionum, in litteris illis donationalibus, et Exemtionalibus clarius donatis, jam dieto ThoTntM Hoszszu V(ajvod)ae Nostro
datas confirmare, ac in super in quondam rivulo de fluvio Szamos, et circa possessionem
praedictam Rasztotz descendente, et decurente eidem praescripto T homae H oszszu V ajvodae
Nostro unum locum molendini dare dignaremur. Nos ergo exaudita supplicatione Praefatorum
Provisoris, et Castt:llani Nostri ac Magistri Curiae Nostrae, praedictas litteras donationales,
et exemtionales Magnifici quondam Domini /oannis Draţ.ffi, ac Generosae, ac Magnificae
Dominae Catharinae, relictae ejusdem D(omi)ni Joannis Drag/fi, in omnibus continentiis eorum
confirmavimus, locum molendini in specificata rivulo circa possessionem jam dictam Rasztotz
decurrente saepefato Thomae Hoszszu Vajvodae Nostro dedimus, donavimus, et contulimus;
1mo confirmamus, et damus, donamus, et conferimus in filios jiliorum. Harum Nostrarum
vigore, et tt:stimonio Litterarum mediante. Quocirca Vobis Universis Provisori, et Castellano
Castri Nostri Kovar, ac caett:ris cujuscunque Status, et praeminentiae familiaribus Nostris
modernis vide[icet, et futuris committimus, et mandamus, quatenus praenominatum Thomam
Hoszszu, Vajvodam Nostrum in Confirmatione Litterarum a praedictis Domino Joanne
Dragffi et Domina Catharina praefato Thomae Hoszszu datarum, et donationum loci molendini superius declarati liberosque et succesore illius confirmare, protegere, et defendere
debeatis. Aliud non facturi praesentibus perlectis, exhibentibus restitutis. Datum in Castro
Nostro Kăvar, feria V-a prox(ima) post festum Visitationis Mariae. A(nn)o D(omini) 1548.
Nos itaque, jurisque, et justitiae consuetam praelibati Ladislai Hoszszu, nominibus, et
in personis quorum supra, factam petitionem, pro more Nostro admittente, copiam seu Paria
praeinsertorum Litterarum Confirmationalium, Nobis per eundem in specie exhibitorum et
praesentatorum Transumpto praesentium Nostrarum verbaliter, et sine omni diminutione, et
augmenta, et variatione, Jurium praescriptorum Pauli, et Petri Hoszszu Jiliorumque, et successorum eorundem universorum futuro pro cautela necessar(ia) sub sigillo Conventus Nostri
extradatas duximus, et concedendas, communi justitia, legeque Regni permittente. Datum Jeria
VI prox(ima) post Dominicam •.. culi. A(nn)o D(omi)ni 1655.
Traducerea:
Transumptul Conventului din Cluj-Mănăştur din anul 1655 conţinînd înăuntru scrisoarea din anul 1548 a Annei Bathory de confirmare şi donare a unui loc de moară
în Răstoci (Răstoci, Distr. Chioar) pentru Toma Hossu
Noi, păstr.ătorii documentelor aşezate şi depuse în sacristia sau arhiva Conventului mă
năstirii fericii:e1 fecioare Maria din Cluj-Mănăştur, şi executorii şi păstrătorii oricăror deliberări judiciare şi _porunci importante legiuite, dăm de ştire prin prezenta că nobilul Vasile
Hossu din Mesteacan, venind în faţa noastră, în locul şi numele nobililor Pavel şi Petre, fiii
răposatului Gheorghe Hossu din Mesteacăn, fraţii săi după tată, ne-a înfăţişat şi ne-a arătat
o scrisoare de întărire a măritei doamne, răposata Anna Bathory de Şimleu, văduva mări
ţilor şi cinstiţilor domni, mai întîi a lui Gaşpar Dragffi de Beltiug, apoi a lui Anton Drugeth
de Homonna, despre donarea voievodatului şi a unui loc de moară răposatului Toma Hossu
din sus-zisul Mesteacăn, şi nu mai puţin despre scutirea de dări, atît cele obişnuite cît şi
extraordinare, (scrisoare de confirmare) dată şi întărită în marginea ei inferioară cu sigiliul
acestei doamne, concepută corect pe hîrtie, în dublu exemplar, pentru a fi transmisă în
chip de copie. Şi rugîndu-ne Vasile Hossu pe noi, cei pomeniţi, în numele celor de mai sus,
cu stăruinţa cuvenită, ca să introducem copia acestei scrisori de întărire, cuvînt cu cuvînt,
în transumtul nostru, al celor de faţă, drept chezăşie viitoare necesară drepturilor acelora
(fraţii Pavel şi Petru n.n.), noi binevoim să i-o redăm fidel şi conştiincios, sub sigiliul
autentic al Conventului nostru; al cărei conţinut în cuvinte urmeazla în acest fel:
Noi, Anna Bathory de Şimleu, odinioară văduva lui Gaşpar Drăgffi de Beltiug, iar a.cum
văduva răposatului Anton Drugeth de Homonna, măriţi domni, comiţi ai comitatelor Solnocul de Mijloc şi Crasna, dăm de ştire prin conţinutul celor de faţă, comunicîndu-le tuturor
cărora li se cuvine, că noi, acceptînd cererea distinşilor Benedict Literatus de Slankamen,
provisor şi castelan al cetăţii noastre Chioar, şi Francisc pîrcălabul, magistru al curţii noastre,
pentru chib7nitul Toma Hossu din Mesteacăn, voievodul nostru de Răstoci, înaintată nouă
pentru aceea ca să binevoim să confirmăm toate scrisorile de donaţie şi scutire date suspomenitului Toma Hossu, voievodul nostru, cea a măritului domn răposatul Ioan Dragffi
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de Belciug, comite al comitatelor Solnocul de Mijloc şi Crasna, despre acordarea voievodatului
şi a unui loc de moară, şi cea a generoasei şi măritei doamne Catharina Drugeth de Homonna, văduva aceluiaşi mărit domn Ioan Dd.gffi, despre scutirea de dări, atît obişnuite
cit şi excepţionale, ca şi de darea florinului şi eretelui, a şoimului şi cea pe casă, şi de alte
contribuţii de orice fel, clar menţionate în acea scrisoare de danie şi scutire şi pe deasupra
(să binevoim n.n.) să-i dăm aceluiaşi amintit Toma Hossu, voievodu! nostru, un loc de
moară pe un rîuşor ce porneşte din fluviul Someş şi curge în jurul pomenitei moşii Răstoci;
iar noi, ascu!tînd rugămintea provisorului şi castelanului nostru şi a magistrului curţii noastre,
amintiţi anterior, am confirmat pomenitele scrisori de donaţie şi scutire, cea a măritului
domn, răposatul Ioan Drăgffi şi cea a generoasei şi măritei doamne Catharina, văduva aceluia.şi domn Ioan Drăgffi, în toate frevederiJe lor, şi am dat, am acordat şi am conferit
des-numitului Toma Hossu, voievodu nostru, un loc de moară pe amintitu! rîu care curge
În jurul zisei moşii Răstoci; şi chiar i-l dăm, i-l întărim, donăm şi acordăm neam de neam,
prin puterea şi mărturia acestei scrisori a noastre. Pentru care poruncim şi ordonăm vouă,
tuturor, provisorului şi castelanului cetă\ii noastre Chioar şi celorlalţi slujitori ai noştri de
orice stare şi rang, celor de faţă şi celor viitori, ca să-i Întăriţi şi să-i apăraţi pe sus-pomenitul Toma Hossu, voievodul nostru, şi pc copiii şi pc urmaşii săi întru confirmarea scrisorilor date sus-zisului Toma l lossu de l?omeni\1i domnul Ioan Drăgffi şi doamna Catharina,
şi întru donaţia locului Je moară men\ionat mai sus. Altfel să nu faceţi! După citirea celor
<le faţă, (scrisoarea) să se restirnie celui care o înfă\işează. Dat În cetatea noastră Chioar,
în prima 1.i Je joi <lupă slrhltoarea Bunei Vestiri, în anul Domnului 1548.
Astfel noi, primind Jupă obiceiul nostru cererea dreaptă şi conformă cu legea şi cu
drep&:nea 11 pomenitului Vasile I-lossu, făcută în numele şi în locul celor amintiţi mai sus,
aşa rum în~ă<luie dreptul comun şi legea regatului, am pus să fie întocmită şi acordată
- · în 1rn1n11mt11l ncestei scri!Ori a noastre, sub sigiliul Conventului nostru - o copie cuvînt
cu cuvin1, f:tri{ niri o ~dldere, adăugare sau schimbare, a scrisorilor de întărire văzute mai
înninte, n~ ne-au fost nrătate şi înfăţişate de acesta în original, drept viitoare chezăşie necesnr~ drepturilor men\iona\ilor Pavel şi Petre Hossu şi ale tuturor fiilor şi urmaşilor lor.
1>.11 în prim:\ vineri Jupă duminica ... (text indescifrabil - n.n.) în anul Domnului 1655.
(Traducerile. Radu Ardevan)

OBER DIE ANFXNGE DES DORFES RASTOCI
(Z u s a m m e n f a s 5 u n g)

Im Jahre 1525 verlieh cler Herr cler Festung Chioar, Ioan Drăgffi, fiir Verbesserung des
Bereicherungstandes der Domane, dem Petre und Toma Hossu aus Mesteacăn, das Amt des
Voivoden - cine spezifische - administrativ-militarische Einrichtung cler Rumanen dieser
Gegend- den Platz fur cine Miihle am Fluss Someş, sowie das Recht, dort ein Dorf zu
errichten. Im Jahre 1530 war das Dorf Răstoci gegriindet. Gleichzeitig wurde Toma Hossu,
fiir scine Verdienste, aus cler Leibeigenschaft entla~en. Er und seine Nachkommen behielten
das Amt des Dorf-Voivoden und zeichneten sich hinsichtlich der Bevolkerungsvermehrung und
Vertcidigung des Gebietes aus. Aus der von Kaiser Maximilian von Osterreich, welcher die
Domane Chioar 1566 besetzte, angeordneten Urbarial-Konscription erfahren wir die soziale
Lage der Einwohner von Răstoci, deren und des Voivoden Verpflichtungen an die Festung
(Chioar), die den rumanischen Dorfem eigenen Lasten.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

DESPRE SFlRŞITUL LUI MIHAI VITEAZUL
lN GRONICILE LUI GH. ŞINCAI ŞI PElliO GERG EL Y

Moartea tragică a marelui voievod Mihai Viteazul este consemnată de
Gheorghe Şincai în Hronica românilor şi a mai multor neamuri, la anul 1601,
cu multă durere sufletească şi cu îndreptăţită indignare faţă de unii cronicari. Comp.arîndu-i între ei găseşte cu cale ·să-i admonesteze „ ... pentru că
istoricilor nu se cuvine a scrie alta, fără numai întîmplările cum au fost ... " 1•
Şincai va fi reflectat îndelung asupra acestui moment istoric de dsunet
europeain. Pentru a se documenta a răsfoit multe surse documentare, pe care
le a vesa la îndemînă la Bucla, unde era corector al tipografiei c·răieşti. Dintre
acestea lucrarea lui Borsai P.tl l-a impresionat îndeosebi în legătură cu aprecierile asupra celui ucis la Turda, pe care îl citează şi din care menţionăm
următoarele: „Vezi! cum scrie ungurul cel adeverat„ Borsai Pal ... că ...
B;rna ... făcu să se omoară Mihai Vodă fără leac de vină, numai din pizmă,
~i se piardă pe prinţul cel viteaz de carele se temea şi împăratul turcesc"2.
Gh. Şincai îl compară pe Borsai cu istoricul ardelean, cunoscut atunci
dup~ ora~ul de origiine, „Anonimllll din Bălgrad" (identificat mai tîrziu cu
Ştefan SzamoskOz.y din Alba Iulia), care, deşi ne-a lăsat informaţii valoroase privind epoca lui Mihai Viteazul, în final nu şi-a mai ascuns resentimentele şi la moartea năpraznică a domnitorului rom~n a scris un epitaf
„dcsgustăitor" 3 • Acestui epitaf Şincai ·Îi .răspunde Într-o manieră dură, tot cu
text latin, intercalat în „Hronica ... " sa rorn~nească 4 , prin aceasta subliniind
iarăşi nestatornicia aristocraţiei ardelene.
Căutînd să ne informăm asupra sursei lui Şincai, am găsit că acest Borsai
(Nagy) Pal a avut lucrarea numai în manuscriss. Ea cuprindea istoria maghiarilor de la ieşirea din Scyţhia pînă la anul 1736. Se pune Întrebarea:
care să fi fost cronica de unde a copiat Borsai respectivele cuvinte care evidenţiază, atît de plastic, faima de viteaz a marelui domnitor, că de el „şi
împăratul turcesc s-a temut"?
1 Gh. Şincai, Hronica românilor ,i a mai multor neamuri, (ediţie Îngrijită de Florea
Fugariu), Bucureşti, II, 1969, p. 381.
2 Gh. Şincai, op. cit., p. 380.
a I. Crăciun, Cronicarul Szamoskozy 1i însemnările lui privitoare la romdni. 1566-1608,
Cluj, 1928, p. 159.
1 Gh. Şincai, op. cit., p. 381.
• I. Szinnyei, Magyar ir6k elete es munk&i, Budapest, I, 1891, coloana 1263. Este o
personalitate .puţin cunoscută, nu i se cunosc datele biografice.
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D. E. GORON

Cercetările Întreprinse de noi ne-au indreptat spre o locrare mai veche,
ce cuprinde ex:act cuvintele de mai sus. Ea este „Rovid Magyar Kr6nika" de
Petho Gergely&.
Răsfoind cronica la „Anno 1601" am găsit următoarele ,tex:te identice
în ambele ediţii, cu privire la voievodul Mihai Viteazul şi evenimentele petrecute după bătălia de la Guruslău: „Mihai Vodă şi Gheorghe Basta după
această biruinţă au mers în Ardeal să-l cuprindă .pe seama împăratului Rudolf, ci Ba·sta cel fără de Dumnezeu făcuse ca sărmanul Mihai Vodă, în
cortul său să fie josnic şi mişeleşte omorît de valoni, fără nici o vină. El
îl pierdu numai din pizmă pe ia.cest. faimos şi renumit domnitor viteaz de
care se temea şi împăratul turcesc. Acea·sta fu în ziua de 19 August" 7 (subl. ns.).
PethCS Gergely era nobil maghiar d1n Croaţia autonomă. S-a născut în
jurul anului 1570 la Belavar (Comitatul Varasd), ca fiu al lui Vladislav
PethCS „nobil de Gerse". 1n anul 1596 dieta Croaţiei l-a ales căpitan regnicolar, a doua funeţie după cea de ban-guvernator, dar a renunţat anul urmă
tor din cauza conflictelor cu generalii abuzivi ai imperiului habsburgic. A
fost deputat în dietele croate în mai multe legislaturi, precum şi reprezentant
ales pentru apărarea intereselor Croaţiei în dieta ţării de la Buda. A decedat în ainul 1629. A lăsat unele scrieri în limba croată, precum şi o cronică a evenimentelor istorice8 •
Opera care l-a făcut cunoscut în istoriografie, poartă titlul „Rovid Magyar Kr6nika" (Cronica scurtă maghiară) şi a apărut după moartea sa la
Viena, în 1660, cuprinzînd evenimentele anilor 373-1626. Lucrarea a avut
mai multe ediţii. Ediţia următoare a apărut, ·tot la Viena în anul 17029,
editată de Kalnoki Samuel, orig~nar din Ardeal. Acesta a vrut să atribuie
paternitatea lucrării lui Zrinyi Mikl6s 10. Această încercare necorespunz.înd
adevărului, nu a fost acceptaită de istoriografia maghiară. A:bandonînd nereuşita tentativă, acelaşi editor a mai scos o ediţie în 1729, dar de această
dată la Caşovia, fără a continua cronica aşa cum promisese fi prefaţa ediţiei
precedente. Cel care a continuat cronica lui Peth6 Gergely, de la anul 1627
pînă la anul 1732 a fost istoriograful Spangar Andras. In această formă,
6 Avem la dispoziţie în Zalău două exemplare: primul tipărit la Viena (Becs ung.)
în 1702, iar celălalt în 1753 la Caşovia (Kassa - ung., Kofae - slov.). Se mai cunoaşte
un exemplar la Biblioteca Teleki din Tîrgu Mureş tipărit la Viena în 1660.
7 G. Petho, Rovid Magyar Kr6nika, Kassa 1753. Exemplar păstrat la Muzeul de Istorie
şi Artă Zalău. lată textul original: „Mihaly Vajda es Basta Gyorgy e Gyozedelem utan
be-menenek Erdelybe, az Orszagot Rudolphus Tsasmr szamara foglalni es h6doltatni, azen
szegeny Mihaly Vajdat az lstenlen Basta, a maga satoraban a Valonokkal alnokul es mordul
megolete, minden ok neJ.kiil. Tsak mero iregysegbol vesztc!-el ezt a hires nevezetes vitez
Fejedelmet, kitol a Torok Tsaszar i.s felt. Elen Auguisrusnak 19 napjan", (p. 150).
8 I. Szinnyei, op. cit., X, col. 899-902.
9 Un exemplar din această ediţie intitulată: „Az Magyar Kr6nik.anak veleje es summaja
Melyet elsoben meglrt ... Gr6f Zrini Mikl6s PethO Gergely neve alatt Becsben, Ezer hats:z:iz
hatvan Esztendoben . . . Becs 1702•, se găseşte în Biblioteca documentară de pe lîngă Casa
Corpului Didactic, Zalău, înregistrată sub nr. 11534. Biblioteca a aparţinut Colegiului reformat din Zalău, înfiinţat în anul 1646, la iniţiativa şi pe cheltuiala breslelor înfloritoare
din acest oraş în colaborare cu Parohia reformată, avînd limba de predare latină.
10 Zrinyi Mikl6s nu a scris nici o cronică. In acest sens vezi: T. Klaniczay şi colab.,
A magyar iTodalom torten~u (1600-1772), II, Budapest, 1964, p. 159-184.
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Fig. I. Coperta „cronicii" lui Petho Gergely
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Fig. 2. Pagini din textul cronicii lui Pethti Gergely unde face referiri la Mihai Viteazul
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cronica lui Peth<S Gergely a mai cunoscut încă trei ediţii, tipante tot la Caşovia, în anii 1734, 1738 şi 173511.
In legătură cu modul de a lucra, Peth<S Gergely recunoaşte că la scrierea cronicii sale pînă la anul 1572, el a folosit ca izvoare diferite lucrări istori,cc de seamă apărute pînă la acea dată, dar pentru perioada pînă la 1626,
are o documentaţie mai sigură despre evenimentele „care s-au petrecut În
zilele noastre - notează Peth<S - la care eu am fost prezent sau despre
care am Înţeles şi auzit de la multe persoane de frunte, magnaţi, ce merită
crezare şi pe care le-am scris"12.
Deci Peth<S Gergely este un cronicar maghiar din Croaţia, contemporan
cu Mihai Viteazul. In consecinţa aprecierile lui pot fi considerate ca fiind
obiective, atît datorită culiturii lui alese, cît şi informaţiilor avute din cele
mai bune surse directe, nealterate de atitudini subiective, care i-au determinat pe alţi cronicari să ·scrie pătimaş despre Mihai Viteazul.
Mărturi~im că pare de-a dreptul inexplicabil faptul că Şincai foloseşte
materialul lui Borsai Pal, despre care şi el face menţiune că este numai manuscris13, - deci de o circulaţie restrînsă - ~i nu apelează la una din cele
şase ediţii ale cronicii lui Petho Gergely. Presupunem însă că Borsai a compilat, fără a însemna şi titlul sursei.
Prin urmare susţinem că aprecierile şi cuvintele laudative ale lui Şincai
trebuie să fie îndreptate că·tre cronicarul maghiar Peth<S Gergely, pe care
l-am citat şi ale cărni consemnări de cronică sînt mai vechi cu mai bine de
un veac, decît manuscrisul compilat al lui Borsai Pal.
De remarcat că tot din cauza semnalată, probabil, Întrucît cronica lui
Peth<S Gergely nu figurează ~ntre sursele consemnate de Şincai pentru documentaţia monumentalei sale ,,Hronici", nici exegeţii recenţi ai cronicilor
maghiare privind referirile lor la epoca lui Mihai Viteazul nu o cuprind în
studiile lor14.
Nu ne-am extins cercetarea şi asupra altor însemnări ale lui Peth<S Gergely privind domnia lui Mihai Viteazul şi alte evenimente .în legătură cu
românii, ce ar merita şi ele reţinute şi analizate în totalitatea lor. Scopul
nostru este numai să elucidăm filiera documentaţiei lui Gheorghe Şincai referitoare la sfîrşitul lui Mihai Viteazul. Meritul cronicii lui Peth<S Gergely
este că notează cu obiectivitate asasinatul lui Mihai Viteazul şi contribuie
la cunoaşterea şi Înţelegerea condiţiilor reale în care s-a petrecut un zguduitor
moment istoric.
Luînd cunoştinţa de indignarea lui Peth<S prin intermediul lui Borsai
Pal privind complexul evenimentelor din jurul uciderii marelui voievod, Şincai
pe bună dreptate trage concluzia ca: „Gheorghie Basta au fost un om tocma
I. Szinnyei, op. cit., X, col. 902.
Ibidem.
Gh. Şincai, op. cit., p. 385, nota 22.
u Din studiile care se ocupă cu izvoarele cronicăreŞti referitoare la Mihai Viteazul
men~ionăm: culegerea de studii Mihai Viteazul şi Sălajul, Zalău, p. 251-267; Revista de
istorie nr. 7, 1977, p. 1257-1274; apoi G. Mărcuş, Tnsemnare (despre sfîrşitul lui Mihai
Viteazul în cronica lui Petho Gergely) în A HET, Bucureşti, X, nr. 32 din 10 august
1979, p. 2.
11

12
13
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de nimica" 15 • Această sentinţă o motivează cu „batjocura care o au făcut
lui Mihai Vodă, după ce l-au omorît ... " şi drept comparaţie adaugă: „ ...nu
a~a au lucrat Mihai Vodă cu capul şi trupul cardinalului Andreiu Bathori ... "16.
În concluzie „Cronica" lui Peth<'S Gergely se evidenţiază ca o sursă
valoroa.să privind evenimentele legate de Mihai Viteazul 17 şi merita o reevaluare din partea istoriografiei noastre.
GRATIAN C. MARCUŞ -

DORU E. GORON

SUR LA FIN DU MICHEL LE BRAVE DANS LES CHRONIQUES
DE GH. ŞINCAI ET PETH6 GERGEL Y
(R

es u m e)

Le chroniquer roumain adepte de l'illuminisme Gh. Şincai n'a pas conu directement
la precieuse chronique de Pethâ Gergely de Croaţia. 11 en a connu pourtant des textes
par l'entremise du travail de compilation de Borsai Pal, restee en manuscrit. Nous avans
prouve cette filiere d'information par l'identite du texte sur la fin du voivode roumam
Miche'l le Brave et surtout Ies mots: „que l'empereur ture' meme craignait".
La chronique de Pethâ Gergely, contemporain du Michel le Brave est une precieuse
source historique medievale.

Gh. Şincai, op. cit., p. 381.
Ibidem.
17 Reproducem în facsimil pentru cercetători consemnarea lui G. Pethâ privind înfrîngerea de la Mirăslău: „Anna 1600 ... Basta Gyi:irgy ... az Erdelyikkel edgyiitt neminemii
gyan6sagert vCletleniil Miruily vajdoira mene cs 18 napjan Sc:ptembernek, Miriszl6nal megiitkozven vele igen megverek Mih:ily vajdat, kik Erdelybâl es Havas-al-foldebâl ki
iizenek ... Ezeket nagy meltatlanul szenvede tolek Mihaly vajda". - („Gh. Basta ... împreună cu Ardelenii (magnaţii n.n.) pentru niscaiva suspiciuni din întîmplare au mers
asupra lui Mihai Vodă şi în 18 septembrie la Mirăslău ciocnindu-se, îl înfrînseră pe Mihai
Vodă, pe care apoi l-au alungat din Ardeal şi din Ţara Rom~nească ... Toate acestea prea
pc nemeritate le suferi din partea lor Mihai Vodă"). (p. 149).
15
10
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TEZAURUL MONETAR DE LA CENADE, SEC. XVII

Te-Laurul de care ne ocupăm a fost descoperit în ziua de 29 mai 1962,
nimuna Cenade, jud. Alba, cu ocazia unor lucrări agri-cole în locul „Via
Popilor", la marginea de N a comunei.
Tezaurul se compune din 14 monete de argint, depozitate într-un vas
de lut, care a, fost spart de descoperitori, dar a putut fi parţial reîntregit.
Vasul este lucrat din pas.tă cărămizie, bine arsă. ln interior este acoperit cu
o glazură verde. Dimensiunile sale sînt: dm = 8,8 cm; df = 4,5 cm; I probabilă o.. = 9-10 cm; gr pereţilor = 0,5 cm.
Atît monetele cît şi vasul se află Într-o colecţie particulară din Mediaş.
Piesele tezaurului au fosit emise in Polonia, Silezia, comitatul SaynWit q~cnstein, în ducatele saxone Romhild, Neu-Weimar, Lauenburg şi Eise11ach. I.ista pieselor este următoarea':
În

I. Polonia

Sixim11md III (1587-1632)
J. Ort, 162.1. H-C, I, 1453. Perforat.

II. Silezia

Leopold I (1657-1705)
2.

Piesă

de 15

creiţari,

1662, G-H.

III. Sayn- Wittgenstein2
Gustav (1657-1701)
.1-7. Guldeni. 1676.
8. Gulden, 1677.
Jn lucrarea de faţă folosim următoarele abreviaţiuni:
Catalogue de la collection des medailles et monnaies polonaises du comte Emeric
Hutten-Czapski, l, St. Petersbourg-Paris, 1871-1872.
llntcni = Der Miinzhort von Roteni, 17.]h., în E. Chirilă - N. Gudea - V. Lazăr A. Zrinyi, Munzhorte und Munzfunde aus dem Kreismuseum Mureş, Tg. Mureş, 1980.
2 ln legătură cu descrierea pieselor nr. 3-7, vezi Roteni, piesa nr. 17; în legătură cu
descrierea piesei nr. 8, cf. Roteni, nr. 17, dar cu data 1677, iar pe avers, înainte de primul
rnvînt o rozetă.
1

11-C

=

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

E. CHIRILA -

436

G. TOGAN

IV. Sachsen- Romhilda
Heinrich III (1680-1710)
9. Gulden, 1691.

V. Sachsen- Neu-Weimar4
Jobann Ernest (1622-1683)
10-11. Guldeni, 1677.

VI. Sachsen- Lauenburg
Julius Franz (1666-1689)
12. Gulden, 1678. Av. IVL(ius) FRANC(iscus) SAX(oniae) ANG(ariae)
WESTP(haliae) DVX. După primul şi al doilea cuv•Înt OÎ1te două puncte;
după celelalte cîte un punct. Bustul ducelui, cu perucă şi cuirasă, spre dreapta.
Legenda şi tipul În cerc de perle.
Rv. THV RECHT SCHEV NIEMANDT. 16-( )-78. Scut împar\iÎt

f

în patru cîmpuri cu armele Saxoniei, ale Westfaliei (un vultur), ale comitatului Brena şi Însemnele de elector de Saxa: două săbii încrucişate. Deasupra
scutului o pălărie de elector5 • În cîmp, În dreapta scutului, trei stele cu cîte
cinci braţe, reprezentînd probabil un semn de monetar.

VII. Sachsen- Eisenach6
Johann Georg (1686-1698)
13-14. Guldeni, 1690.
După cum acaită lista .pieselor, tezaurul se compune dintr-un ort, o piesa
de 15 creiţari .şi 12 guldeni, adică piese de două treimi de taler 7 • Guldenii
reprezintă majoritatea absolută a pieselor din tezaur. Din ace!lt punct de veIn legătură cu descrierea piesei nr. 9, cf. Roteni, nr. 33, dar cu data 1691.
' Piesele nr. 10-11 identice cu piesele nr. 23-30 din Roteni.
5 Referitor la armele ducatului Sachsen-Lauenburg vezi G. A. Seyler, Wappm der
deutschen Souveraine und Lande, N.F., Niirnberg, 1916, p. 19 şi pl. 27, nr. 3-4, În seria
/. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch. Electorul de Saxa este arhimareşal al
Imperiului German: W. Holtz, Abkurzungen au/ Munzen, Braunschweig, 1972, p. 85. Jalius
Franz obţine dreptul de a introduce în armoariile sale insemnele de elector pe baza Înţele
gerii din 3 Septembrie 1671 cu electorul liniei albertine: Seyler, op. cit., p. 19. ln legătură
cu diferitele ramuri ale ducilor saxoni vezi W. D. Craig, Germanic Coinages, Mountain View,
California, 1954, p. 165 sqq, s.v. Saxony.
6 In ce ~riveşte descrierea fieselor nr. 13-14, vezi Roteni nr. 35-36.
7 In legatură cu termenu
de gulden vezi F. Schrotter, Wărterbuch der Mi4nzkunde,
Berlin-Leipzig, 1930, s.v. Gulden; idem, Das deutsche Heckmunzwesen im letzten Vierul
des 17. Jhs., în Deutsche ]ahrbuch fur Numismatik, 1, 1938, p. 44-45.
1
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dere tezaurul de la Cena.de se înscrie în seria tezaurelor transilvane cu guldeni: cele de la Zalău, Răscruci, Terebeşti, Alba Iulia, Roteni şi Romita8 •
Cca mai recentă piesă a tezaurului se datează în 1691. Tezaurul a fost
Î11Krnpa.t deci în a.cest an sau cel următor, .în şi din cauza condiţiilor de nesiKllr:&n\i& existente în Transilvania ca urmare a pătrunderii trupelor habsburKi<·c în principat.
Tezaurul de la Cenade se adaugă deci la lunga Listă a tezaurelor transil,·.111c îngropate la sfîrşitul secolului XVII 9 după intervenţia austriacă în prin' ipatul transilvan. El adaugă deasemeni o piesă nouă la dosarul dovezilor
1 .irc stabilesc strînsa legătură dintre elementul violenţă
ameninţare şi înK• opoarca .tezaurelor monetare sau de obiecte preţioase
EUGEN CHIRILA -

GEORGE TOGAN

TIIE COIN HOARD OF CENADE, 17th CENTUR Y
(Su mm ar y)
The paper deals with a coin hoard, found in 1962 in the Cenade village, Alba dimict.
Tlae hoard consists of 14 coins: a polish ort, an austrian coin of 15 kreuzers and 12 guldens
( - coins of 2/3 taler). The hoard is similar to those of Roteni, Zalău, Răscruci, Terebeşti,
AJha Iulia and Romita (see footnotes 1 and 8). The hoard was buried in 1691 or 1692;
it helongs to the series of hoards buried after the austrian intervention in Transsylvania,
in 1686 (see footnote 9). The hoard adds new evidence to the connection between violence
~nd the burying of coin ho.ards.
·
Kex to plate: The vessel containing the hoard (1/2) and the coin nr. 12. Fig. = the
veml containing the hoard (1/1).

Tezaurul de la Romita este în curs de publicare de către E. Chirilă cu celelalte tezaure vezi Roteni, nota 45.
' O listă a acestor tezaure în Der Munzhort von Oroiu, 16-17. Jh, în E.
N. Gudea - V. Lazăr - A. Zrinyi, op. cit., cu nota 46.
1

Tn
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Fig. I. \'asul cu tezaur (scara 1/1)
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Planşa

I. Vasul cu tezaur (scara 1/2) ; piesa nr. 12 din tezaur.
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DOCUMENTE INEDITE PRIVIND OBLIGAŢIILE FEUDALE
ALE LOCUITORILOR DIN COMITATUL CRASNA,
INA DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

In fondul de manuscrise păm.rate la Biblioteca Astra din Sibiu, cu puţin
timp în urmă au fost depistate două documenrte inedite, datate din 1773,
privind servituţile feudale ale locuitorilor din fostul comitat Crasna 1•
Primul dintre ele cuprinde plîngerile sătenilor şi orăşeniilor din 22 de
aşezări ale comita:tului amintit „conrtra onoratului şi n~bilului judeţ Crasna
şi a nobililor", adresată coregentului Iosif al II-iea, după prima sa vizită
în Transilvania2. Redactate în august-septembrie 1773, plîngerile au fost
încredinţate unei delegaţii de iobagi şi jeleri, care le-a predat Curţii imperiale
din Viena.
Cel de-al doilea, poartă numărul 9508 şi este Decretul Cancelariei Aulice,
din 23 octombrie 1773, prin care Iosif II or.donă Guberniului Transilvaniei
să facă cercetări în legăitură cu plîngerile locuitorilor din cornitatul Crasna.
Trimise guvernatorului Marelui Principat al Transilvaniei, comele Maria
Iosif de Auersperg, cele două documente care, după efectuarea anchetei trebuiau Înaintate Cancelariei Aulice, au fost copiate de notarul Ponder Martin.
După încheierea cercetării, În 1774, actele originale au lua·t drumul Vienei,
iar copiile au rămas la Cancelaria Gubernială din Sibiu. In deceniile ce au
urmat după înfiinţarea Astrei, în 1861, cele două documente - copiile au intrat în patrimoniul acesteia 3 •
Prin conţinutul lor, plîngerile locuitorilor reprezintă o preţioasă sursă
documentară, care vine să îmbogăţească patrimoniul atestatar în legătură'. cu
obligaţiile feudale din Transilvania, şi în mod deosebit cu particularităţile
existente În comitatul Crasna În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea.
De-a lungul a 46 pagini de manuscris sînt expuse concentrat, în 211 punctereclamaţii, principalele obtigaţii ce-i împovărau ipe greu asupriţii truditori ai
p:imîntului. Pînă la data aceea, în cadrul unui :proces îndelungat şi complex,
1 După expansiunea regatului feudal maghiar spre răsărit şi înstăpînirea sa asupra
Transilvaniei, vechea Ţară a Silvaniei, organism tradiţional al populaţiei româneşti autohtone, a fost reorganizată şi divizată în două unităţi administrativ-teritoriale. Aşa au luat
naştere pe pămîntul Sălajului, comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc, primul cu reşe
dinţa la Şimleu Silvaniei* şi al doilea la Zalău. *D. Stoica, I. P. Lazar, Schiţa monografică a Sălagiului, Şimleu Silvaniei, 1908, p. 178.
2 Gh. Georgescu-Buzău, C. Şerban, Răscoala de la 1784 din Transilvania de sub conducerea lui Horia, Cloşca fi Crişan, Bucureşti, 1974, p. 55 şi urm.
3
Biblioteca Astra - Sibiu, fond Coleqi.a de documente mss., cota 950&/1773.
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relaţiile de producţie feudale s-au adîncit, cuprinzînd populaţia satelor şi oraşelor. Prin acapararea proprietăţii ţărăneşti, nobilii şi-au extins domeniile.
Foştii ţărani liberi, lipsiţi de pămînt, fuseseră transformaţi în iobagi şi jeleri.
Astfel, în 1791, din 6168 capi de familie, 3480 erau iobagi, 1958 jeleri şi
62 robi ţigani. ln acel an, se numărau în rîndurile locuitorilor liberi doar
668 capi de familie din aşezăcile urbane. De menţinna.t este faptul că toţi

oamenii liberi erau maghiari; în timp ce dintre romi.ni nici unul nu avea o
asemenea condiţie4.
1n a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, cînd pe teritoriul comitatului Crasna existau 73 de localităţi 5 , dintre care 2 aveau caracter urban
- Şimleu SiJ.vaniei şi Crasna - , iar 71 6 erau aşezări !furale - sate şi că
tune - , aproape întreg pămîntul acestuia, indiferent de calitate şi destinaţie,
se afla în mîinile feudalilor.
Din documentul la ca'I'e facem referire, rezultă că în 1773 întreg hotarul
celor 22 localităţi era domeniu feudal, stăpînit În cote părţi de 37 familii
nobiliare 7 • Cele mai întinse proprietăţi le deţinea numeroasa familie Banffy,
alcătuită din nouă baroni şi un conte. Pe domeniile lor erau aşezate 11 localităţi rurale, nominalizate în plîngeri8 , după cum şi alte cîteva zeci de sate.
De fapt, proprietăţile nobililor Banffy cuprindeau cea mai mare parte a comitatului Crasna, înc:fÎnd de al Cizer şi Pria, situate la limita sudică; Guruslău,
Bocşa Română, Maerişte şi Ca:rasrelec, dispuse la Nord; şi Ca:măr, la Vest.
Inafară de aceste domenii, nobilii din familia Banffy mai stăpîneau întinse
moşii şi în alte comitate din T1ransilvania şi părţile apusene.
Printre ceilalţi mari feudali, care aveau proprietăţi în comitatul Crasna,
se numă'I'au: baronul Korda Gheorghe, Szil vâssy Ioan, Pentsi Sig:i,smund, Pentsi
Gheorghe, Szenâs Amoniu, văduva lui Szenâs fosif, contesa Cosmis Cristina,
contele Teleki, contele Redai Farkas, Vaji Mihai 9 •
Locuitorii satelor şi oraşelor, 'ajunşi În stare de dependenţă feudală, erau
supuşi la o serie de obligaţii. Pînă în deceniul premergător răscoalei de la
1784 din Transilvania de sub conducerea lui Horea, Cloşca ~i Crişan, aceste
servituţi au fost în continuă. creştere, apropiindu-se de limita maximă.
In plîngerile lor, orăşenii şi ţăra.nii din comitatul Crasna, vorbind d09pre
aria şi nivelul obligaţiilor feudale pe care trebuiau să le îndeplinească, reliefează particularităţile locale ale acestora. Dar reclamaţiile lor constituie şi un
puternic act de acuzare la adresa organelor administrative, a aparatului de
stat şi a nobilimii. ln acelaşi timp, ele atrag atenţia monarhului că o aseme4

Torteneti statisztikai kozlemenyek, 1958, II evfolyam, Sz. 1-2, Budapest, 1958,

p. 103, 104

~i

107.

V. Ciobanu, Statistica românilor din Ardeal făcută de administraţia austriacă la
anul 1760-1762, Cluj, 1926, p. 56-58.
8 Domeniile şi satele Dumwlău şi Siciu, aflate pe teritoriul comitatului Crasna făceau
parte din comitatul Solnocul de Mijloc. (Cf. Consignatio Statistico Topographica Singulorum
io Magno Principatae Transylvaniae), întocmită la 31 decembrie 1831, Biblioteca Brukenthal,
fond mss., cota IV/1219.
1 Biblioteca Astra Sibiu, fond Colecţia de documente mss., cota 9508/1773.
8
Ibidem.
1 Ibidem.
5
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neo& stare <le lucruri nu mai poate continua; prevestind ridicarea la luptă a
rn:uelor de exploataţi ce avea să ·se declanşeze cu 11 ani mai ·tîrziu.
Cu un curaj demn de admirat, semnatarii, subliniind lipsa de dreptate
pentru producătorii bunurilor materiale, aservi.rea aparatului justiţiar faţă de
1111l1ili111ca feudală, ară·~u că „de la Onorat.a Tablă Continuă ( .. :) nu primim
11ici o uşurare; fie că in această privinţă nu poate, ori nu vrea sa întreprindă
1ev.1; fie că faţă de domnii moşieri este incapabilă să facă ceva pentru uşu1.11 c.-a situaţiei în care ne aflăm"1°. Primarul oraşului Crasna, evidenţiind do1i11\01 locuitorilor de dreptate, arăta că „în două rînduri, cu mari cheltuieli,
.1111 mers la Viena, la !nalta Curte, unde cu fiecare ocazie ni s-a dat dreptate",
d.ir pc care n-au dobîndit-o în practică. Locuitorii din mai multe aşezări afir111;1 că nobilii nu se supun înaltelor porunci .împărăteşti, iar atunci cînd iobagii
şi jelerii se arată nemulţumiţi de abuzurile domnilor de pămînt, aceştia zic
rn ironie: „Dacă nu putem suporta, (... ) ·să mergem cu reclamaţie la rege" 11 •
Folosind calea cererilor către împărat, „cu speranţa că (... ) vom primi
u~urările pe care le cerşim", iobagii şi jelerii din .comitatul Crasna îşi aştern
pe hîrtie numeroasele lor plîngeri. Deşi modul de adresare este reverenţios,
totuşi „durerile" celor exploataţi sînt exprimate cu duritate şi vehemenţă.
Acc~tia acuză autorităţile şi pe nobili de abuzuri, uzurpare şi jlegalităţi, datorită cărora lucrătorii ogoarelOT au ajuns „În cea mai neagră mizerie". De
după pojghiţa liniştitoarelor formule de politeţe, ies în evidenţă puternicele
nemulţumiri şi contradicţii sociale ce anunţau declanşarea furtunii.
După conţinutul lor, plîngerile iobagilor şi jelerilor din comitatul Crasna
pot fi grupate astfel: Împotriva robotei, a daturilor în natură, a obligaţiilor
băneŞ\Î, a altor obligaţii, a diferitelor abuzuri şi ilegalităţi.
Obligaţia

robotei

ln J>1:Îmul rînd, sătenii şi orăşenii ajunşi m stare de dependenţă feudală
se ridica Împotriva robotei şi a abuzurilor sărv.îrşite de nobilime în legătură
cu acea·stă obligaţie.
Cu toate că Dieta de la Sibiu, ce şi-a ţinut lucrările în anul 1714, a
hotărît majorarea robotei de la o zi pe săptămînă la patru zile pentru iobagi
şi trei zile pentru jeleri 12, stăpînii de părnîm au amplificat această obligaţie.
De asemenea, nobilimea a eludat prevederile urbariului din 1747, prin care
se stabilea că obligaţia robotei îl privea numai pe iobagul cap ·de familie,
iar nivelul acesteia se fixa la patru zile pe săptămînă pentru iobagii care
lucrau cu braţele şi la trei zile pe săptămînă pentru iobagii cu v-ite; după
cum şi măsura de reducere a robotei pentru jeleri la una sau două zile rpe
săptămînă 1 3. Aceeaşi poziţie au avut-o feudalii şi faţă de urbariul din 1769,
numit Cer.~ puncta, prin care „În irobotă trebuiau socotite şi zilele de cără10

Ibidem, p. t.
bidem, p. 2.
Gh. Georgescu-Buzău, C.
Ibidem, p. 55.
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Şerban,

op. cit., p. 38.
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turi, precum şi zilele irosite de iobagi la vînători, pescuit şi postă.şit peniJ.'.u
nobili, precum săpa·tul curechiului, plivitul, îmblătitul, lucrul pentru pregltirea cînepei şi inului, ţesutul, torsul şi altele (... ), fie că le-a îndeplini·t însuşi
iobagul sau jelerul, fie că le-a făcut soţia sa 1şi fiii săi" 1 4.
în „reclamaţiunile oraşului Crasna, contra Măriei Sale domnul Vaji Mihai", iobagii şi jelerii arată că „ne-a obligat la munci ,ţ:>este puterile noastre,
şi anume: ca în fiecare săiptămînă cite patru zile să .carăm în ·Întregime recolta de griu şi fin, dînd în acest sens aspră poruncă vătafilor săi, care (... )
prin ameninţări şi înjurături grave ( ... ) ne silesc la aceste ilegalităţi" 15 .
Nobilul Vaji Mihai pretindea ca „fiecare iobag (... ) să-i ·slujească din
toate puterile şi, chiar şi în cazul că poseda numai două vite de jug, atît
el cît şi persoana care-l însoţeşte sînt obligaţi să-i lucreze fără mîncare, atît
iama cît şi vara"1 6 • Acelaşi nobil ,,a luat cu sila de la iobagul Vinu Mihai
pe fiul acestuia, obligîndu-1 să .presteze zil.nic robo ta, la fel ca şi pe tatăl
acestui tînăr"11.
Ioba~ii din Carastelec reclamă abuzurile baronului Banffy Farkas. „Ne
sileşte a-i lucra de trei ori pe săptăimînă, fie cu boii, fie cu palma. Dar
Măria Sa nu se mulţumeşte numai cu atîta, ci ne ia la lucru cînd e timpul
cel mai p1'eţios, şi anume: vaTa, cu ocazia secerişului, a cositului, a căratului
griului şi finului; toamna, pe timpul curăţitului butoaielor şi a culesului
viilor. Şi nu putem scăipa de aceste munci care se ţin lanţ, timp de 2-3 săptă
mîni, şi anume pînă nu-i depozităm întreaga recoltă". Din această cauză,
declarau iobagii, „noi putem lucra pentru propriile noastre nevoi numai pe
cel mai rău timp, cînd de fapt nu mai putem cosi nimic pe seama noastră" 18 •
Pe timpul strînsului cerealelor şi finului, baronul Banffy Farkas nu-i lăsa
pe unii iobagi „să meargă pe la ca.sele lor" pentru a efectua muncile necesare,
„chiar dacă din această cauză, toată recolta li .s-ar prăpădi". Cei care nu se
supuneau poruncii erau prinşi de vătăşei nobilului şi duşi „În cetatea Şimleu
lui, unde ne ţine închişi". Alteori, nesupuşii erau siliţi să-i lucreze nobilului
„îndoit" 19 .
Obligaţiile de robotă pe ·timpul secerişului, din cauza nartului foarte ridicat, erau deosebit de apăsătoare. Iobagii din Caraistelec reclamau că stă
pînul de pămînt „impune să secerăm 30, 40 şi pînă la 50 cruci de grîu"2°,
după -care „ne mai obligă să arăm acel pămînt, împreună cu încă 6-7 persoane". Dacă nu putem executa toate aceste robote, „ne obligă 1să plătim
în bani", iar dacă „refuzăm să îndeplinim aceste poveri foarte grele, sîntem
arestaţi şi puşi în butuci". Concomitent se aplica şi bătaia. După terminarea
secerişului, declarau aceştia, „sîntem forţaţi cu toţii să transportăm griul,
14

15
18
17
1s
19
20

Ibidem, p. 54.
Biblioteca Astra - Sibiu, fond Colecţia de documente mss., cota 9508/1773, p. 2.
Ibidem, p. 3.
Ibidem.
Ibidem, p. 4.
Ibidem, p. 4, 5.
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I în ul şi alte recolte, aşa că neavînd timp de a strînge şi transporta recolta
noastră, sîntem sortiţi pieirii"21.
In reclamaţia lor contra baronului Banffy Mihai, iobagii din Gara·stelec
îl acuză că „începînd cu luna iulie, Măria Sa a obligat pe fiecare iobag cap
de familie, ca încontinuu, timp de trei luni să tran~porte w.sele necesare În
vederea culesului viilor, iar pe noi ne-a silit să le reparăm pînă la cules".
J.n legătură cu valoarea muncii lor, iobagii arată că „după ·socotelile făcute
de noi, aceste reparaţii ar costa 50 florini, dar Măria Sa nu ne-a dat nimic.
Ba mai mult, pe timpul cît am reparat aceste buţi şi vase (... ) ne-,;i forţat să
efectuăm şi alte diferite munci"2 2 •
Baronul Banffy Gheorghe este reclamat de iobagii de pe domeniul său
din Garastelec, că îi obligă să-i lucreze „dte ttei zile (pe săiptăm~nă - n.a.),
dimpreună cu doi membri ai familiei"; că le pretinde „să lucreze la arat cu
4 boi (... ) timp de 6 săptămîni"; iar „pe timpul culesului viilor", să muncească „continuu, fără a primi nici un fel de mîncare". Nobilul Bânffy
Gheorghe mai este acuzat că „de 8 ani de zile (... ) a dus cu forţa la Curtea
sa pe fiul iobagului Radum Petru, în etate de 22 ani, ·si•lindu-1 să efectueze
diferite munci". In acelaşi timp, baronul îl „sileşte şi pe tatăl tînărului să
lucreze ·tot felul de munci, (... ) iar atunci cînd are nevoie, obligă la muncă
încă şi a doua persoană din familia lui, aşa că din aceea~i casă lucrează trei
persoane fără Întrerupere" 23, în loc de una.
Nobilul Banf.fy Emerich, erin slujbaşii săi folosea în mod curent forţa
~i bănaia pentru irntimidairea ţaranilor dependenţii de pe domeniul ·său din
Carastelec. Sătenii îl acuză că a pus vătăşelul .să-l bată pe un iobag, „deoarect
de la o casă nu au ieşit la strînsul fînrului ·doi oameni", după ca>re I-a bătut
~i „silit să secere, făiră Întrerupere, 37 cruci de grîu". Adm~n.isnratorul moşiei
sale a luat de la un iobag „o junincă de un an şi jumă-tate - care valora
cel puţin 8 florini - şi a tăiat-o la măcelărie", pentru că acesta, neavînd
„pîine a fost .nevoit să plece la seceriş într-un alt sat, pe timp de 6 zile".
Iobagii şi jelerii din Criştelec arată că baronul Korda Gheorghe le obligă
soţiile să toarcă cîte 4 pfunzi de cînepă, iar „această muncă nu ni ·se socoteşte
În nici una din obligaţiunile noastre" 24 • Iar cei de pe domeniul lui Tordai
Iosif, redamă că „din momentul în care i-a reuşit ca pe iobagul său să-l
aibă la cuTte, fie cu vitele, fie singur, (nobilul n.a.) nu-l lasă să plece
acasă timp de 7 săptămîni, (... ) fiind obligat în acest timp ·sa lucreze continuu"25. Kaszony Dionisie Ignat, •din Criştelec, deşi „nu ne dă nici un petec
din pămîntul său", afirmă iobagii şi jelerii, totuşi „ne sileşte să-i prestăm
diferite munci. Pe timpul iernii, în f 1ecare saptămînă, sîntern obligaţi să-i
transportăm la Şimleu Silvaniei trei cară de lemne". În caz de neîndeplinire
a obligaţiilor, declară iobagii, „trimite oamenii săi înarmaţi după noi, care
ne arestează, apoi ne bat crunt prin temnicerul curţii".
~1
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Ţăranii dependenţi de pe domeniile nobiliare din Pericei, se plîng împotriva moşierilor Banffy, Korda, Marjai şi Puti, că „În tot decur·sul anului
sîntem sil~ţi să executăm robote împovărătoare (... ) cu mîncarea noastră,
din care motiv ne aflăm Într-o mare sărăcie". Iobagii de pe aceste domenii
erau datori „să lucreze la culturile ·de cînepă, (... ) a lua parte la vînătoare,
precum şi la curăţitul buruienilor din via domnului". Iar „toate acestea şi
alte robote abuzive, nu ni se socotesc nicăieri". Mai departe, ei arată că
„neexistînd nici o rînduială în executarea robotelor, sîntem hărţuiţi zi şi
noapte"2 6 •
Contesa Cosmis Cristina, văduva baronului Bornemisza Ignat, din Vîrşolţ, este acuzată că-i obligă pe iobagi să efeotueze robota „pe orice timp,
la o distanţă de 7 mile, fără a ni se da nici nouă, nici vitelor noastre, nici
un fel de hrană". Intr-o asemenea situaţie se aflau şi iobagii din Pet.enia.
In reclamaţiile lor la adresa nobilului Fekete Bojer Janos, dînşii afirmă că
îi obligă ,,a merge dte 7-8 mile pe timpul culesului viilor, indiferent dacă
e vreme rea, (... ) făcînd acest drum lung pe cont propriu". Moşierul nostru,
declară ei, îl „împovărează din .oale aifairă pe locuitooul (... ) Szabo Petru,
obligîndu-1 pe timpul culesului viilor să-i transporte vinul cu vitele sale la
o distanţă de 12 mile ( ... ), fără a-i da nici un fel de hrană (... ), pe care
acel sărman iobag este nevoit" a ·şi-o procura „pe cont propriu" 27 .
Iobagii din Nuşfalău, ·În „Jalnica ·tÎnguire (... ) contra Întregii Măritei
familii Banffy", se plîng că în executarea robotei „nu 1se respectă nici o normă,
ci, zi şi noapte, după bunul plac al Măritului nostru domn, fără nici o Întrerupere, sîntem siliţi a lucra". Nici iarna, timp de 2-3 săptărnîn.i, administratorii nu-i lăsau să plece la casele lor. „Sîntem siliţi - declarau ei - să
mergem pe timp aspru şi cu totul nepotrivit, la distanţe de dte 8-9 mile,
astfel că timp de 2-3 săptămîn.i nici nu putem să ne reîntoarcem la casele
noastre". După un asemenea drum istovitor, „în cel mai bun caz, sîntem
lăsaţi să ne odihnim 3-4 zile şi, imediat, trebuie să efectuăm munca grea
de iobag". Şi dînşii afirmă că „pe timpul duratei acestor robote extrem de
grele şi lungi, Măriţii noştri domni, nici nouă, nici vitelor noastre, nu ne
dau nici un fel de hrană"2s.
Irnpotriva nobililor Banffy, Szilvassy şi Szenas, se ridică iobagii din
Şuma.J, care spun că deşi „nu avem njmic, sîntem obligaţi să efectuăm robota
de iobag, atît ziua, cît şi noaptea". De asemenea, dînşii îi acuzau pe moşieri
că munca făcută cu vitele o socoteau ca efectuată cu braţele 2 9. Aceeaşi rec1amaţie o făceau şi iobagii din Almaş; în timp ce jelerii din această localitate
se plîngeau •Împotriva nobilului Szilvassy Ioan, care-i silea „să-i lucreze pă
mîntul timp de 2-3 zile (pe săptărnînă - n.a.), fără nici un fel de hrană" 30 •
Iobagii şi jelerii din Almaş erau profund nemulţumiţi, pentru că robota efectuată cu „patru sau şase vite de jug" era socotită „ca şi cînd ar fi lucrat cu
28
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palmele". Apoi mai adaugă: „anual, după culesul viilor, sîntern obligaţi să
transportăm la Şimleu un car cu vin, la o di,stanţă de 9 mile", fără hrană
şi fără „să ni se plătească ceva".
Pe moşiile lui Banffy Gheorghe şi Szilvassy Ioan, aflate în Camăr, robota
era deosebit de Împovărătoare. „Sîntem siliţi să executăm munci foarte grele faţă
de aceşti doi Măreţi domni" - .se arată ,în „Tristele plîngeri ale locuitorilor"
acestei comune. Pe timpul secerişului, care dura 2-3 săptămîni, „sîntem
mînaţi să lucrăm fără întirerupere numai pentru domnii moşieri. (... ) La
seceratul nostru nici nu ne putem gîndi. (...) Sîntem obligaţi să secerăm
fiecare, cînid 30, cînd 40 de cruci de griu, muncă ·.ee care necondiţionat trebuie
să o îndeplinim". După seceriş, „sîntem obligaţi sa transportăm recolta, muncă care, de asemenea, nu are nici o Întrerupere, pînă cînd nu a fost dusă
la îndeplinire. Acest transport (... ) durează o săptămînă şi mai mult. Stdnsul
fînului se face tot În astifel de condiţiuni" 3 1.
Baronul Banffy Gheorghe avea obiceiul de a-i lua la cur.te pe unii din
copiii iobagilor şi jeler,ilor, „pentru munci de zi şi noapte", fără nici o plată.
Nici părinţilor „nu li se ia în considerare" munca copiilor lor, „fiind datori
să lucreze ca şi ceilalţi iobagi". Dacă unii &ntre tinerii duşi la cuJ.1te, „neputînd suporta muncile extrem de grele şi Împovărătoare la care sînt supuşi,
fug şi vagabondează, părinţii lor sînt crunt bătuţi şi închişi".
In afară de obligaţiile statuate, iobagii şi jelerii de pe cele două domenii
feudale erau datori să facă „un transport de vin, ori altceva, în Ardeal",
fără să li se dea hrană pentru ei şi vite.
Torsul cînepii era extins asupra tuturor femeilor din gospodăria iobagului sau jelerului şi se făcea după un anume model. Pentru că „firul trebuie
să fie subţire", cu tot efortul femeilor şi fetelor, obligaţ.ia torsului „durează
două săptămîni". Cînepa şi firul se cîntăreau, iar cantitatea lipsă sau necorespunzătoare calitativ, „sărmana femeie (o) plăteşte". Cu toate acestea,
torsul „niu se socoteşte ca muncă efectuată în obligaţiile de roibotă".
Pe timpul recoltatului viilor, două persoan~ dintr-o familie sînt obligate
să meargă la cules, iar „tot atunci, noi (bărbaţii) curăţim căldările şi butoaiele"32.
Locuitorii jeleri din Măerişte şi Cîmpia se plîng că baronul Huszar
Iosif, nobilii Pentsi Gheorghe şi Sigisihund îi obligă „să lucreze cîte 3 zile
pe să.ptămînă" şi să cultive cîte 3 pfunzi de cînepă. Iobagii şi jelerii de pe
moşia baronului Korda Gheorghe reclamă faptul că li se pretinde rorsul a
patru pfunzi de cînepă, şi să vîndă „prin rotaţie, cînd 30, 40, ori şi mai
multe vedre de vin", fo timp ce „sîntem forţaţi a execl.llta şi alte felurite
robote". Neprim,ind nici o plată, „din cauza vînzării acestui vin, mulţi dint:re
noi am ajuns cerşetori", se arată 1n plîngerea comună a ţăranilor domeniali
<lin Măerişte. Iobagii din Cîmpia îi reclamă pe moşierii Pentsi Gheorghe
~i Sig~smund, care-i obligă să toarcă şi să ţeasă 3-4 pfunzi de oînepă.
Nobilii domeniali cu proprietăţi în Lompirt - baronul Huszâ·r, Pentsi
Gheorghe şi Sigismun!d, Szilvâssy Sigismund, Sebes Ioan şi Szomodi Gavnl
31
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- gÎnt reclamaţi de iobagi şi jeleri că „ne obligă la tot felul de robote, pe
care numai ei le pot inventa". „Le servim cu vitele noastre - spun aceştia fără întrerupere, fără să le putem ţine socoteala. Facem buţ.i, pe care le
cercuim, ia·r membrii familiilor noastre sînt mînaţi la alte munci: la arat,
la strinsul fînului, la toate transporturile şi cărăuşiile. (... ) Sîntem reţinuţi
dimpreună cu vitele şi membrii familiilor noastre pe timp de o lună chia•r
atunci cînd, şi pentru noi, ar fi timpul cel mai potrivit pentru i•sprăvirea
treburilor noastre"33.
Situaţia era asemănătoare şi În Giur·telecul Şimleului, pe moşia baronului
Korda Gheorghe şi Szilvassy Ioan. Iobagii îi acuză pe cei ·doi nobili că-i
obligă să transporte „vin la Cluj" sau „din Tăşnad" pe orice timp, fără
a le socoti zilele pierdute cu dusul şi Întorsul În cadrul obligaţiilor f euda!e:J 4 •
fo plîngerile iobagilor şi jelerilor din Borla, aceştia îi reclamă pe baronii Banffy, pentru abuzurile comise împotriva lor. „Pînă cînd nu terminăm
toate lucrările (Banffy Dionisie - n.a.) nu ne lasă acasă". Ca şi pe alte
domenii, sătenii din Borla munceau cu propria lor hrană. „Dacă ni se ispră
veşte pîinea, arată aceştia pe cîte unul dintre noi, ne lasă duminica
să a•ducem alta". Vorbind despre greutatea rnbotei, dînşii declară că „pînă
la locul muncii, care este la o depăr.tare de 8 mile, distanţa o parcurgem
fără să ni se plătească ceva. (... ) Nu ni se .dă nici un fel de hrană. În
schimb, avem pa11te de înjură•turi grave ( ... ) şi de multe bătăi, care ne ţin
Într-o continuă stare de nelinişte"35.
Iobagii din Baria, aflaţi pe moşia lui Banffy Francisc, îşi manifestă
adînca lor nemulţumire Împotriva nobilului, pentru că „pe vremea aratului
şi semănatului", nu se mulţumeşte cu un om, ci :de la o poartă scoate cu
forµ cîte 4 şi 5 oameni". Referinidu-se la starea precară în care au ajuns,
ei afinnă că pînă nu de mult „fi~ dintre noi a aV1Ut v~te de jug, aournia
însă mulţi nu mai au". Cu roate acestea, nobilul îi forţa să iasă la robotă.
„Dacă nu putem ieşi la muncă, sîntem înjuraţi iÎn modul cel mai josnic şi
bătuţi ca vitele". Apoi, se dau următoarele cazuri: „uniul dintre noi a fost
bătut în asemenea hal că, în urma acelei bătăi, a decedat. Nu de mult, unul
dintre noi n-a putut ieşi la muncă cu 4 dintre boii săi {În timp ce o altă
pereche de boi muncea .pentru nobil). El a fost prins de vătăşel şi bătut fo
aşa fel că, timp îndelungat, nu a putut munci nimic pentru sine". După care
încheie: „.înafară de această bătaie, vătăşelul l-a mai amendat şi cu 34 creiţari"36. Strigătul ţăranilor asUJpriţi din Borla: „Nu mai putem suporta aceste
munci grele", menit să ajungă la urechile Cmţii imperiale, de unde iobagii
şi jelerii aşteptau să li se facă dreptate, constituie nu numai un semnal de
alarmă, ci şi hotărîrea lor de a se ridica la luptă pe calea armelor.
lmpotriva aceloraşi nobili redactează jalnice plîngeri şi ţăranii legaţi
de glie din Bocşa Română. „Toată vara şi toamna o pierdem în slujba moşierului, încît ne prinde Îngheţul pămîntU1lui şi noi nu am .putut Însămînţa
Ibidem,
Ibidem,
is Ibidem,
36 Ibidem,
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ceva". In 1pl1J1S, aceştia îl acuză pe baronul Banffy Sigismund, care a poruncit
„ca unui iobag al său să i se aplice 100 lovituri de băţ". Vina acestuia ronsta
în faptul că, neavînd pîine, „nu a putut ieşi la lucru". Pentru a-i i:edepsi cît
mai aspru pe iobagii şi jelerii săi, nobilul pune slugile ,să-i bată, clupa ce unuia
dintre ei, „din sadism, îi taie urechile"3 7 •
Tăranii din Guruslău, aflaţi pe moşia nobililor Bfoff y Francisc şi Farkas, se plîng împotriva robotei. „Ne obligă să secerăm 30-60 cruci de grîu,
iar pe cei mai neputincioşi, cîte 30-40 cruci". Iobagul care nu poa,te ieşi
la robotă este obligat să secere „ou oameni angajaţi de el, pe bani" 38 . Sinte1izînd obligaţiile de robotă faţă de domnul de pămînt, ei declară: ,,Sîntem
\iliţi să îndeplinim munci foarte grele, atît 7Jiua dt şi noaptea, iarna şi
varia, (... ) trebuie să facem şi cărăuşii lungi, fără a primi nici un fel de
hrană" 39 •

Pe moşia
asemănătoare

contelui Teleki din Horoatul Crasnei, sarcinile de robotă erau
cu acelea amintite mai sus. Iobagii de pe domeniul lui Teleki
sînt puternic afectaţi din cauza cărăuşiilor la distanţe mari, pe care sînt
I oqaţi să le efectueze. „Fiecare iobag, de cîte ori i ,se cere, este obligat a
face cărăuşii În scop comercial, spre Debreţin sau Oradea"40. O asemenea
muncă era şi mai apăsă.toare deoarece nobilul nu dădea hrană pentru oameni şi vite.
In privinţa robotei, iobagii şi jelerii din cele 22 de localităţi se plîng
în oomun împotr~va nobilimii, care nu le scade din robotă zilele cînid fac
iranspor:turi în cadrul obligaţiilor regale. „A:tunci oînid (... ) mergem la Dej
după sare, cărăuşia durează cîte 2-3 săptămîni", dar „acest timp, domnii
1111şt1ri moşieri nu îl iau în considerare"4 1 •
Obligaţiile

în

natură

Pe lîngă robotă, ţăranii iobagi erau datori să dea dijmă din toate produsele. Renta în produse era cerută de rege, nobili, precum şi de biserica
roman.o-catolică. Stăpînii de pămînt pretindeau nona a noua parte din
cereale, iar regalitatea şi bisierica luau decima, a zecea parte din recoltă.
Locuitorii iobagi din Petenia se plîng Împotriva nobil.ului Fekete Bojer
Unos, care „Înafară de dijma regală, (... ) ne ia o parte din nouă, şi astfel
din zece crnci de cereale, în urma dijmei nedrepte, nouă (... ) ne rămin numai opt cruci. Acest fapt ne cauzează pagube şi nedreptăţi yeste mă·sură" 42 •
Din celelalte produse şi animale, nobilul lua „o vică de ovaz, o găină, din
fiecare 10 gră9uni unul", i.ar „cei mai săraci, care nu au 10 grăsuni, sînt obligaţi isă plăteaiocă 6 creiţari"43.
37
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La fel procedau şi nobilii Banffy pe domeniile lor din Guru~lău. Astfel,
Banffy Dionisie, „după fiecare 10 cruci de gdu, ne ia drept dijmă cite
2 cruci. Din ovăz, la fel. Din vin, de asemenea, din fiecare 10 vedre, ne ia 2.
Din 10 grăsuni trebuie să-i dăm unul. Dacă nu avem zece, alunei plătim
5 creiţari. De asemenea, din 10 oi, dăm o oaie cu miel. Cînd ni se cere (... )
dăm unt, găină şi ouă" 4 4, declară iobagii de pe moşia sa.
Baronul Banffy Francisc le pretindea ţăranilor de pe domeniul din Guruslău să-i dea .>tot a noua cruce, (... ) din vin, oot a noua vadră, din zece
grăsuni dăm unul; dnd avem mai puţini, tot trebuie să-i dăm. Găini şi
ouă, (... ) oîte ni se porunceşte".
Iobagii din Horoatul Crasnei ridicau gla'5ul împon-iva poverii obligaţiilor în natură. „Din orice fel de cereale, 1dacă avem 10 cruci, una 5e ia
drept dijmă regală, iar una o ia domnul moşier". Din „10 gră1suni, unul
îl ia Măria Sa (contele Teleki - n.a.); dacă nu avem decît şase, şi din
aceştia unul este al Mă·riei Sale. Acela care are numai 1, 2 ori 3 grăsuni,
trebuie să plătească 6 creiţari"45.
Familia nobililor Banffy, pe lingă dijmă, le cerea iobagiJor de pe domeniul din Nuşfalău să-i dea „o găină, ouă, ovăz, unt şi multe altele", iar
primarul-iobag Kincses Mihai „a fost impus şi .încaisat cu două vedre de seu
topit" 46 • Ţăranii domeniali din Almaş îl reclamă pe moşierul Vaji Laszlo,
care le ia „zeciuiaJă din porci, ia:r dacă nu avem, atunci ·sÎntem siliţi să
plătim 12 creiţari. Tot anual, ne ia cîte o găină, zece ouă, un sac, iar cine
nu are sac plăteşte în bani 17 creiţari"4 7 • Tot aceştia arată că nobilul Szilvassy Ioan le pretinde să-i dea „găina de Crăoiun şi dtJe zece nouă"; din
„zece porci ni-l ia pe cel mai bun, iar dacă n-avem, ne obligă să-i plătim
7 creiţari".
1n „tristele plîngeri ale locuitorilor comunei Camăr, contra Măriei Sale
domnul baron Banffy Gheorghe şi onoratului domn Szilvassy foan", aceştia
îi acuză de o serie de abuzuri. „Anual, sîntem siliţi .să dăm: unii, o găină;
alţii, dO'Ua, cu puii lor". Din poroi se ia zeciuială, iar „dacă nu avem porci,
atunci ne iau 6 creiţari. Asemenea (...) ni se ia o oaie cu mielul ei (din
zece - n.a.); dacă n-avem, ni se cere suma de 6 creiţari". Din vie se lua
„dijma regală", după care „Măriţii domni ne iau a noua parte". La căsătJorie
sau deces în familia f eudalwui, aceştiia „pretind de la fiecare iobag cite o
vadră de v~n" şi.„de la fiecare vacă( ... ) cîte o iţie de unt".
Jelerii din Măerişte ·se pl[ng împotriva baronului H\llSzar Iosif, care le
cere anual „cîte o găină şi 12 ouă, ori să plătească p.reţul a 2 pui". Baronul
KoDda Gheorghe le pretindea iobagilor şi jelerilor ·sai d~n Măerişte să-i dea
anual „o găină cu 20 ouă", o iţie de unt, o oaie cu miel din zece, o cupă
de alune sau 12 <:reiţari, un porc din zece. Nobilul PentslÎ Gheorghe lua
„cite o găină cu pui" de la fieca·re iobag şi un porc din zece. Nemeşii, proprietari de feude în Lompirt, ·Îi obligau pe ţăranii d01I11eniaLi să dea anual,
u
45
46
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Ibidem, p. 20.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Documente inedite din secolul al XVl//...J.ea

449

pe lîngă nona din cereale, „o găină cu 10 pui, Înafară de gama (... ) de
Crăciun, (şi) cel mai bun pooc"4 8• Nobi1lul Pentsi Gheorghe pretindea cite \llil
porc şi atunci cînd iobaigul avea numai „5-6 grăsuni".
loba~i .din Cîmpia, Giurtelecul Şimleului şi Borla aveau, În general, aceleaşi obligaţii. La Borla interveneau unele particularităţi, şi anume: dacă
iobagii nu puteau da viin, plăteau 21 creiţari, iar „gospodarii mai buni" erau
siliţi să achite suma de 42 creiţari; cÎllle n-avea unt, plătea 10-12 creiţarii;
dacă aveau mai puţine oi ,şi porci, li se pretindea cîte 2 creiţari.
In Bocşa Romană, iobagii dădeau „dijma regală cuvenită din vin, griu
şi porumb". In plîngerile lor jalnice, ei arată că deşi ,,comuna noastră nu
este obligată a da dijmă, nobilii Banffy pretind zeciuială din porci şi oi, o
iţie de unt, o găină, 10 ouă, 2 v ici de ovăz. Gine „nu are unt, este silit să
plătească 12 creiţari, iar în loc de găină 6 creiţari". Cînd aveau loc anumite
evenimente în familia nobililor - naştere, căsătorie, deces - „sîrutem obligaţii să dăm o vită tăiată". Ei mai erau datori să dea „vite spre a fi tăiate,
şi astfel vîndute. Noi le cumpărăm scump declarau sătenii - şi aproape
la fiecare tăiere suferim o pagubă intre 3-4 florini; ba în unele caruri,
paguba este de 7 florini" 49.
O altă obligaţie - despre care nu se aminteşte În celela:lte sate din
comitatuil. Crasna, ci nwnai în comitatul Zarand50 - este aceea referitoare
la stfrp.irea păsărilor. „Sîntem siliţi - 1scriu iobagii din Bocşa Romană să prindem vrăbii, şi anume: anuaJ, cîte 120 vrăbii, sau ouă. Dacă nu dăm
acest număr, sîntem bătuţi crunt"5 1 •
Ţăranii de pe domeniu, prin natura Împrejurărilor, erau forţaţi să plă
tească dare pentru podul plutitor de pe rîul Zalău, proyrietatea nobililor.
Altfel, în zilele de tîrg la Zalău, nu erau găzduiţi de catre arenşadul Andrassy Carol, în hanul, care şi el era al baronului Bânffy Sigismund.
Alte greutăţi care îi apăsau pe ţăranii din această comună erau acelea
în legătură cu îmr.eţinerea armatei. „In fiecare lună ~Întem obligaţi să dăm
16 viei de grfo. Deşi noi cumpărăm vica cu 1 florin şi 8 creiţari, astfel că
kobălul (4 viei) costă 4 florini şi 32 creiţari, onoratul şi nobilul j1udeţ Crasna
ne plăteşte numai 1 florin şi 20 creiţari pe un kobOl". ln .felul acesta, la
fiecare koool, „sărmana noastră comună suferă o mare pagubă", în valoare
de 3,12 florini.
Iobagii din Carastelec, aflaţi pe domeniul baronilor Bân.ffy, se plîng
împotriva stăpînilor de pămînt. „Înafară de obligaţiunile noastre obişnuite
şi forţate ,spun d~nşii - în fiecare an sîntem datori să-i dăm (baronului
Bânffy Farkas - n.a.): o găină cu 10 pui; la fiecare sărbătoare a crulturilor, fiecare iobag: dte zece ouă, un eui de oocoş castrat, o ferdelă de ovăz,
tei peo·tru legat viţa de -We" 52 . L:i caisătorii şi decese în familia baronului,
„sîntem obligaţi să dăm o vită de tăiat. Anual dăm unt şi dijme, cite un
1
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kobol de mere pădureţe". Din porci lua tot al zecelea grăsun; chiar dacă
iobagul avea numai pami, şi a.tunci feudalul îi lua unul 53 •
Baronul Banffy Emerich le cerea iobagilor din Carastelec, dacă n . . aveau
unt, să-i dea anual cîte 17 creiţari. „Administratorul Măriei Sale a luat cu
forţa drept dijmă din 5-6 şoldani, unul, şi anume pe cel mai frumos" 54 •
Contele Redai Farkas şi baronul Korida Gheorighe luau de la iobagii şi jelerii
lor din Uileacu Şimleului dijmă din cereale, zeciuială din porci, o oaie cu
miel din zece, cîte o găină şi 20 ouă, o iţie de unt sau trei măsuri de ·untură
de porc, 10 pfunzi rafie de tei pentru legat via. Baronu.I Bânffy Farkas le
pretindea ţăranilor domeniali din Măerişte aceeaşi rentă în produse, cu unele
particularităţi, şi anume: 12 pfunzi de rafie de tei; pentru fiecare 10 oi, cîte
2 miei. Baronul Banffy Mihai lua unul din nouă miei55.
Nobilii îi obJigau pe iobagii şi jelerii din Perieci să dea „pe seama
Curţii cîte o găină, 20 ouă, o rnpă de unt, o cupă de alune, 6 pfunzi de
rafie de tei, cîte 2-3 viei de mere pădureţe pentru hrana poroilor, o V'ică de
coarne pentru rachiu"5 6 • Contesa Cosmis Cristina, înafară de dijmă, mai
pretindea fiecărui iobag din Vîrşolţ să-i dea „trei vedre de vin, iar acela
care nu are e silit să plătească trei mariaşi, adică 51 creiţari" 57 •
Şirul obligaţiilor de rentă în produse şi particularităţile acestora era cu
mult mai mare. In pra.etică, notbilii din comitatul Crasna, ca şi din alte
părţi, dijmuiau orice produs al ţăranilor de pe domeniile feudale, obligîndu-i
pe a.ceştia la nenumă-rate daturi în interesul curţii.
Obligaţii

în bani

După renta în muncă şi produse, prin mărimea şi greutatea sa urma renta
În bani. Locuitorii satelor şi tîrgunilor, în general, iobagii şi jelerii, În special,
aveau o multitudine de obligaţii băneşti. Aceştia trebuiau să plătească tot
felul de taxe şi dări către stat, feudali şi bi1serică. Se dădea dare pentru
pămînt, poartă, vite; pentru capul de familie şi membrii acesteia; impozitul
numit de Sîn Mihai, pentru întireţinerea armatei şi ailtele. Şi În acest domeniu interveneau o serie de particularităţi de la sat la sat şi de la moşie
la moşie.
In ,„plfogerile locuitorilor (iobagi) din comuna Guruslău" 58 , aceştia arată
că „impozitul către judeţ ajunge chiar la 30 floriini", sumă care echivala cu
contrava1oarea a trei vite cornute mari.
Iobagii ~i jelerii din Carastelec îi aouză pe nobilii Banffy, spunînd: „pe
fiecare ne taxează după intravilanul unde locuim, ba această taxă - baronul Banffy Fa:rkas - o pretinde, pe jumătate ori a treia parte, şi pentru
:>3
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1111 r.1 vi);rnole needificate (neclădite) şi după care nu tragem mei un folos.
111 .ilară de aceasta, ne mai pretinde în bani suma de 51 creiţari"5 9 • Nobilii
111.1 i încasau anual „de la fiecare iobag, cîte 15-20 florini; de la unul mai
111111i, <le la altul mai puţin" 60 . Iobagii din Criştelec, atunci cînd se plîng
i111p11Lriva baronului Banffy Farkas, precizează că acesta le ia „pentru fie1·.ir<' intravilan (cîte) un florin"61.
I >arca pentru vite, de asemenea, era destul de apăsătoare. „Omul care
.11 l" două sau patru vite, plăteşte 10-12 florini, iar cei mai înstăriţi .sînt obli1'.••\ i s:i plătească 15, 16 şi 18 florini", se plîng iobagii din Guruslău 62 • Cei
di11 Bo·cşa' Romană declară că „nu ştim cit este impozitul pe vitele şi bucatele
""·"'re, dar din experienţă observăm că gospodarul cel mai sărac ajunge să
pl111t•ască 5-6 florini, iar cel care are o stare mai bunişoară, 10-13 fior i11i" 11 \ Greutatea acestei obligaţii mai consta şi in faptul că nu se ţinea
•.1·.1111:i de scăderea numărului de vite Într-o anumită perioadă de timp, ci
1.ir.111ii continuau să fie impuşi pe baza unei evidenţe mai vechi. Deşi „ni s-au
Î11qrn\i11at vitele, s-a continuat să fim impuşi şi încasaţi cu taxa cuvenită
cl11p;i vitele ce existau at:unci", cu toate că „astăzi nu mai avem nici jumă1.11e din numărul lor" 64 , declară iobagii din Pericei.
F:iră a preciza natura obligaţiei, iobagii şi jelerii din Almaş reclamă că
1111liil11lui Vaji Laszlo, „anual îi dăm taxă, pe care noi o considerăm că este
loartc mare"Gs.
Capitaţia sau darea pe cap de locuitor reprezenta sume destul de în~<'llrnate. Astfel, locuitori din Bocşa Romană şi Guruslău, referindu-se la
111·castă obligaţie, spuneau că „greu apasă asupra noastră". După care arată
1,, „impozitul pentru fiecare om liber a ajuns la 4 florini, cd pe un iobag
). florini, iar cel pe un jeler 3 Horini" 66 • Mai departe, locuitorii din Bocşa
lt rnnână adaugă, că: „pentru băiatul iobagului se plăteşte 2 florini, pentru
1ci al jelerului 3 florini; pentru băiatul căsătorit 4 florini", iar „băiatul şi
Ia1a de 15 ani sînt impuşi cu 18 creiţari "6 7 •
O altă obligaţie bănească care a provocat o serie de nemulţumiri în rînd11rilc ţărănimii dependente şi este pr~entă În aproape toate cele 22 de plîn~cri, era aceea a dării numită de Sin Mihai (8 noiembrie). Ţăranilor dome11i•\li clin Pe!l.1Îcei, nobilii le precindeau anual cîte 5 flor;mi impozit de Sî.n Mihai
„fară ca acesta să fie socotit în vreo obligaţiune de-a noastră" 68 • Contesa
<:osmis Cristina este acuzată de locuitorii din Vîrşolţ că îi forţează să plă1l'ască impozitul de Sin Mihai „contrar ordinului Măritului guvernator" al
·1'rnn.sil vaniei.
~'°
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Uneori această dare era tJransformată într-o obligaţie în produse. As~fel,
iobagii şi jelerii din Bocşa Romina şi Guruslău se plîing împotriva nobi..lilor
Bantffy, care le pre~ind drept dare de Sîn Mihai cîte 51 creiţari, „dar cum
noi n-avem bani, sîntem forţaţi să dăm trei vedre de vin"6 9• Aceeaşi familie
nobiliară le cerea ţăiranilor domeniali din Guruslău, .pe lingă cei 51 creiţari,
„încă 25,5 creiţari", sumă ce reprezenta o compensaţie pentru nobil, căruia
„pînă la Sfîntu Gheorghe (23 apr,ilie) nu trebuie să-i murn:im"1°.
In unele sate, stăpînii domeniali încasau şi o taxă pentru cîrciumărit.
In Bocşa Romina, nobilii Banffy „pretind opt florini" pentru cîociumărit,
declară iobagii ,şi jelerii nemulţumiţi 71 •
Nici unii slujitori din rîndurile iobagilor, care serveau interesele stăpî
nilor, nu erau scutiţi de taxe şi dări. Kovacs Andras din Cara.stelec se ritlică
împotriva practicilor baronului Banffy Farkas, care „deşi m-a desemnat a
îndeplini demnitatea de .prjmar pe timp de un an, totuşi pretinde să plătesc
drept taxă 20 florini"12. ln afară de obligaţia bănească, primarul amintit
trebuia să ,îndeplinească şi celelalte sarcini iobăgeşti.
Alte taxe şi clăiri ~ercepute de la ţărani aveau în vedere întreţinerea
armatei cartiruită în cetaţile din Şimleu! Silvaniei, Valcău şi Crasna. Iobagii
şi jelerii din Carastelec îl reclamă pe administrarorul baronului Banffy Emerich pentru că „atunci cînd Măria Sa a înfiinţat armata în cetatea sa (din
Şimleu! Silvaniei n.a.), pentru cheltuielile survenite cu acea ocazie, i-a
impus cu dte un filorin pe fiecare iobag şi jeler" 73 .

Alte

obligaţii

Asupra locuitorilor satelor şi oraşelor apăsau şi numeroase alte sarcm1
impuse de nobilii feudali, pe baza monopolului lor asupra Întregii
activităţi economice.
In „reclamaţiunile oraşului Crasna, contra Măriei Sale domnul Vaji Mihai", locuitorii arată „că libera noastră cîrciwnă a impus-o cu vama tîrgului,
iar măcelăria o impune, contrar dispoziţiunilor din trecut" 74 . Deşi Curtea
de ~a Viena le-a dat dreptate orăşenilor prin delegaţiile trimise În capitala
imperiului, totuşi nobilul a continuat să-i forţeze la plata taxei de vamă
pentru CÎl"'Ciumărit şi măcelărit. „Prin acest abuz - declară iobagii din
Crasna - atît oraşul nostru, oît şi noi, am suferit mari pagube". Sătenii din
Vîrşolţ se plîng împotriva moşierilor pentru că dreptul de cîrciwnărit „ni
l-au restrîns la numai trei luni" pe an75. Cei din Petenia îl acuză pe nobilul
ş1 greutăţi

sn Ibidem, p. 32.
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Fekcte Bojer Janos că le-a redus dreptul de a vinde vin de la „o jumătate
de an" la numai „trei luni".
lntr-o serie de localităţi, nobilii le-au răpit În Întregime sătenilor dreptul de cîrciumărit. O asemenea situaţie era în Lompirt76 şi Jp77. In această
ultimă aşezare, locuitorii puteau lua în arendă dreptul de cîrciumărit, plătind
moşierului suma de 15-18 florini anual.
O altă obligaţie impusă de nobili, cu urmări dăunătoare pentru ţăranii
dependenţi, era aceea a vînzării vinului curţii. Sătenii aveau datoria să preia
vinul de la stă,pînul de pămînt spre a-l vinde •sau consU1I11a. Re.ferindu-se la
această grea povară, iobagii şi jelerii din Criştelec, aflaţi pe domeniul lui
Tordai Iosif, declarau: „NumituJ nostru domn ne pune În spinare vînzarea
vinului; şi ori că îl bem, ori că îl depozităm undeva, ne Încasează contravaloarea lui. Pentru această desfacere, nu ne plăteşte nimic"78. Concomitent
erau siliţi .să îndeplinească şi celelalte .serv1i•tuţi feudale.
Pe moşia bair<lnwui Banffy Dionisie din Guruslău, nobilul a renunţat
la măsura vînzării vinului său de către iobagi şi jeleri. In schimbul acestei
obligaţii, „trebuie să-i plătim un mariaş (17 creiţari n.a.), ori să-i dăm
o vadră de vin, ceea ce pentru noi este o mare împovărare" 79 •
Una din obligaţiile foarte grele, comună tuturor locuiroriloc dependenţi
din comitatul Crasna, şi omniprezentă .în plîngerile celor 22 de aşezări, se
referă la hrana necesară oamenilor şi animalelm pe timpul efectuării robotei.
Atiît ~ndividuaJ, cît şi În colectiv, iobagii şi jelerii îi acuză pe nobili şi administratorii lor că îi obligă să presteze tot felul de munci şi cărăuşii, fără să
le dea nici un fel de hrană. Ţăranii domeniali ·din Ca.măr îşi încep „tristele
plîngeri", grupate în 14 punote, tocmai cu un asemenea. capăt de acuzare.·
„Sîntem siliţi - arată dînşii - să executăm munioi foarte grele cite 3 rile
pe săiptămînă, fără să ni se dea ·pîine, ori fiertură".
Hrănirea pe cont propriu de către iobagi şi jeleri, atunci dnd ei munceau aproape tot timpul .pe domeniul feudal sau în interesul nobililor, nu
numai că era deosebit de grea din ·eunct de vedere material, dar avea şi grave
consecinţe privind starea lor de ·sănaitate şi capac~tatea de moocă.

Diferite abuzuri şi ilegalităţi
Pe Ungă numeroasele şi variatele obligaţii feudale, cărora locuitorii satelor şi oraşelor trebuiau să le facă faţă, aceştia aveau de suferit şi din
cauza unui noian de abuzuri şi ilega.lităţi. Nedreptăţile se întiîlneau la tot
pasul, cuprindeau toate domeniile de activitate şi îmbrăcau cele mai diferi.te
şi apăsătoare forme.
lmpotriva unor astfel de abuzuri se ridică locuitorii din Petenia, spunînd: „Domnul moşier a împărţit hotarul, luîndu-ne pămîntuJ arabil şi de
76
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cosit", încît „nu avem din ce trăi". Tot ei spun mai departe: „mica noastră
pădure rn ghindă, pe care am aVU1t-o, moşierul ne-a luat-<> cu forţa. Astfel,
că nu mai .avem unde duce grăsunii nnştri Ja păşunatl de ghindă" SO.
Despre nobilii Banffy, ţăranii domeniali din Nuşfalău arată: „ne-au pustiit pădurea noastră de stejair, cu ghinda necesară hrănirii vitelor şi yorcilor
noştri, transformînd~o fie în pămînt arabil, ori fînaţă". Din aceasta cauză,
spun aceştia, „pe timpul verii, vitele noastre a.proape că pier de foame şi, o
dartă cu ele, şi noi" .R1
Descriind starea precară din punot de vedere economic În ca.re se găseau,
iobagii şi jeleri din Ip demască abuzurile săV1îqite de nobilime. „Domnii
moşieri afirmă ei au luat cele mai bune pămîmuri pe seama lor, iar
nouă ne-au rămas numai acelea care, se poate zice, nu aduc nici un folos.
Cu terenurile de cosit, au procedat la fel, aşa că am ajuns la sapă de lemn" 82 •
Nici pămînturile foste neroditoare nu erau lăsate pe mîna ţăranilor domeniali.
„Dacă defrişăm şi curăţăm de spini şi bălării vreun teren, ca·re asnfel devine
arabil ori loc pentru cosit, acesta ne este luat şi folosit de domnii moşieri" 83 •
Situaţia era asemănătoare şi pe domeniul contesei Cosmi1s Cristina din
Vîrşolţ. „Ne-a luat nouă, sărmanilor iobagi şi jeleri, cele mai bune pămînturi
arabile şi fînaţe, pe care le-a .încorporat în moşia sa, dîndu~ne în schimb nişte
zăvoaie, tufişuri şi pămîmuri slabe, şi în Întindere cu mult mai mică, pe care
noi nu le putem folosi, şi din care nu putem trăi." 8 •. Iobagii din Horoai~ul
Crasnei îl acuză pe contele Teleki că le-a „lua:t cele mai bune pămînturi,
şi, putem spune, că ni le-a lăsat pe cele mai rele, în care nu rodeşte aproape
nimic", iar „pădurea ne-a fost luată prin abuz de către domnii moşieri" 85 •
Locuitorii din Şumal, de pe domeniul văduvei nobilului Szenas Iosif, se
plîng împotriva numerooselor abuzuri săv.îrşite de aceasta. în urma mai multQr jalbe ale sătenilor, guvernatorul Transilvaniei a hotărî·t că moşieriţa „nu
are voie să păşuneze în hotarul comunei Şumal decît 12 vite de jug şi .6 vaci".
Cu toate acestea, văduva Szenas cu „de la sine putere (... ) în loc de 18 vite,
păşunează 800-900" şi „ne distruge ho~rul comunei (... ), iar pe noi ne
să'făceşte cu totul, făcîndu-ne ce~şetori" 8 6.
Pentru a-şi mări terenurile cuJtivabile, iobagii şi jelerii din Şumal au
defrişat şi desţelenit o bucată de pămînt „prin osteneli de nedescris", pe care
l-au semănat cu grîu. Cînd a venit vremea secerişului, stapîna de pămînt „a
du~ acasă recolta de griu", afirmă sătenii, „deşi nu trecuse un an de la defrişare şi nu avea dreptul la dijmă"Bi.
TTistele plîngeri ia.Ie locuitorilor comunei Carnăr con5emnează că moşieru
„au împuţinat pămînturi1le şi livezile noastre, luînd pentru dînişii părţile cde
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mai bune, (iar) nouă ne-au dat pe cele maii. rele, pline de spM11 şi bălării" 88 •
Moşierul Vaji Mihai şi-a însuşit, prin abuz, două păduri ale oraşului Crama,
pe care, exploatîndu-le neraţional, le-a distrus, „Înoît nu mai pot acoperi necesităţile noastre şi ale militarilor cartiruiţi" 89 , •declară Jocuitorii nemulţumiţi.
Săteni din Carastelec se plîng că din porunca nobililor Banffy, slugile acestora „mînă cireada tineretului bovin pe locurile oprite", unde ţăranii au „semănăturile cu porumb şi ovăz, şi locurile pentru fîn, distrugîndu-ne complet
recoha" 90 •
Prin abuz şi ~legalitate, subprefectul Szemerjai Laszlo a luat o casă din
Pericei, edificată de locuitori pentru ciurdarul satului, mutind în ea pe uin
iobag de-al său. Îngrijoraţi, iobagii şi jelerii reclamă cazul, după cum şi faptul că subprefectul „are intenţia a ne lua şi casa de strajă". Mai departe, ei
arată că din cele şase clădiri, pe care dînşii le-au zidit pentru nevoile parohiei, trei au fost lua.te cu forţa de că·tre nobilii Banffy Dionisie, Ma'l"jai şi
Erd&eleki Alexandru91 • Nobilul Keszeli Laszlo a luat, în mod abuziv, de la
iobagul Szabo Petru din Petenia, un teren cultivat cu vie, „clădind acolo o
cramă, pe care a Îngrădit-o, fără a-l despăgubi cu ceva" 92 • Iar moşiernl Pentsi
Sigismund „ne-a jefuit parohia şi pe preotul nostru de locul de casă", se plînig
locuitorii din Lompirt. Cu toa,,te că parohia a fost repusă în drepturi „pl'În
justiţie, domnul moşier nu-l cedează"D3, arată sătenii în plîngerea lor.
1n reclamaţiile lor, ţăranii de pe domeniile nobiliare din Pericei se plîng
împotriva stă.pinilor de pămînt. „Domnii ne cauzează prădăciuni în proprietă
ţile noastre", declară aceştia. „Mai suferim mari pagube şi din partea cărău
şilor, ce transportă sare la depozitul din Şimleu, (... ) dawrită faptului că
aceştia, atît la dus cît şi la Întors, îşi păşunează vitele În hotarul comunei
noastre", din care motiYe „ne aflăm Într-o mare sărăcie" 94 •
Cartiruirea şi Înt:reţinerea Regimentului Haller însemna pentru locuitorii
comitatului o serie de obligaţii şi greutăţi .suplimentare. ln plîngerea comună
a celor 22 de localităţi din comitatul Crasna, se arată: „sîntem obligaţi a
contribui cu o mare cantitate de grîu" şi cu numeroase cărăuşii fa. Întreţine
rea a·rmatei. Greutatea mai consta şi în aceea, că ţăr-anii cumpărau kobOlul de
grîu „cu patru .florini, şi chiar mai mult", iar perceptorul provincial, pe nume
Pentsi Sigisrnun:d, îl plătea „numai cu un florin şi 20 creiţari". Cu alte cuvinte, ţăranii pierdeau oîte 2,80 florini la fiecare kobol dat pentru întreţinerea
garnizoanei imperiale.
Nemulţumiţi că nu li se plătea preţul real al cerealelor, iobagii şi jelerii
din rornitatul Crasna au ,,.îndrăznit încă la 23 iunie a.c. (1773) a aşterne la
Cluj", înaintea lui Iosif II, o pl.îngere împotr~va organelor administTative comitatense. Cu toate acestea, la 27 iulie 1773, perceptorul provincial „ne-a
încunoştiinţat să ne prezenrtăm spre a ridica contravaloarea griîului'". Şi de
Ibidem,
Ibidem,
90 Ibidem,
91 Ibidem,
?'l Ibidem,
fJ3 Ibidem,
9 4 Ibidem,
88
811

p. 23.
p. 3.
p.
p.
p.
p.
p.

4.
14.
16.
26.

12.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

P. ABRUDAN

456

data aceasta li s-a plătit tot 1,20 florini pentru kooolul de grîu. Ţăranii, iniţial, au refuzat 5ă primească banii, dar fiind ameninţaţi de „onoratul perceptor", au fost nevoiţi a se 5upune şi a primi 1surna respectivă95 •
De asemenea, ei se mai plîng împotriva perceptorului provincial că nu
le achită oonitravaloarea cărăuşiilor, pe ·care le efectuează în folosul Regimentului Haller96.
Fireşte, obligaţiile locuitorilor, după cum şi abuzurile şi ilegalităţile să
vîrşite de nobili, administratorii şi slugile lor împotriva maselor de truditori
de pe domeniile feudale, nu se limitau doar la cele amintite mai 5us, ci numă
rul, varietatea şi modul lor de manifestare era cu mult mai mare. în materialul de faţă ne-am limitat doar la cîteva dintre ele, evidenţiindu-le pe cele
mai caracteristice, şi pe care locuitorii comi~tului Crasna Ie considerau ca fiind
cele mai împovărătoare.
Din lipsă de documente, nu se cunoaşte cum a fost îndeplinită cercetarea
ordonată prin Decretul semnat de Iosif al Ii-lea, la 23 octombrie 1773. Se
ştie însă că Mi lunile şi anii următori, situaţia iobagilor şi jelerilor din comitatul Crasna, ca de altfel din întreaga Transilvanie, 1s-a înrăutăţit şi mai muh97 •
Obligaţiile acestora În loc să scadă, au sporit, iar reclamanţii şi semnatar.ii plîngerilor au fost supuşi unui tratament brutal. Prevederile rescriptului imperial dait de Maria Tereza în 1774, care prevedea o nouă reglementare a raporturilor dintre 1.>tăpînii de pămînt şi ţăranii .de pe domeni.i, n-au fost respectate
de nobilime. O aJSernenea soartă a avut-o şi decretul foi Iosif al llilea, din 16
august 1783.
Toate acestea au convins treptat maisele ide iobagi şi jeleri că nu prin
demersuri, cereri şi plîngeri, adresate „milostivului" impărat vor dobîndi drepturi şi libertăţi, ci singura cale pentru înlăturarea exploatării şi asupririi
feudale o constituie lupta cu arma .în mînă. La orizont iSJC contura tot mai
puternic, marea răscoală ţărănească, în frun1tea căreia se vor a.fla Horea,
Cloşca şi Crişan.

PAUL ABRUDAN

ANEXA
I
Nr. 9508
(177J)
Slăvite lmpărat Roman,
firea lucrurilor, Domnul nostru mărit, milostiv şi etern!
Intrucît dipă Atotputernicul Dumnezeu, Majestatea Voastră, după firea lucrurilor sînte\i ocrotitoru.I sarmanilor de noi, eterni contribuabili iobagi şi, în toate nevoile, mizeriile noastre, numai la Majestatea Voastră putem găsi mîngăiere, vindecare; aşteptăm dar de la Majestadupă
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tca Voastră milostivirea prin care am erimi uşurare în judeţul nostru Crasna; deoarece de la
onorata Tablă Continuă putem spune ca nu primim nici o uşurare; fie că în această privinţă
nu poate, ori nu vrea să întreprindă ceva, fie că faţă de domnii moşieri este incapabilă să facă
ceva pentru uşurarea situaţiei în care ne aflăm.
Noi, eternii iobagi şi oameni proşti, îndrăznim a proşterne la picioarele tronului Majestăţii Voastre, care după firea lucrurilor sînteţi eternul nostru domn, umila noastră plîngere,
care conţine durerile noastre, cu speranţa că, dacă le veţi găsi îndreptăţite, vom primi uşu
rările pe care le cerşim; iar noi promitem că, în continuare„ vom rămîne eterni umili şi
fideli servi ai Majestăţii Voastre, iar traiul nostru, sîntem siguri, că va deveni mai îmbelşugat.
In urbariul decretat de Majestatea Voastră sînt cuprinse obligaţiunile şi modul în care
noi, iobagii, sîntem datori a-i sluji pe domnii noştri moşieri. Dar din cauza nepriceperii noastre, sîntem siliţi să executăm şi alte lucrări. Din acest motiv, ne vedem forţaţi a înainta, prin
plecarea genunchilor, noi eternii iobagi ai Majestăţii Voastre, aceste plîngeri contra onoratului
şi nobilului judeţ Crasna şi a nobililor, precum urmează:

Reclamaţiunea oraşului

Crasna contra
V aji Mihai sînt:

Măriei

Sale Domnul

Prima: Că libera noastră cîrciumă a impus-o cu vama tîrgului, iar măcelăria o impune,
contrar dispoziţiunilor din trecut. In două rînduri, cu mari cheltuieli, am mers la Viena, la
!nalta Curte, unde cu fiecare ocazie ni s-a dat dreptate. Cu toate acestea, onoratul şi nobilul
judeţ, în ciuda ordinului strict al guvernatorului, nu ne-a redat acest drept. Prin acest abuz,
atît oraşul nostru, cît şi noi, am suferit mari pagube.
A dolia: Intrucît Măria Sa domnul Vaji Mihai, care ne-a adus oraşul la sapă de lemn,
a uzurpat de la onorata familie Aspermont bunuri ,ee care le posedă, nu în calitate de proprietară, ci numai ca amanet, măritul nostru domn VaJi ne-a jefuit pe noi bieţii iobagi de pămîn
turile arabile şi fînaţelc noastre, încît aproape că nu mai avem nici un pămînt după care să
putem trăi, precum şi cu ce să putem întreţine vitele; de asemenea, cu cc să plătim cuantumul
pe care-l datorăm Majestăţii Voastre; ajungînd în cea mai neagră mizerie, şi aceasta numai
din motivul că pămînturile noastre arabile şi des cosit sînt extrem de mici.
A tnia: Măria Sa domnul Vaji Mihai ne-a obl~at la munci peste puterile noastre, şi
anume: ca În fiecare săptămînă, cite patru zile să căram în Întregime recolta de griu şi fîn,
dind în acest sens aspră poruncă vătafilor săi, care apoi, prin ameninţări şi înjurături grave
contra lui Dumnezeu, ne silesc la aceste ilegalităţi. Dacă nu putem suporta, ne spune să mergem cu reclamaţie la rege.
A patra• Cu toate că primarul oraşului are un salariu foarte mic în raport cu serviciul
cc-I îndeplin~te, totuşi domnul Vaji Mihai îl obligă să-i presteze tot felul de munci.
A cincea: Fiecare iobag este silit de către Domnia Sa să-i slujească din toate puterile şi,
chiar şi în cazul că posedă numai două vite de jug, atît el cît şi persoana care-l însoţeşte,
sînt obligaţi să-i lucreze fără mîncare, atît iarna cit şi vara.
A şa~a: Cele două păduri situate în hotarul oraşului nostru, care au fost donate în trecut de unii domnitori pentru acoperirea nevoilor de lemne ale oraşului, în mare măsură sînt
distruse, incit nu mai pot satisface necesităţile noastre şi ale militarilor cartiruiţi; iar din pădu
rea situată în spatele curţii domnului Vaji Mihai, nici chiar lemnele trebuincioase serviciului
divin, ne este interzis să le aducem. Pe cînd cele două pădurici ale noastre, domnul le pustieşte fără nici o milă, pe a sa o cruţă.
A şaptea: In oraşul nostru se află bărbaţi de margine ai Majestăţii Voastre. Măria Sa
Vaji Mihai a luat cu sila de la iobagul Vinu Mihai pe fiul acestuia, necăsătorit, obligîndu-1
să presteze zilnic robo ta, la fel şi pe tatăl acestui tînăr. Acest tată mai are un băiat căsăto
rit, care voieşte să se despartă de părintele său, aşa că bătrînul Vinu Mihai, rămînînd singur, este inapt a plăti cuantumul domnesc ce se cuvine Majestăţii Voastre, deşi acesta la
timpul său a fost nu de ultim folos pentru asigurarea hotarului provinciei.
A opta: Respectuos rugăm pe Majestatea Voastră să binevoiască a dispune ca bătrînul
Bodea Ioan, care locuieşte între noi, şi care a ajuns în ultimul grad al minţii copiilor, neavînd
nici soţie, nici putere de a-şi pregăti singur mîncarea, să poată rămînea la adînca sa bătrîneţe,
în îngrijirea noastră, a celor din Crasna.
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Reclamaţiile celor
contra Măriţilor

din Carastelt:e
Lor moşieri

In această localitate, domnii moşieri sînt: Excelenţa Sa domnul conte Bănffy Dionisie,
Excelenţa Sa Bănffy Emerich, Excelenţa Sa domnul Bănffy Farkas şi soţia, Măria Sa domnul
Bănffy Mihai, Măria Sa domnul Bănffy Gheorghe şi soţia, Măria Sa domnul Banffy Sigismund
şi Măria Sa domnul Banffy Alexandru, toţi baroni.
ln contra

Măriei

Sale domnului Banffy Farkas

Prima: Ne sileşte a-i lucra de trei ori pe săptămînă, fie cu boii, fie cu palma. Dar
Măria Sa nu se mulţumeşte numai cu atîta, ci ne ia la lucru cînd e timpul cel mai preţios,
şi anume: vara, cu ocazia secerişului, a cositului, a căratului griului şi fînului; toamna, pe
timpul curăţitului butoaielor şi a culesului viilor. Şi nu putem scăpa de aceste munci care se
ţin lanţ, timp de 2-3 săptămîni, şi anume pînă nu-i depozităm întreaga recoltă. Toate aceste robote sîntem siliţi să le facem, fără a primi nici un fel de hrană. Noi putem lucra pentru
propriile noastre nevoi numai pe cel mai rău timp, cînd de fapt nu mai putem cosi nimic
pe seama noastră, şi astfel nu ne putem agonisi cele de care avem lipsă.
A doua: Pe fiecare ne taxează după intravilanul unde locuim, ba această taxă o pretinde, pe jumătate, ori a treia parte, şi pentru intravilanele needificate (neclădite) şi după
care nu tragem nici un folos. In afară de aceasta ne mai pretinde în bani, suma de 51 creiţari.
A treia: Pe timpul strînsului, Măria Sa mină cireada tineretului bovin pe locurile
oprite, unde noi avem semănăturile cu porumb şi ovăz, şi locurile pentru fîn, distrugîndu-ne
complet recolta. Pe unii iobagi, în acest timp, ca să nu poată lucra pe alumnia lor, nici
nu-i lasă să meargă pe la casele lor, chiar dacă din această cauză, toată recolta li s-ar
prăpădi. Şi dacă nu-i îndeplinim porunca, prin vătăşeii lui ne trimite în cetatea Şimleului,
unde ne ţine închişi; ori, pentru a se răzbuna pe noi, ne obligă să-i lucrăm îndoit, fără
a ţine seamă că sîntem în serviciul Majestăţii Voastre sau al onoratului şi nobilului judeţ.
Dacă nu ne place, ne trimite la Majestatea Voastră.
A patra: Deşi m-a desemnat a îndeplini demnitatea de erimar pe timp de un an,
totuşi pretinde să plătesc drept taxă 20 florini şi, în plus, sa-i lucrez timp de o lună
dimpreună cu doi· oameni din familia mea şi patru vite de jug. Atunci cînd nu voi mai
fi primar, eu, Kovacs Andras, îl voi servi din toată puterea mea, şi anume: cînd doreşte,
fără nicio mîncare.
A cincea: Inafară de obligaţiunile noastre obişnuite şi forţate, În fiecare an sîntem
datori să-i dăm: o găină cu zece pui; la fiecare sărbătoare a culturilor, fiecare iobag: cîte
zece ouă, un pui de cocoş castrat, o ferdelă de ovăz, înafară de zeciuială, tei pentru legat
viţa de vie. Anual ia de la fiecare iobag, cite 15-20 florini; .de la unul mai mult, de
la altul 'mai puţin. Ne impune cu ţesut, pe unii cu patru pfunzi, pe alţii mai mult.
Atunci cînd unul din Măriile Lor moare ori se căăstoreşte, sîntem obligaţi să dăm o vită.
de tăiat. Anual dăm ·unt şi dijme, cîte un kobăl (4 viei) de mere pădureţe. Din zece
porci, iobagul e obligat să dea unul. Intrucît nu toţi avem cîte zece porci, şi din patru
ia unul. Diferitele trambalări la care sîntem supuşi, Măria Sa nu ni le scade din nici o
obligaţiune a noastră.
A şasea: Pe timpul secerişului, după ce ni se impune să secerăm 30, 40 şi pînă la
50 cruci de griu, Măria Sa ne mai obligă să arăm acel pămînt, împreună cu încă 6-7 persoane, cu toţii punîndu-ne toate puterile. Dacă nu putem, ne obligă să plătim în bani.
Atunci cînd refuzăm să îndeplinim aceste poveri foarte grele, sîntem arestaţi şi puşi în
butuci. Mai mulţi au fost bătuţi. După ce s-a terminat secerişul, sîntem forţaţi cu toţii
să transportăm grîul, finul şi alte recolte, aşa că, neavînd timp de a strînge şi transporta
recolta noastră, sîntem sortiţi pieirii.
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Reclamaţiunile

noastre contra

Măriei

459

Sale domnul baron Banffy Mihai

Prima: Atunci cind e timp frumos, Măria Sa ne obligă să-i muncim cu vitele noastre
cornute trei zile, iar pe cei fără vite - patru zile.
A doua: Din acel timp, adică începînd cu luna iulie, Măria Sa a obligat pe fiecare
iob<lg cap de familie, ca în continuu, timp de trei luni, să transporte vasele necesare în
vederea culesului viilor, iar pe noi ne-a silit să le reparăm pînă la cules. După socotelile
făcute de noi, aceste reparaţii ar costa 50 florini, dar Măria Sa nu ne-a dat nimic. Ba mai
mult, pe timpul cit am reparat aceste buţi şi vase, Măria Sa ne-a forţat să efectuăm şi alte
diferite munci.
Contra

Măriei

Sale domnul baron Banffy Gheorghe

reclamăm:

Prima: Sărmanilor iobagi, măritul şi bunul Dumnezeu le-a dat atîta putere ca să
servi dimpreună cu vitele lor, încordîndu-şi toate puterile, cite trei zile, dimpreună
cu doi membri ai familiei lor. Dar Măria Sa nu se mulţumeşte numai cu atîta, ci timp
de 6 săptămîni îl sileşte să lucreze la arat cu 4 boi ai săi. De asemenea, pe timpul culesului viilor, continuu, fără a primi nici un fel de mîncare. Dar dacă iobagul proprietar
de boi, este mînat să lucreze cu palmele, munceşte 4 zile.
A doua: In afară de acestea, spre marea durere şi mîhnire, de 8 ani de zile, nobilul
a dus cu forţa la Curtea sa pe fiul iobagului Radum Petru, în etate de 22 ani, silindu-l
să efectueze diferite munci. Dar nu se mulţumeşte numai cu atîta, ci sileşte şi pe tatăl
tînărului să lucreze tot felul de munci. II sărăceşte, iar atunci cînd are nevoie obligă la
muncă încă şi a doua persoană din familia lui, aşa că din aceeaşi casă lucrează trei persoane "fără întrerupere. In final, acesta va ajunge să cerşească.
A treia: In general luat, Măria Sa domnul baron Banffy Gheorghe comite aceleaşi
ile~alităţi, ca şi Măriile Lor Banffy Farkas şi Mihai.
poată

Reclamaţiile

contra

Măriei

Sale domnul baron Banffy Erritrich

Prima: In ce priveşte robotele ce ni le pretinde să executăm, sînt acelea mai sus.1111rierotate; dar dacă nu putem da untul ce ni se cere în fiecare an, sîntem obligaţi să
plătiin

17 creiţari.

A doua: Deoarece de b o casă nu au ieşit la strînsul finului doi oameni, nefiind
în acea familie, înafară de so\ie, un alt membru, a trimis după el vătăşelul, care l-a adus
la cur·tea logofătului, unde a fost bătut. Pe urmă a fost silit să secere, fără întrerupere,
.17 cruci de griu.
A trtia: Atunci cînd Măria Sa a înfiinţat armată în cetatea sa, pentru cheltuielile
survenite cu acea ocazie, i-a impus cu cite un florin pe fiecare iobag şi jeler.
A patra: Administratorul Măriei Sale a luat cu forţa drept dijmă din 5-6 şoldani,
unul, şi anume pe cel mai frumos.
A. cincea: Un iobag al Măriei Sale din motivul că n-avea pîine a fost nevoit să plece
la sc<"eriş într-un alt sat, pe timp de 6 zile. Pentru aceasta, administratorul moşiei i-a luat
" junincă de un an şi jumătate şi a tăiat-o la măcelărie, cu toate că acest sărman iobag
,_a oferit să dea 6 qintale de grîu. Administratorul a refuzat, înjurîndu-1 cu expresii grave
la adresa lui Dumnezeu. Numai după mari rugăminţi, i-a restituit pielea vitei. Juninca
valora cel puţin 8 florini. Astfel a fost păgubit acest biet iobag.
Reclamaţia

contra

Măriei

Sale domnul baron Banffy Boldijar

l'rima li ultima: In afară de abuzurile de prestări de munci mai sus descrise, administratorul său ne obligă să mergem 8-9 mile pe orice timp, chiar şi iama, fără să ne dea
mincare.
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Reclamaţia

contra

Excelenţei

Sale domnul conte Banffy Dionisie

Noi, iobagii Excelenţei Sale, înafară de abuzurile similare mai sus de9Crise, reclamăm
administratoru[ domniei sale ne obligă să muncim 4-5 şi 6 săptămîni fiiră întrerupere,
pe orice timp, fără să primim nici o hrană.

că

J
Reclamaţiile
Măria Sa

noastre ale celor din localitatea Uileacu Şimleului, contra moşierului nostru,
contele Redai Farkas, contra Măriei Sale domnul baron Korda Gheorghe

Prima: Măria Sa domnul conte Redai Farkas, în decursul anului întreg, ne pretinde
fără nici o milă orice rebotă ce o prestăm, fie cu palmele, fie cu vitele noastre. De altfel,
asemănător ca ceilalţi domni moşieri, fără a ne da nici un fel de hrană.
A doua: Ne ia dijmă din porci, şi anume: dacă avem zece, cite unul, şi pe cel mai
bun. Dacă nu avem zece, atunci din şase unul. Inafară de acestea, fiecare iobag este
obligat să dea o găină şi 20 de ouă; să toarcă cîte 4 pfunzi de cînepă; cu toate că noi
nu avem pămînt suficient, nici arător şi nici pentru coasă, din care să putem trăi.
Reclamaţiile

contra

Măriei

Sale domnul baron Korda Gheorghe

Prima: In fiecare săptămînă muncim fără nici o hrană.
A doua: Dacă avem zece porci, unul şi anume cel mai frumos ni se ia în dijmă.
Dacă nu avem zece porci, ne obligă să-i plătim 6 creiţari.
A treia: In fiecare an, iobagul este obligat să dea o găină şi 20 de ouă; o iţie de unt,
dacă nu are vacă, trebuie să plătească 12 creiţari, ori să dea trei măsuri de untură de
porc. Asemenea, 10 pfunzi rafie de tei pentru legat vie, precum şi să toarcă 4 pfunzi de
cînepă.

A patra:

Măria

Sa ne

dijmuieşte

necontenit porumbul nostru.
4

Reclamaţiunile celor
Măriei Sale domnul

din Criştelec, contra Măriei Sale domnul baron Korda Gheorghe,
baron Banffy Farkas şi Mihai şi a onoraţilor domni Korda Iosif
şi ( Kaszony) Dionisie Ignat

Prima: Din cauza muncilor grele şi inumane la care sîntem supuşi, fără să primim
mei un fel de hrană, atît noi, iobagii, cit şi jelerii, într-atîta am sărăcit că nu avem cu
ce să contribuim la suSţinerea armatei Majestăţii Voastre, iar noi neavînd cu ce ne· hrăni,
sîntem fără nici o vlagă.
Contra

Măriei

Sale domnul baron Korda Gheorghe

A doua: Anual, atît iobagul cît şi jelerul este obligat să dea o găină şi 20 de ouă.
Din porci, administratorul ia dijma întocmai ca ceilalţi domni moşieri; o iţie de unt, indiferent dacă sărmanul iobag sau jeler are vacă sau nu.
A treia: Dăm rafie de tei pentru legatul viei, după bunul plac.
A patra: De la oricare sărac, care are zece oi, se ia una cu miel cu tot.
A cincea: Fiecărui iobag şi jeler· i se impune să toarcă cîte 4 pfunzi de cinepă.
Această muncă nu ni se socoteşte în nici una din obligaţiunile noastre.
Contra

Măriei

Sale domnul baron Banffy Farkas

Prima: In afară de toate robotele pe care le efectuăm, Măria Sa pentru fiecare intravilan ne pretinde un florin.
A doua: Ne obligă să dăm fiecare cîte 12 pfunzi de rafie de tei, care însă nu ni
se scade din obligaţii.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Documente inedite din secolul al XV/1/-lea
A treia: Anual, de la fiecare gospodărie pretinde o găină şi zece ouă.
A patra: După fiecare zece porci, dăm unul; dacă nu avem, plătim 7
A cincea: După zece oi, se iau cîte doi miei.
Contra

Măriei

461
creiţari.

Sale domnul baron Banffy Mihai

Prima: Măria Sa, din nouă miei, ia unul.
A doua: Din zece porci, ia unul; dacă iobagul nu are zece porci, atunci 1a 6 creiţari.
A treia: Anual, atît de la iobag, cît şi de la jeler, Măria Sa ia o găină şi 20 ouă.
Pretinde să-i toarcem, şi altele, aşa cum cer, de altfel, şi alţi domni. Pentru toate acestea,
nu ni se face nici un scăzămînt din obligaţiile noastre.
Contra

Măriei

Sale domnul Tordai Iosif

Prima: Din momentul în care i-a reuşit ca pe iobagul său să-l aibă la curte, fie
cu vitele, fie singur, nu-l lasă să plece acasă timp de 7 săptămîni, spre a putea munci
şi la gospodăria lui, fiind obligat în acest timp să lucreze continuu, fără a primi nici
un fel de hrană.
A doua: Numitul nostru domn, ne pune în spinare vînzarea vinului, şi ori că îl bem,
ori că îl depozităm undeva, ne încasează contravaloarea lui. Pentru această desfacere, nu
ne plăteşte nimic. Cu toate acestea, sîntem siliţi a îndeplini, fără întrerupere, şi celelalte
obligaţiuni.

Contra onoratului domn Kaszo11y Dionisie Ignat
Prima: Zilnic sîntem siliţi a îndeplini diferite munci, fără a primi vreo hrană, pe
once timp.
A doua: Domnul nostru nu ne dă nici un petec din pămîntul său arabil. De asemenea, riici din poiana lui de cosit; cum de altfel, nici nu are de unde să ne dea. Dar cu
toate acestea, ne sileşte să-i prestăm diferite munci. Pe timpul iernii, în fiecare săptămînă,
sîntem obligaţi să-i transportăm la Şimleu Silvaniei trei cară de lemne.
A treia: Atunci, cînd la ordinul Majestăţii Voastre, mergem în serviciu la salină şi
nu putem să îndeplinim sarcinile pentru numitul domn numai cu vitele noastre, trimite
oamenii săi înarmaţi după noi, care ne arestează, apoi ne bat crunt prin temnicerul curţii.
In plus, mai sîntem amendaţi cu 30 florini, drept plată pentru slujbă.
5
Reclamaţiile

noastre a celor din Pericei, contra Excelenţei Sale domnul baron
Korda Gheorghe, Măriei Sale domnul baron Banffy Dionisie, Măria Sa
domnul baron Banffy Sigismund, Măria Sa domnul baron Banffy Alexandru,
Măria Sa domnul baron Banffy Alexa, măriţilor domni Marjai Alexandru
şi Gheorghe, onoratului domn Puti Alexandru

Prima: In tot decursul anului sîntem siliţi să executăm robote împovărătoare în interesu] domnilor, fără a primi pîine ori ceva hrană, cu mîncarea noastră, din care motiv
pc aflăm Într-o mare sărăcie. Neexistînd nici o rînduială în executarea robotelor, sîntem
hărţuiţi zi şi noapte.
A doua: Din porcii, porumbul şi alte bunuri ale noastre, din care trăim, sîntem
dijmuiţi.

A treia: Avem foarte puţin pămînt arabil şi loc de cosit, din care să trăim.
A patra: In fiecare an, ne încasează impozitul de Sîn Mihai, în sumă de 5 florini,
fără ca acesta să fie socotit În vreo obligaţiune de-a noastră.
A cincea: Domnii ne cauzează prădăciuni în proprietăţile noastre, pe care le-am moş
tenit de la părinţi. In afară de acestea, mai suferim mari pagube şi din partea cărăuşilor,
cc transportă sare la depozitul din Şimleu, care este aproape de comuna noastră şi, aceasta
datorită faptului că, aceştia, atît la dus cît şi la întors, îşi păşunează vitele în hotarul
comnnei noastre.
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A şasea: Preţul bucatelor s-a urcat peste tot în mod simţitor, fiind nevoiţi să plătim
cîte 4 mariaşi pentru o vică; iar acele bucate care sîntem obligaţi a le da pentru întreţinerea armatei Majestăţii Voastre, ni se plătesc de-abia cu 10 creiţari şi nu mai mult vica.
A şaptea: Cărăuşii ce transportă sare, trec în sus şi în jos prin hotarul comunei
noastre, cauzînd multe stricăciuni, atît drumului, cît şi podurilor, a căror reparaţii cad
în sarcina noastră, fără a primi vreun ajutor din partea cuiva, deşi această muncă se face
şi în interesul Majestăţii Voastre.
A opta: Unii dintre noi sîntem împovăraţi cu şi un alt necaz, şi anume: de cînd au
murit părinţii noştri, din vreo nenorocire ni s-au împuţinat vitele. Cu toate acestea, de
cînd a fost întrodusă Tabella, s-a continuat să fim impuşi şi încasaţi cu taxa cuvenită
după vitele ce existau atunci, deşi astăzi nu mai avem nici jumătate din numărul lor.
A noua: Drept dijmă din zece porci, ni se ia unul; iar dacă nu avem zece, atunci
ne obligă să plătim 6 creiţari.
A zecea: De la fiecare iobag şi Leler se ia pe seama curţii cîte o găină, 20 ouă, o
cupă de unt, o cupă de alune, sau, daca nu poate să le strîngă, dă cîte 12 creiţari; pentru
legatul viei, 6 pfunzi de rafie de tei. Fiecare iobag şi jeler este obligat a toarce 4 pfunzi
de cînepă, să dea cîte 2-3 viei de mere pădureţe, pentru hrana porcilor; de asemenea, o
vică de coarne pentru rachiu.
A unsprezecea: Acel iobag care locuieşte în comuna unde domiciliază moşierul său,
dimpreună cu un alt iobag din aceeaşi casă, sînt obligaţi să lucreze la culturile de cînepă.
Sîntem siliţi a lua parte la vînătoare, precum şi la curăţitul buruienilor din via domnului
nostru. Toate acestea şi alte robote abuzive, nu ni se socotesc nicăieri.
A douăsprezecea: Drept urmare a unui ordin sever al guvernatorului provinciei, privitor la executarea serviciului de pază de zi şi de noapte, am clădit _pe un loc public din
marginea comunei un edificiu de strajă. Acum vreo 20 de ani, lînga această clădire, am
zidit o altă casă pentru ciurdarul satului. Acum, stimatul nostru domn, subprefectul Szemerjai :Laszlo, ne-a luat cu forţa casa zidită pentru ciurdar, mutînd în ea pe un iobag de
al său. Asemenea, are intenţia a ne lua şi casa de strajă, pretinzînd dijmă pentru ea.
A treisprezecea: Pentru nevoile parohiei noastre au fost zidite 6 case. Dintre acestea,
domnii moşieri au luat trei pentru dînşii, şi anume: una, pe seama Excelenţei Sale domnul
baron Banffy Dionisie; a doua, pe seama onoratului domn Marjai; iar a treia, pe seama
domnului Erdoteleki Alexandru, şi, astfel sărmana noastră parohie a suferit pagubă.
6
Reclamaţiile celor din comuna Vîrşolţ, contra Măriei Sale doamna
contesă Cosmis Cristina, soţia decedatului baron Bomemisza Ignat

Prima: Măriţii domni ne-au retras ori resuîns unele privilegii care ne-au fost date
de unii dintre milostivii domnitori din trecut. Astfel, donaţiunea ce am avut-o privitor
la dreptul de cîrciumărit comunal, care ne-a asigurat venituri mari în tot decursul anului,
Măriile Lor ni l-au restrîns la numai trei luni. Avînd în vedere faptul că localitatea noastră
este situată pe drumul mare, unde se află staţia de poştalion, am suferit o pagubă foarte
mare.
A doua: Domnul moşier ne-a luat nouă, sărmanilor iobagi şi jeleri, cele mai bune
pămînturi arabile şi fînaţe, pe care le-a încorporat în moşia sa, dîndu-ne în schimb nişte
zăvoaie, tufişuri şi pămînturi slabe, şi în întindere cu mult mai mică, pe care noi nu le
putem folosi, şi din care nu putem trăi. De asemenea, nu putem plăti nici impozitul şi
taxele la care sîntem impuşi.
A treia: In fiecare săptămînă, noi, iobagii lucrăm moşierilor noştri cîte 3 zile, iar
jelerii 2, fără a ni se da mei un fel de hrană. Insă ce este mai rău constă în faptul că
sîntem siliţi ·să mergem pe orice timp la o distanţă de 7 mile, fără a ni se da nici nouă,
nici vitelor noastre, nici un fel de hrană.
A patra: Fiecare iobag, în afară de dijmă, mai este obligat a da trei vedre de vm,
iar acela care nu are, e silit să plătească 3 mariaşi, adică 51 creiţari. Impozitul de Sîn
Mihai, contrar ordinului Măritului guvernator, Măriile Lor totuşi îl încasează.
A cincea: Contrar dispoziţiunilor Măritului guvernator, grăsunii iobagilor şi jelerilor,
care se află la păşune, sînt zeciuiţi, dar ghindă nu ni se dă pentru hrana lor.
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A 1asea: După pămînturile pe care le-am scos din bălării ni se ia
primul an.
A 1aptea: Drept represalii, Măriţii moşieri, şi pe noi, ca şi pe alţi
care au făcut reclamaţii, ne mină fără nici o milă la diferite munci.
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dijmă,
fraţi

chiar din

de-ai

noştri,

7
Reclamaţiile

noastre ale locuitorilor comunei Petenia, contra onoratului domn
(Fekete Bojer Ianos), care îndeplineşte funcţia de administrator principal
al dărilor, în comuna Şoimuş

Prima: Din timpuri imemoriale şi după un vechi uz, cîrciumăritul în această comună
a fost un privilegiu pentru o jumătate de an, pînă cînd stăpînul nostru de pămînt nu
ne-a răpit acest drept. El ne-a lăsat dreptul de a vinde vin numai pe timp de trei luni.
A doua: Mica noastră pădure cu ghindă, pe care am avut-o, moşierul ne-a luat-o
cu forţa. Astfel, că nu mai avem unde duce grăsunii noştri la păşunat de ghindă.
A treia: Domnul moşier a împărţit hotarul, luîndu-ne pămîntul arabil şi de cosit,
încît, cu desăvîrşire, nu avem din ce trăi. Astfel, am devenit cu totul neputincioşi privind
obligaţiunile ce le avem de îndeplinit faţă de Majestatea Voastră. Domnul moşier a ocupat
totul.
A patra: Inafară de dijma regală, dacă ni se fac ceva cereale, domnul moşier ne ia
o parte din nouă, şi astfel din zece cruci de cereale, în urma dijmei nedrepte, nouă bieţilor
iobagi ne rămîn numai 8 cruci. Acest fapt ne cauzează pagube şi nedreptăţi peste măsură.
A cincea: Anual, fiecare iobag e obligat să dea domnului moşier o vică de ovăz,
o găină, precum şi drept dijmă din fiecare zece grăsuni, unul. Cei mai săraci, care nu au
zece grăsuni, sînt obligaţi să plătească 6 creiţari.
A şasea: Amăsurat cu puterile noastre, sîntem siliţi - singuri ori cu vitele noastre
de a merge cîte 7-8 mile pe timpul culesului viilor, indiferent dacă e vreme rea. Nu ni
se dă, nici nouă, nici vitelor noastre nici un fel de hrană, făcînd acest drum lung pe
cont propriu. De altfel, nici atunci cînd executăm alte diferite robote, domnii moşieri nu
ne dau nici un fel de hrană.
,
A şaptea: Moşierul nostru, domnul Fekete Bojer Ianos, împov~rează din cale afară
pe locuitorul comunei noastre Szabo Petru, obligîndu-1 pe timpul culesului viilor sa-1 transporte vinul cu vitele sale la o distanţă de 12 mile, pînă în comuna Iclod, fără a-i da nici
un fel de hrană. Din această cauză sărmanul iobag este nevoit a-şi procura hrana pe cont
propriu.
A opta: De la acest locuitor, pe nume Szabo Petru, care, din timpuri imemoriale,
avea sădită o vie în dosul casei sale, onoratul domn Keszeli Laszl6 i-a luat-o cu forţa,
clădind acolo o cramă, pe care a îngrădit-o, fără a-l despăgubi cu ceva pe acel sărman
iobag.

8
Jalnica tinguire a celor din comuna Nuşfalău, contra întregii
Măritei familii Ban/ fy
Prima: Conform poruncii Măriei Sale, milostivul şi eternul nostru stăpîn de pămînt,
sîntem obligaţi a executa rabotă de iobagi, cite 2 zile de săptămînă. Dar această poruncă
graţioasă şi milostivă nu are nici o valoare, deoarece în executarea acestor robote nu se
respectă nici o normă, ci, zi şi noapte, după bunul plac al Măritului nostru domn, fără
nici o întrerupere, sîntem siliţi a lucra, şi îndeosebi pe timpul verii, cînd şi bietul iobag
ar putea să-şi cîştige hrana. Administratorii Măriei Sale nu ne lasă să plecăm acasă cite
2-3 săptămîni.
A doua: Mai jalnic este faptul că sîntem siliţi să mergem pe timp aspru şi cu totul
nepotrivit la distanţe de cite 8-9 mile, astfel că vreme de 2-3 săptămîni nici nu putem
să ne reîntoarcem la casele noastre. Atunci, în cel mai bun caz, sîntem lăsaţi să ne odihnim
3-4 zile şi, imediat, trebuie să efectuăm munca grea de iobag. Pe timpul duratei acestor
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robotc extrem de grele şi lungi, Măriţii noştri domni, mei nouă, nici vitelor noastre nu
ne dau nici un fel de hrană.
A treia: Mulţi dintre noi sînt siliţi să execute munca grea de iobag, însoţiţi de încă
o persoană.
A patra: Mai de mult, cei ce îndeplineau funcţia de primar, avînd în vedere multiplele şi grelele obligaţiuni ce are de înfăptuit, erau scutiţi de a efectua robote şi de a
plăti taxe. Acum, cu toate acestea, este impus. Actualul primar a fost impus şi Încasat cu
două vedre de seu topit.
A cincea: Anual, încasarea impozitului cuvenit Majestăţii Voastre, s-a făcut la noi
în comună după obiceiul moştenit de la părinţii noştri. Plata acestui cuantum cuvenit
Majestăţii Voastre, pe care pînă acum am făcut-o în pace, de data aceasta a trebuit să
o întrerupem din cauza robotelor ce executăm fără întrerupere pc seama domnilor noştri,
fiind continuu îmboldiţi cu grele înjurături şi blesteme la adresa lui Dumnezeu.
A şasea: Asemenea, ne-au pustiit pădurea noastră de stejar, cu ghinda necesară hrănirii
vitelor şi porcilor noştri, transformînd-o fie în pămînt arabil ori fînaţă, aşa că pe timpul
verii, vitele noastre aproape că pier de foame şi, odată cu ele, şi noi. Astfel, neavînd cu
ce ne hrăni, am devenit neputincioşi faţă de obligaţiunile ce avem de îndeplinit către
Majestatea Voastră.
A şaptea: Ne impune cu taxe, cu impozitul de Sîn Mihai; ne cerc găină, ouă, ovăz,
unt şi multe altele, aşa cum cer măriţii domni moşieri şi de la cei din Carastelec.
9
Reclamaţiunile

contra domnilor

moşieri

din comuna Ip

Prima: Noi, sărmanii iobagi pe veci, din comuna Ip, îndrăznim să venim înaintea
Voastre cu această jalnică plîngere: dacă alte comune au drept de cîrciumarit
pc un timp oarecare din an, noi dobîndim acest drept numai atunci dacă îl luăm în
arendă de la domnul nostru moşier, plătind 15-18 florini. Comuna noastră fiind situată
la drumul ţării, îndrăznim a ruga pe Majestatea Voastră să avem şi noi dreptul de cîrciumă pe întreg anul, fără nici o întrerupere, în folosul erariului şi al comunei noastre,
aşa cum îl are şi domnul moşier al nostru.
A doua: In grelele şi neîntreruptele noastre robote de tot felul, ce sîntem siliţi să
efectuăm, nici noi, aşa cum nici cei din alte comune, nu primim nici un fel de hrană.
A treia: Primarul nostru, numit pe un an, este obligat să execute cu cea mai mare
rigurozitate toate robotelc de iobag, fără a primi vreo mîncare.
A patra: Domnii moşieri au luat cele mai bune pămînturi pe seama lor, iar nouă
ne-au rămas numai acelea care, se poate zice, nu aduc nici un folos. Cu terenurile de cosit,
au procedat la fel, aşa că am ajuns la sapă de lemn, nefiind de nici un folos erariului
regal, iar noi neavînd cu ce ne hrăni, sîntem sortiţi pieirii.
A cincea: Dacă defrişăm şi curăţăm de spini şi bălării vreun teren, care astfel devine
arabil ori loc pentru cosit, acesta ne este luat şi folosit de domnii moşieri.
Majestăţii

10
Reclamaţiile cc le avem noi, locuitorii comunei Şumal, contra Măriei Sale
domnul baron Banffy Mihai, Măriei Sale dom11ul Banffy Gheorghe, Măriei Sale
domnul Szilvassy Ioan, Măriei Sale văduva lui Szenas Iosif, contra onoratului
domn Szenas Antoniu

Prima: Măriile Lor, mai sus numiţi, obligă pe fiecare iobag să lucreze săptămînal cite
3 zile, iar pe jeleri cite 2 zile, fără a le da nici un fel de hrană.
A doua: Cu desăvîrşire nu avem pămînt arător sau loc de cosit, după care am putea
trage folos. Dacă-i cerem pămînt, domnul moşier ne răspunde să defrişăm.
A treia: Cu toate că nu avem nimic, sîntem obligaţi să efectuăm robota de iobag,
atît ziua, cit şi noaptea, fără să primim nici un fel de hrană.
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A patra: Atunci, cînd Antotputernicul Dumnezeu binecuvintează pădurea noastră cu
de ghindă, din porcii noştri ne iau zeciuială.
A cincea: Atunci cînd lucrăm cu vitele noastre, În număr de 4 şi 6, domnii ne
socotesc această muncă ca făcută cu braţele.
A şasea: Ordinul milostivului guvernator a fost că Măria Sa văduva doamnă a lui
Szenas Iosif nu are voie să păşuneze în hotarul comunei Şumal decît 12 vite de jug
şi 6 vaci. Cu toate că acest ordin al Măritului guvernator i s-a comunicat prin onoratul
şi nobilul judeţ, totuşi Mărita doamnă, de la sine putere, ne distruge hotarul comunei prin
aceea că, în loc de 18 vite, păşunează 800-900, iar pe noi ne sărăceşte cu totul, făcîn
du-ne cerşetori.
A şaptea: Acolo unde de 200 de ani nu s-a semănat griu, prin osteneli de nedescris
l-am defrişat, transformîndu-1 în pămînt arabil, în care am semănat griu. Mărita doamnă,
contrar legilor ţării, fără să ne fi avizat, atunci cînd a venit secerişul, a dus acasă recolta
de griu, deşi nu trecuse un an de la defrişare şi nu avea dreptul la dijmă. Din acest motiv,
am suferit foarte mari pagube.
recoltă

11
Reclamaţiile celor din comuna Almaş, contra domnului
Măritului domn Szilvassy, a onoratei doamne văduva

a

oberszer V aji Uszl6,
lui Szenassy fi contra

onoratului domn Szenassy Antoniu
Prima: Contra Măriei Sale domnul Vaji Uszl6, căruia anual îi dăm taxă, pe care
noi o considerăm că este foarte mare. Asemenea, anual îi dăm zeciuială din porci, iar
dacă nu avem, atunci sîntem siliţi să plătim 12 creiţari. Tot anual, ne ia cîte o găină,
10 ouă, un sac, iar cine nu are sac plăteşte în bani 17 creiţari.
A doua: Contra Măriei Sale domnul Szilvassy Ioan ne plîngem pentru că obligă pe
fiecare jeler să-i lucreze pămîntul timp de 2-3 zile şi 4 zile, fără nici un fel de hrană.
A tuia: Fie că este sau nu recoltă de ghindă, din fiecare 1O porci ni-l ia pe cel
mai bun, iar dacă n-avem, ne obligă să-i plătim 7 creiţari.
A patra: In fiecare an trebuie să-i dăm găina de Crăciun şi cîte 10 ouă.
A cincea: Acela care are 4 sau 6 vite de jug şi lucrează cu ele, i se socoteşte ca şi
cînd ar fi lucrat cu palmele.
A şasea: Anual după culesul viilor, sîntem obligaţi să transportăm la Şimleu un car
cu vin, la o distanţă de 9 mile; dar nici vitelor, nici nouă nu ni se dă nici un fel de
hrană, ori să ni se plătească ceva.
A şaptea: De altfel şi noi, servind ca şi alţi sărmani iobagi, avem aceleaşi plîngeri
contra onoratei doamne Szenassy, pe care le au şi cei din Şumal şi Almaş.
12

Tristele plingeri ale locuitorilor comunei Camăr, contra Măriei Sale
domnul baron Banffy Gheorghe şi onoratului domn Szilvassy Ioan
Prima: Sîntem siliţi să executăm munci foarte grele faţă de aceşti doi Măriţi domni,
cîte 3 zile pe săptămînă, fără de nici o îngăduinţă şi fără să ni se dea pîine, ori fiertură.
A doua: Pe tot timpul secerişului, care durează 2-3 săptămîni, sîntem minaţi să
lucrăm fără întrerupere numai pentru domnii noştri. Stăm doar numai atunci cînd sîntem
împ_iedicaţi de ploi. ln acest timp, la seceratul nostru nici nu ne putem gîndi, fiind inutilă
orice încercare. Sîntem obligaţi să secerăm fiecare, cînd 30, cînd 40 cruci de griu, muncă
pe care· necondiţionat trebuie să o îndeplinim.
A tuia: Imediat ce am terminat secerişul, în continuare, sîntem obligaţi să transportăm recolta, acţiune care, de asemenea, nu are nici o întrerupere, pînă cînd nu a fos1
dusă la îndeplinire. Acest transport, de asemenea, durează o săptămînă şi mai mult. Strînsul
finului se face tot în astfel de condiţiuni.
30 - Acta Mvsei Porolissensis -
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A patra: Jn afară de acestea, domnii nu ne dau pămînt şi livadă pentru cosit, amă
surat cu starea noastră, fiind nevoiţi a lua pămînt de la alţii, fie pe bani, fie pe lucru,
ori altfel. In aceste condiţiuni, fără nici o milă, sîntem forţaţi să-i servim pe Măriile Lor.
A cincea: Jn afară de acestea, mai mîhnitor este faptul că pe copiii unor părinţi,
Măria Sa domnul baron Banffy Gheorghe îi ia la curte pentru munci de zi şi noapte.
Robota prestată nu numai că nu le-o plăteşte copiilor, dar nu li se ia în considerare nici
părinţilor acestora, ei fiind datori să lucreze ca şi ceilalţi iobagi. Dacă unii dintre aceşti
tineri, duşi la curte, neputînd suporta muncile extrem de grele şi împovărătoare la care
sînt supuşi, fug şi vagabondează, atunci, părinţii lor sînt crunt bătuţi şi închişi din cauza
copiilor lor; deşi aceştia vagabondează fără ştirea lor.
A şasea: Pe lingă obligaţiunile noastre, în fiecare an sîntem siliţi să facem un transport de vin, ori altceva, in Ardeal, timp în care sîntem nevoiţi să ne întreţinem pe noi
şi vitele noastre, pe cont propriu. Această cărăuşie este înafară de obligaţiunile ce le avem.
A şaptea: Fiecăreia dintre femeile ce sînt într-o casă, i se dă cînepă spre a fi toarsă.
Avînd în vedere că firul trebuie să fie subţire, cu toată strădania, acest tors durează două
săptămîni. Torsul trebuie să se facă conform modelului dat. Cînepa toarsă este necesar să
dea cantitatea, în pfunzi, şi calitatea dinainte stabilită. Jn caz contrar, sărmana femeie
plăteşte diferenţa. Cu toate că în rîndul ţărăncilor e rară acea femeie care ştie să toarcă
aşa subţire, acest tors nu se socoteşte ca muncă efectuată în obligaţiile de robotă.
A opta: Pe timpul culesului viilor, acolo unde numărul membrilor de familie e mai
mare, două persoane sînt obligate să meargă la cules. Tot atunci, noi curăţim căldările şi
butoaiele.
A noua: Anual sîntem siliţi să dăm: unii, o găină, alţii două, cu puii lor.
A zecea: Dacă domnul ori doamna moşieriţă, sau copii lor, fie că se casatoresc, sau
mor, cu aceste ocazii pretind de la fiecare iobag cite o vadră de vin, iar de la fiecare
vacă pe care o au, cite o iţie de unt, ca dar de nuntă.
A umprezecea: După ce Măriţii domni moşieri au împuţinat pămînturile şi livezile
noastre, luînd pentru dînşii părţile cele mai bune, nouă ne-au dat pe cele mai rele, pline
de spini şi bălării. Dar şi în cazul că ar fi bune, ele nu sînt suficiente pentru a ne Întreţine pe noi şi vitele noastre. Comuna noastră fiind aşezată lingă drumul de ţară, cu staţie
de poştalion, am ajuns Într-o mizerie mare. Atunci cind domnii moşieri ne dau pămînt
din cel luat de la noi, înafară de dijma legală, plătim zeciuială după conscrierea făcută
de către Consistoriul regal pe atunci, pe cînd încă nu am fost jefuiţi de către domnii
moşieri de pămînturile şi fînaţele noastre. Posedăm foarte puţin pămînt şi ne dijmuiesc
de a noua parte din recoltă.
A douăsprezecea: Din viile noastre, înafară de dijma regală, Măriţii domni ne iau
a noua parte.
A treisprezecea: Dacă avem 10, 20, sau mai mulţi porci, domnii ne iau unul,' pe ce!
mai frumos. Dacă nu avem porci, atunci ne iau 6 creiţari. Asemenea, dacă avem mai
multe oi, ni se ia o oaie cu mielul ei, iar dacă n-avem numărul necesar ca să ni se poată
lua zeciuială, ni se cere suma de 6 creiţari.
A patrusprezecea: Acela ce are 2 sau 4 vite, de asemenea, lucrează atîta, şi a.şa, ca
şi acela care are mai multe.
13

Plîngerile noastre ale celor din comuna Măerişte, contra Excelenţei Sale
baronul Korda Gheorghe, a măritului domn baron Banffy Gheorghe, a măritului
domn baron Huszar Iosif, a onoratului domn Pentsi Sigismund şi Gheorghe
şi contra onoratului domn Borbely Ioan
Prima: Măria Sa domnul baron Huszar Iosif obligă pe jelerii săi, să-i lucreze cite
3 zile pe săptămînă, ca şi cînd ar fi iobagi.
A doua: Fiecare jeler e obligat a semăna cite 3 pfunzi de cînepă.
A treia: Fiecare jeler, anual e obligat să dea cite o găină şi 12 ouă, ori să plă
tească preţul a 2 pui.
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Contra Măriei Sale domnul baron Korda
Prima: In fiecare săptămînă, ne obligă să robotim cite 3 zile, la munci foarte grele.
A doua: Dueă fiecare 10 grăsuni, trebuie să dăm unul, iar dacă nu avem 10, atunci
ne pretinde să platim 6 creiţari. Asemenea, anual, ni se cere o găină şi 20 ouă. Fiecare
jeler şi iob~ trebuie să toarcă 4 pfunzi de cînepă; să dea o iţie de unt; aceia care avem
oi, din 10 sa dăm una cu miel. Cine nu are 10 oi, trebuie să plătească 6 creiţari. Inainte
cu doi ani am fost oblipţi să dăm şi o cupă de alune, sau 12 creiţari.
A treia: Anual smtem siliţi ca, prin rotaţie, să vindem, cînd 30, 40, ori şi mai multe
vedre de vin; dar concomitent sîntem forţaţi a executa şi alte felurite robote. Din cauza
vînzării acestui vin, mulţi dintre noi au ajuns cerşetori, fiind sărăciţi complet. Această
vînzare trebuie s-o facem, fără a primi vreo plată.
Contra onoratului domn Pentsi Gheorghe
Prima: Pe jelerii şi iobagii săi îi obligă să-i lucreze cite 3 zile pe săptamma.
A doua: De la fiecare iobag ia cite o găină cu pui. De asemenea, atunci cind este
recoltă de ghindă, ia un porc gras, iar cînd nu este ghindă, unul slab, aşa cum e timpul.
Onoraţii domni Pentsi Sigismund şi Borbely Ioan sînt milostivi.
14
Plîngerile locuitorilor comunei Lompirt, contra Măriei Sale
dom11ul baron Huszar, onoraţilor domni Pentsi Gheorghe şi Sigismund,
contra Măriei Sale Szilagy Sigismund, Măriei Sale Sebes Ioan
şi contra Măritului domn Szomodi Gavril
Prima: Cu excepţia onoratului Pentsi Gheorghe, ceilalţi domni moşieri, atît pe noi,
cit şi pe cei din localitatea Carastelec, în tot decursul anului, ne obligă la tot felul de
robote, pe care numai ei le pot inventa, fără a ne da ceva hrană. Le servim cu vitele
noastre, fără întrerupere, fără să le putem ţine socoteala. Facem buţi, pe care le cercuim,
iar membrii familiilor noastre sînt minaţi la alte munci: la arat, la strînsul finului, la
toate transporturile şi cărăuşiile; nobilul neţinînd nici un fel de vite, toate lucrările sale
le îndeplinim noi. Sîntem reţinuţi dimpreună cu vitele şi membrii familiilor noastre pe
timp de o lună chiar atunci cind, şi pentru noi, ar fi timpul cel mai potrivit pentru ispră
virea treburilor noastre.
A doua: Anual, sîntem siliţi să dăm o găină cu 10 pui, înafară de găina ce trebuie
s-o dăm de Crăciun. Familiile noastre sînt impuse cu tors, lucru pe care îl şi îndeplinesc.
De asemenea, fiecare iobag este dator să dea cel mai bun porc ce-l are.
. A treia: Intrucît această localitate este situată chiar la drumul ţării, cu staţie de
poştalion, onoratul şi nobilul judeţ, totuşi nu a luat în considerare faptul că noi nu avem
aproape nici un teren; singurul nostru mic venit permanent ne-ar fi dreptul de cîrciumărit.
Acest drept ne-a fost luat însă de către domnii moşieri.
Privitor la

moşierul

Pentsi Sigismund

A · patra: Ne-a jefuit parohia şi pe preotul nostru de locul de casă cuvenit, din care
cauză preotul nostr\1 trăieşte în mizerie; deşi acest drept l-am cîştigat prin justiţie, domnul
nostru moşier nu ni-l cedează.
15
Reclamaţiile

locuitorilor din comuna Cîmpia, contra
Pentsi Sigismund şi Gheorghe

onoraţilor

domni

Contra onoratului domn Pentsi Sigismund
Prima: Pe jelerii, ca şi pe iobagii săi, îi obligă în mod egal, pe orice timp, să-i lucreze
cîte 3 zile pe saptămînă, făra să ie dea ceva mîncare; de altfel, cum fac şi ceilalţi domni
moşieri.
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A doua: In fiecare an, chiar şi atunci cînd iobagul are 5-6 grăsuni, unul, pe cel mai
bun, îl ia dijmă.
A treia: Anual sîntem obligaţi să dăm găina de Crăciun. Ne dă cîte 3-• pfunzi de
cînepă pentru tors şi ţesut şi dacă nu-i convine, o refuza, în paguba iobagului.
Contra onoratului domn Pentsi Gheorghe
Prima: Pe jelerii, ca şi pe iobagii săi, îi obligă în mod egal, pe orice timp, să-i
lucreze cîte 3 zile de săptămînă, fără să le dea mîncare, aşa cum o fac, de altfel, şi ceilalţi
domni moşieri.
A doua: Se dă porc, aşa cum sînt arătate în cele de mai sus; asemenea torsul şi
ţesutul, precum şi găina de Crăciun.
16

Plîngerile celor din Giurtelecul Şimleului, contra Excelenţei Sale
domnul baron Korda Gheorghe, Măriei Sale Szilvassy Ioan
;i onoratului domn ~entmarjai Laszlo
Contra

Excelenţei

Sale domnul baron Korda Gheorghe

Prima: Dacă îi slujim Excelenţei Sale o săptămînă, cealaltă săptămînă esie a noastră.
Dar atunci cînd a sosit timpul secerişului, căratul finului şi al griului, .rrecum şi culesul
viilor, şi pe noi, ca şi pe fraţii noştri din Carastelec, ne sileşte să-i lucram în acelaşi fel,
fără să ne .dea ceva mîncare.
A doua Ne ia dijmă tot din al 10-lea porc, cîte unul; dacă nu avem 10, atunci sîntem
siliţi să plătim 6 creiţari.
A treia: Sîntem obligaţi să transportăm vin la Cluj pe orice timp urît, fără ca noi,
sau vitele noastre, să primim vreo hrană.
Contra

Măriei

Sale domnul Szilvassy Ioan

Prima: La seceriş, uscatul fînului, culesul viilor şi alte ocazii similare, sîntem obligaţi
muncim fără nici o întrerupere, şi pîi:iă cînd recolta moşiei nu e depozitată, nouă nu ne
permite să lucrăm ceva şi pe seama noastră.
A doua: Pe timp de iarnă, pe orice timp rău, sîntem siliţi să transportăm vin din

să

Tăşnad.

A treia: Atunci cînd sîntem siliţi să facem aceste drumuri, onoratul domn moşier nu
socoteşte timpul ce-l pierdem cu dusul şi întorsul. Dar ce e mai nedrept, sîntem obligaţi
să-i lucrăm încă alte 3 zile, fără să ne dea hrană.
A patra: Măria Sa, ca şi altor iobagi, ne ia dijma dinr oi şi porci.

ne

17
Plîngerile celor din comuna Borla, contra Excelenţei Sale contele Banffy Dionisie,
a Măriei. Sale baron Banffy Francisc şi contra Măriei Sale
domnul baron Banffy Sigismund
.
Contra

Excelenţei

Sale domnul conte Bânffy Dionisie

Prima: Fără considerare, muncim la lucrări foarte grele şi împovărătoare, cum sînt:
la arat, semănat, secerat, ori la culesul viilor. In acest timp nu putem pleca acasă, fiind
reţinuţi 1-2 săptămîni şi cîte odată chiar mai mult, aşa că noi nu putem munci nimic în
folosul nostru.
A doua: Pînă cînd nu terminăm toate lucrările, administratorul nostru nu ne lasă
acasă. Nu ni se dă nici un fel de mîncare, fiind nevoiţi să ne-o procurăm noi, muncind
cu pîinea noastră. Dacă ni se .isprăveşte pîinea, pe cîte unul dintre noi, ac lasă duminica
să aducem alta.
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A mia: Pînă la locul muncii, care este la o depărtare de 8 mile, distanţa o parcurgem
ni se plătească ceva. De asemenea, nici nouă, nici vitelor noastre nu ni se dă nici
un fel de hrană. In schimb, avem parte de înjurături grave la adresa lui Dumnezeu şi de
multe bătăi, care ne ţin Într-o continuă stare de nelinişte.
A patra: In afară de acestea, plătim impozitul de Sîn Mihai. Dacă nu putem da vin,
atunci trebuie să plătim 21 creiţari. De la gospodarii mai buni, se pretinde 42 creiţari
pentru vin.
A cincea: Anual dăm o găină. Fiecare iobag e obligat să dea o iţie de unt, iar dacă
nu are, plăteşte 10 creiţari. Din oi, grăsuni, dăm dijmă. Dacă din numărul animalelor cc
avem, nu se poate lua dijmă, plătim cite 2 creiţari.
A şasea: Torsul ni se cere la fel ca şi de la alţi sărmani iobagi, din celelalte locafără să

lităţi.

Contra

Măritului

domn baron Banffy Francisc

Pril11d: Pe vremea aratului şi semănatului, de la fiecare casă sîntem siliţi să ieşim
cîte 2 oameni, pe timp de 1-2 şi chiar 3 săptămîni, fără întrerupere şi fără să primim
vreo hrană. Pentru muncile din gospodăria noastră nu ne rămîne timp deloc.
A doua: Pe timpul aratului şi semănatului, nu se mulţumeşte cu un om, ci de la o
poartă scoate cu forţa cite 4 şi 5 oameni.
A treia: Căratul griului şi finului, sîntem siliţi să le facem numai cu puterile noastre.
Nu mai putem suporta aceste munci grele şi altele, ordonate după bunul plac, pentru că
în acest fel sîntem ameninţaţi cu pieirea.
A patra: Pînă mai recent, fiecare dintre noi a avut vite de jug, acuma însă mulţi
nu mai au. Dacă nu putem ieşi la muncă, sîntem înjuraţi În modul cel .mai josnic şi bătuţi
ca vitele. Unul dintre noi a fost bătut în asemenea hal că, în urma acelei bătăi, a decedat.
Nu de mult, unul dintre noi n-a putut ieşi la muncă cu 4 dintre boii săi. El a fost prins
de vătăşel şi bătut în aşa fel că, timp îndelungat, nu a putut munci nimic pentru sine. In
afară de această bătaie, vătăşelul l-a mai amendat şi cu 34 creiţari.
A cincea: Anual, de la fiecare iobag se ia dijmă din grîu, vin, porci, stupi, oi. Tot
la fel ca în alte localităţi, se încasează impozitul de Sin Mihai. Dăm găină, ouă, unt, cu
un cuvînt din toate roadele pămîntului pe care-l muncim.
A şasea: Susnumitul om care a fost bătut avea la lucru doi boi. Totuşi a fost maltratat
Î11tr-un mod atît de bestial.
Contra

Măriei

Sale domnul baron Banffy Sigismund

Prima: Noi, ca şi ceilalţi sărmani iobagi, sîntem siliţi a executa munci extrem de
fără nici o întrerupere, aşa încît sîntem sortiţi pieirii. Sîntem minaţi zi şi noapte,
fără întrerupere, la arat, semănat, secerat, prăşit, lucrări în vie şi altele, încit am devenit
cu totul neputincioşi.
A doua: De la fiecare ne ia dijmă şi impozitul de Sîn Mihai. Inafară de acestea,
anual ia de la fiecare gospodărie: ouă, unt. Cine nu are vacă, este obligat să plătească
12 creiţari.
A treia: De multe ori sîntem siliţi să facem drumuri lungi pe orice vreme rea şi nepotrivită, fără nici o plată, ori mîncare. Dacă nu putem merge, sîntem înjuraţi de toţi
sfinţii şi bătuţi ca vitele.

grele,

18
Excdenţa

Plîngerile jalnice ale celor din Bocşa Romtlnă, contra Măritei familii:
Sa domnul conte Banffy Dionisie, Măria Sa domnul baron Banffy Sigismund,
Măria Sa domnul baron Banffy Alexa

Prima: Fără nici o întrerupere, sîntem siliţi să arăm de trei ori, să ogorîm, să facem
snopi, să semănăm. Fiecare arătură durează cite 2 săptămîni. Pînă nu terminăm cu aratul
de trei ori, nu avem nici un repaus. In tot acest timp, nu primim nici un fel de hrană.
După aceasta urmează căratul griului şi finului. Sîntem forţaţi să transportăm vin în
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Ardeal, la o distanţă de 7-8 mile, pe orice timp. Dacă s~ întîrzie vreo lucrare, chiar
fără vina noastră, sîntem înjuraţi cu cuvintele cele mai josnice şi bătuţi în mod barbar.
A doua: Deşi comuna noastră nu este obligată a da dijmă, towşi sîntcm siliţi să le
dăm zeciuială după 10 grăsuni şi 10 oi. In impozitul de Sîn Mihai, ne iau 51 creiţari:
dar cum noi n-avem bani, sîntem forţaţi să dăm trei vedre de vin. In afară de acestea,
trebuie să dăm: o iţie de unt, o găină, 10 ouă, 2 viei de ovăz. Acela care nu are unt, este
silit ~ plătească 12 creiţari, iar în loc de ~ăină 6 creiţari.
A treia: Pentru cîrciumărit ni se prennde suma de 8 .florini.
A patra: Atunci cînd careva din Măriile Lor moare, se căsătoreşte ori se naşte, sîntem
obligaţi să dăm o vită tăiată. Datorită acestui fapt, nu sîntem în stare să dăm dijma
regal~ cuvenită din vin, grîu şi porumb.
A cincea: Cu ocazia culesului viilor, sîntem trambalaţi fără întrerupere, pînă cînd
nu se încheie toate lucrările; cu un cuvînt, toată vara şi toamna o pierdem în slujba moşierilor, încît ne prinde îngheţul pămîntului şi noi nu am putut însămmţa ceva. Ori cîţi saci
dăm Curţii, toţi se pierd acolo; înapoi nu primim nici unul.
A şasea: Impozitul apasă greu asupra noastră. Impozitul pentru fiecare om liber a
ajuns la 4 florini, cel pe un iobag 2 florini, iar cel pe un jeler 3 florini. Acestea le suportă
numai capii de familie. Pentru băiatul iobagului se plăteşte 2 florini, pentru cel al jelerului
3 florini; pentru băiatul căsătorit 4 florini. Băiatul şi fata de 15 ani sînt im.Puşi cu
18 creiţari. Cît este darea pe vitele şi bucatele noastre, nu ştim; dar din experienţa observăm că gospodarul cel mai sărac ajunge să plătească 5-6 florini, iar cel care are o stare
mai bunişoară 10-13 florini.
A şaptea: Sîntem impuşi după intravilane, cu toate că pentru acestea muncim Măriilor
Lor ziua şi noaptea.
A opta: Se apropie trei ani de cînd a căzut pe noi sarcina grea de cartiruire şi întreţinere. In fiecare lună sîntem obligaţi să dăm 16 viei de grîu. Deşi noi cumpărăm vica
cu 1 florin şi 8 creiţari, astfel că kobOlul (4 viei) costă 4 florini şi 32 creiţari, onoratul
şi nobilul judeţ Crasna ne plăteşte numai 1 florin şi 20 creiţari pe un kobol. In acest fel
sărmana noastră comună suferă o mare pagubă.
~ noua: Inafară de acestea, adeseori sîntem obligaţi să dăm vite spre a fi tăiate,
şi astfel vîndute. Noi le cumpărăm scump şi aproape la fiecare tăiere suferim o pagubă
între 3-4 florini; ba în unele cazuri, paguba este de 7 florini. Deci şi cu această ocazie
avem pierderi mari.
A zecea: Prin ţrave ameninţări, sîntem siliţi să prindem vrăbii, şi anume: anual,
cite 120 păsări, sau oua. Dacă nu dăm acest număr, sîntem bătuţi crunt.
A unsprezecea: Măria Sa domnul baron Banffy Sigismund a poruncit ca unui iobag
al său să i se aplice 100 lovituri de băţ. Singura vină a acestuia a fost aceea că nu a putut
ieşi la lucru, deoarece n-avea pîine. Măria Sa trimite după iobagii ce urmează a fi pedepsiţi, slujbaşi dintre care la unul, pentru a-i întărita, din sadism, îi taie urechile.
A douăsprezecea: De multe ori sîntem nevoiţi să mergem la Zalău în zilele de tîrg.
Arendaşul hanului, proprietatea domnului baron, Andrassy Carol din Hereclean, nu ne găz
duieşte dacă nu ne folosim de podul plutitor. In acest fel avem mare pagubă.
19

Plîngerile locuitorilor din comuna Guruslău, contra Excelenţei Sale
domnul conte Banffy Dionisie, Măriei Sale domnul baron Banffy Francisc,
Măriei Sale domnul baron Banffy Farkas, Măriei sale domnul baron Banffy Mihai,
Măriei Sale domnul baron Banffy Sigismund şi contra Mări.ei Sale
domnul baron Banffy Gheorghe
Contra

Excelenţei

Sale domnul conte Banffy Dionisie

Prima: După fiecare 10 cruci de griu, ne ia drept dijmă cite 2 cruci; iar nouă din
1O cruci, ne rămîn 8. Din ovăz, la fel.
A doua: Din vin, de asemenea, din fiecare 10 vedre, ne ia 2; iar nouă ne rămîn 8.
A treia: In fiecare an sîntem obligaţi să dăm drept impozit de Sin Mihai, suma de
51 creiţari. Mai recent, înafară de această sumă, Măria Sa a mai adăugat încă 25,5 ereiwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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ţari. Toţi spun că adausul de 25,5 creiţari reJ>rezintă compensaţia pentru că, pînă la Sfîntu
Gheorghe, nu trebuie să-i muncim nobilului. Insă după cunoştinţele celor bătttni, noi sîntem
înşelaţi, deoilrece ca şi pînă acum, vom avea să muncim într-una în aceeaşi măsură, atît
vara cît şi iarna; cu atît mai mult iarna, cind fiecare dintre noi e silit să tran91>orte vin la
distanţe de pînă la 9 mile.
A patra: Mai de mult, fiecare iobag era impus să vîndă din vinul Măriei Sale. Nobilul a renunţat la acest obicei. In schimb, trebuie să-i plătim un mariaş (17 creiţari), ori
să-i dăm o vadră de vin, ceea ce pentru noi este o mare împovărare.
A cincea: Din zece grăsuni trebuie să-i dăm unul. Dacă nu avem zece, atunci plătim
5 creiţari. De asemenea, din zece oi, dăm o oaie cu miel.
A şasea· Cînd ni se cere, trebuie să dăm: unt, găină şi ouă.

Contra

Măriei

Sale domnul baron Banffy Francisc

Prima: Din griu sintem siliţi să-i dăm tot a noua cruce.
.
A doua: Din vin, de asemenea, tot a noua vadră trebuie să o dăm.
"A treia: In locul impozitului de Sin Mihai, ne pretinde să-i dăm 3 mariaşi (51 creiţari); dacă nu avem, ne pretinde 3 vedre de vin, care este pentru noi o mare pagubă.
A patra: Din zece grăsuni, dăm unul; chiar şi atunci cind avem mai puţini, tot
trebuie să-i dăm.
A cincea: Găini şi ouă, sintem siliţi să dăm cite ni se porunceşte.
A şasea: Cu ocazia secerişului, administratorul Măriei Sale ne obligă să secerăm
30-60 cruci de griu, iar pe cei mai neputincioşi, cite 30-40 cruci, chiar şi atunci cind
sărmanul iobag este pe moarte. Cine nu poate secera este obligat să facă această muncă cu
oameni angajaţi de el, pe bani.
Măriei

Plîngerile contra

Sale domnul baron Banffy Farkas

Prima: Din fiecare zece cruci de griu, Măria Sa ia cite două.
A .doua: Din zece vedre de vin, ne reţine două.
A treia: In impozitul de Sin Mihai, anual plătim 3 mariaşi.
A patra: Din zece grăsuni, trebuie să dăm unul.
A cincea: Dacă nu lucrează, iobagul plăteşte o taxă anuală de 14 florini,
mai mult. Impozitul către judeţ ajunge chiar la 30 florini.
Plîngerile contra

Măriei

şi

chiar

Sale domnul baron Banffy Mihai

Prima: Domnia Sa, ca şi ceilalţi moşieri, ia dijmă din griu şi din alte recolte, şi
anume: din nouă cruci, una, pe care sîntem siliţi a i-o da.
A doua: Impozit de Sîn Mihai, plătim 3 mariaşi.
A treia: Din zece grăsuni, sîntem forţaţi a da unul.
A patra: Atunci cînd doreşte, sîntem obligaţi să-i dăm găină şi ouă.
A cincea: Cu ocazia secerişului, sîntem siliţi să realizăm 30, 40, 50 şi 60 de cruci,
iar dacă nu putem, trebuie să angajăm secerători pe banii noştri.
A şasea: Sîntem siliţi să îndeplinim munci foarte grele, atît ziua cît şi noaptea,
iarna şi vara; numai cu forţele noastre trebuie să facem cărăuşii lungi, fără a primi nici
un fel de hrană.
Plîngerile contra

Măriei

Sale domnul baron Banffy Sigismund

Prima: Trebuie să dăm dijmă cite o cruce din zece.
A doua: Din vin, a noua vadră este a Măriei Sale.
A treia: Drept impozit de Sîn Mihai, trebuie să dăm trei vedre de vin,; dacă nu
avem, atunci ni se pretinde, în bani, 3 mariaşi.
A patra: Din zece grăsuni, sintem obligaţi să-i dăm unul.
A cincea: Atunci cînd ni se cere, sîntem siliţi să dăm găină şi ouă.
·.: A şasea: Sîntem forţaţi să facem cărăuşii lungi, cite trei şi chiar mai multe anual.
fără a primi nici un fel de hrană.
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Măria

Sa domnul baron

Bănffy

Gheorghe

La fel ne reţine şi ne obligă să executăm robota de iobag, ca şi ceilalţi domni moşieri.
Orice muncă am îndeplini, Măriţii Domni nu ne dau nici un fel de hrană. Rar de
tot se intîmplă ca pc parcursul unui an să ni sc dea cite o pîinişoară. Aceasta c tot. Ea c
toată hrana noastrli_.
Drept impozit, fiecare om liber plăteşte de cap cite 4 florini, iobagul 2 florini, iar
jelerul J florini. Omul care are 2 sau 4 vite, plăteşte 10, 12 florini; cei mai înstăriţi sînt
datori să plătească 15, 16 şi 18 florini.
Pentru întreţinerea armatei cartiruite, sîntem siliţi să dăm o mare cantitate de griu.
Noi cumpărăm vica cu 1 florin şi 8 creiţari, iar nouă, domnii perceptori provinciali, ne-o
plătesc numai cu 20 creiţari. Astfel, în aceste timpuri de mare scumpete, ni se adînccşte
mizeria.
Mare pagubă şi greutate cade asupra noastră prin aceea că, dacă vreunul dintre noi
a murit, chiar cu 4-5 ani în urmă, şi cu toate că nu a rămas nimic de la dînsul, totuşi
şi după acesta sîntem siliţi să plătim dare.
Vitele ne pier, fie de epizotii, sau din alte cauze, aşa că unii rămînem fără nici o
vită. Cu toate acestea, dările trebuie să le plătim, ca şi cind le-am avea.
20
Plingerile celor din Horoatul Crasnei, contra Măriei Sale domnul conte Teleki
şi contra onoratului domn Matolcsi Ştefan
Contra

Măriei

Sale domnul conte

Prima: Sîntcm siliţi să-i lucrăm J zile pe săptămînă, fără a primi nici un fel de
Vara şi iarna, timpul bun, în permanenţă, este al Măriei Sale; nouă, sărmanilor
iobagi, ni se permite să putem cîştiga cele trebuincioase pentru cuantumul regesc şi pentru
noi, numai atunci cînd plouă sau urmează sărbători. Bieţii jeleri lucrează cite 2 zile pe
săptămînă, fără a li se da nici o hrană.
A doua: Din orice fel de cereale, dacă avem zece cruci, una se ia drept dijmă regală,
iar una o ia domnul moşier, aşa că nouă ne rămîn opt cruci.
A treia: Din zece grăsuni, unul îl ia Măria Sa; dacă nu avem decît şase, şi din
aceştia unul este al Măriei Sale. Acela care are numai 1, 2 ori J grăsuni, trebuie să plătească
6 creiţari, cu toate că nu avem pădure cu ghindă. Pădurea pe care am avut-o, a fost
distrusă de boi, incendii şi alte calamităţi, realitate ce sc poate dovedi prin cercetări. Pă
durea ce ne-a rămas, a fost luată prin abuz de către domnii moşieri. Nobilul ne opreşte
de a intra În pădure, încît nici pentru noi, nici chiar pentru soldaţii cartiruiţi, nu putem
aduce lemne. Nu avem voie să intrăm în pădure după lemne nici pentru încălzirea lăcaşului
lui Dumnezeu, cu ocazia sfintelor slujbe.
A patra: Măria Sa ne-a luat cele mai bune pămînturi şi, putem spune, că ni le-a lăsat
pe cele mai rele, în care nu rodeşte aproape nimic.
A cincea: Fiecare iobag, de cite ori i se cere, este obligat a face cărăuşii, în scop
comercial, spre .Debreţin sau Oradea, fără a primi ceva hrană.
hrană.

Contra onoratului domn Matolcsi :>te/an
săi

Prima: Incontinuu, indiferent de săptămînă sau lună, îi sileşte pe iobagii şi jelerii
la îndeplinirea diferitelor munci, fără a le da ceva hrană.
A doua: Privitor la zeciuiala din grăsuni, procedează la fel ca moşierii din alte loca-

lităţi.

Plîngerile comune ale
pe Majestatea

localităţilor

mai sus specificate

umiliţi. ioba~i, care
Voastră, am îndrăznit mcă la

Prima: Noi, eternii

tivirei Voastre, umila

noastră

conform firii lucrurilor, Vă avem stapm etern
23 iunie a.c. a aşterne la Cluj, înaintea Milo5plîngere, privitoare la aceea că, pe baza dispoziţi.unilor onorawww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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tului şi nobilului judeţ Crasna, noi sîntem obligaţi a contribui cu o mare cantitate de griu
la întreţinerea distinsului Regiment Haller, cartiruit aici. Deşi în timpurile scumpe de azi,
cumpărăm kobălul (4 viei) cu 4 florini, şi chiar mai mult, organele judeţene, prin domnul
perceptor provincial Pentsi Sigismund, ni-l plăteşte numai cu 1 florin şi 20 creiţari. Acest
procedeu, noi îl considerăm ilegal. Din acest motiv, cu adîncă supunere, implorăm pe Majestatea V<;iastră, milostivul nostru etern domn, să apreciaţi, şi dacă acest procedeu este
contrar punctului de vedere al Majestăţii Voastre, să binevoiţi a porunci să ni se plătească
grîul cu preţul la care l-am cumpărat noi.
La data de 27 iulie a.c„ onoratul domn perceptor provincial numit mai sus ne-a
încunoştiinţat să ne prezentăm spre a ridica contravaloarea griului predat pe seama armatei. Ne-am prezentat; însă şi de această dată am fost plătiţi tot cu suma pe care am
reclamat-o în jalnica noastră plîngere. Am refuzat s-o ridicăm, dar onoratul perceptor provincial ne-a ameninţat, somîndu-ne să o ridicăm, întrucît înaltul guvernator a înaintat
plîngerea noastră Majestăţii Voastre. Ne-a spus că pînă acum nu s-a primit nici un răspuns
milostiv din partea Majestăţii Voastre. Dacă aşa stau lucrurile, atunci cu supunere Îngenunchem şi ne plecăm capul în faţa poruncii Majestăţii Voastre, eternul nostru stăpîn
de pămînt.
A doua: Atunci cînd, în scopul îndeplinirii obligaţiunii ce o avem faţă de Majestatea Voastră, mergem la Dej după sare, cărăuşia durează cite 2-3 săptămîni. Acest timp,
domnii noştri nu îl iau În considerare. Şi fără nici o milă sau îndurare, ne obligă să
îndeplinim în totalitate obligaţiunile de robotă ce le avem faţă de domniile lor. Astfel
spus, nu ni se reduce rabota, nici măcar cu o jumătate de zi.
A tTeia: Competinţele legal stabilite pentru cărăuşiile ce executăm, nu m se plătesc
de către perceptorul provincial. Contravaloarea acestor cărăuşii ar urma să m se achite
după distanţele ce le parcurgem. Insă acest drept nici nu-l putem pretinde.
Toate aceste multe şi nenumărate mizerii, strîntorări şi impuneri ce ne apasă, ar
putea fi curmate, dacă Majestatea Voastră ar da un urbariu pentru uşurarea lor. Cu această
speranţă, noi, bieţii iobagi contribuabili, îndrăznim să proşternem plîngerea noastră jalnică
În faţa Măritului Tron şi a milostivirii Majestăţii Voastre, care, prin firea lucrurilor, sînteţi
stăpînul nostru etern. Dacă a-ţi avea milostivire faţă de această plîngere, sîntem siguri că
.am putea servi pe Majestatea Voastră cu o mai mare punctualitate, iar noi am putea trăi
în mai mare inbelşugare.
,
Majestăţii domnului nostru, după firea lucrurilor, eternul nostru stapm de pămînt.
Umilele plîngeri generale ale eternilor iobagi contribuabili pînă la moarte, din
judeţul Crasna, cu cele aici cuprinse.

Plîngerile sărmanelor localităţi din onoratul şi nobilul judeţ Crasna,
primarului şi sigiliul localităţii.
Primarul şef al oraşului Crasna: Martira Martin (L.S.)
Primarul şef al comunei Carastelec: Kovacs Andras (L.S.)
Primarul şef al comunei Uileacu Şimleului: Balog Andrei (L.S.)
Primarul şef al comunei Criştelec: Pascu (L.S.)
Primarul şef al comunei Perieci: Darabancz Petru (L.S.)
Primarul şef al comunei Vîrşolţ Denes Martin (L.S.)
Primarul şef al comunei Petenia: Indescifrabil (L.S.)
Primarul şef al comunei Ip: Mate Mihai (L.S.)
Primarul şef al comunei Şumal: Bandiş Ioan (L.S.)
Primarul şef al comunei Almaş: Erdesi Ioan (L.S.)
Primarul şef al comunei Camăr: Paal lmre (L.S.)
Primarul şef al comunei Măerişte: Bumbu (L.S.)
Primarul şef al comunei Lompirt: Lukacs Martin (L.S.)
Primarul şef al comunei Giurtelec: Pap Lupu (L.S.)
Primarul şef al comunei Bocşa RomS.nă: Nadasâi N. (L.S.)
Primarul şef al comunei Borla: Kiraly Andrei (L.S.)
Primarul şef al comunei Guruslău: Mohuti Andrei (L.S.)
Primarul şef al comunei Baclon: German (L.S.)
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Primarul şef al comunei Cîmpia: Pap Gavril (L.S.)
Primarul şef al comunei Căţelul Unguresc: Szekely Gaspar (L.S.)
Primarul şef al comunei Horoatul Crasnei: Veres Gavril (L.S.)
Primarul şef al comunei Nuşfalău: Kincses Mihai (L.S.)1
1 Biblioteca Astra-Sibiu, fond Colectia de Documente mss., cola 9.508/1173, copie
nal, 23 file, scrise pe ambele părli, textul ln limba maghiară

după

actul origi-

II. (Nr.) 9.508
Copia Decretului Cancelariei Aulice

Sanctitatea Sa

Imperială şi Regală

In urma plîngerii locuitorilor din cele 22 de aşezări ale comitatului Crasna, împotriva căpeteniilor, care au pus asupra lor îndoite greutăţi din roade, cerind să aibă grijă
de uşurarea sarcinilor, pentru a preîntîmpina decăderea acestora.
In consecinţă, Guberniul provinciei va face cercetări, prin înfăţişare, dar fără a-i
pedepsi pe cei ce aduc şirul de jalbe, şi-i va da informaţii.
Majestatea Sa Imperială şi Regală rămîne şi pentru viitor cu aceeaşi principală bună
voinţă faţă de Guberniul provinciei.
Dat în Viena, Austria, în 23 octombrie, Anului Domnului 1773.
Iosif
H. G. Blumegen
Copiat de Ponder Martinl
I Biblioteca Astra·Slblu, fond ColecUa de Documente mss., cota 9.508/1773, copie dupl actul original, o flii,
limba latlnA.

UNBEKANNfE URKUNDEN OBER DIE FEUDALEN PFLICHTEN
DER BEWOHNER AUS DEM KOMITAT CRASNA AUS DER ZWEITEN
HXLFTE DES XVIII-TEN JAHRHUNDERTS
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

In dem Manuskriptenbestand der Bibliothek Astra aus Sibiu entdeckten wir vor kurzem
zwei Urkunden aus dem Jahr 1773, welche iiber die feudalen obligationen der Bewohner
aus dem gewesenen Komitat sprechen.
Die erste Urkunde umfasst die Beschwerden der Dorf - und Stadtbewohner aus
22 Ortschaften des erwahnten Komitates „gegen den geehrten und edeln Distrikt Crasna und
der Edelmanner•, und richten sich an den Mitregenten Josef dem II-ten, nach seinem ersten
Besuch in Transilvanien. Die Urkunde wurde in August - September des Jahres 1773 verfasst und einer Gesandschaft, zusammengestellt von Iobagen und Taglohnern, anvertraut,
welche sie dem Kaiserlichen Hofe aus Wien aushandigte.
Die zweite Urkunde, die als Signatur die Nummer 9508 tragt, Stammt vom 23 Oktober
1773 und ist ein Dekret der Hofkanzlei durch welches Josef der II-te dem Gubernium aus
Transilvanien cine Untersuchungsaktion behielt, beziiglich der Beschwerden der Bewohner
aus dem Komitat Crasna.
Die Beschwerden der Bewohner stellen durch ihren lnhalt eine wertvolle urkundliche
Quelle dar, welche zur Vervollkommung des dokumentaren Patrimoniums beziiglich der
feudalen Pflichten au Transilvanien beitragen und hebt im besonderen die Eigepheiten aus
dem Komitat Crasna aus der zweiten Halfte des XVIII-ten Jahrhunderts hervor, kurz vor
dem Ausbruch des Bauernkrieges aus dem Jahr 1784, geleitet von Horea, Cloşca und Crişan.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ATESTARI DOCUMENTARE ALE MANIFESTARII
CONŞTIINŢEI NAŢIONALE ROMANEŞTI IN SALAJ
DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

Născut ~i format în spaţiul
după cum se ştie, n-a încetat nici

carpato-danubiano-pontic poporul român,
o clipă să-şi ducă rosturile vieţii pe aceste
meleaguri ale sud-estului european. Infruntînd vicisitudinile timpurilor, conştiinţa sa ca popor plămădirt din daco-geţi „cei mai viteji şi mai dr~ţi dintre
traci" după cwn îi defineşte părintele istoriei antice Herodot, î.nca în secolul al V-lea î.e.n. şi din romanii care şi-au impus stăpînirea a.supra Daciei
în secolul al Ii-lea e.n., a fost tot timpul un stindard al vieţii românilor din
toate provinciile locuite de ei. Dacă în TraI11Silvania primelor veacuri ale feudalismului mărturiile consemnate de documentele nemii sînt mai reduse cantitativ, însă nu şi calitativ, ultimele secole ale aceleiaşi epoci istorice abundă în
informaţii care ne arată, că românii nu şi-au uitat niciodată originea lor de
neam şi a locului existenţei lor.
Ocupaţia austriacă asupra Transilvaniei impusă la sfîrşitul secolului al
XVII-iea şi consolidată în cd următor, prin imensul aparat administrativ-militar birocratic, deşi a însemnat o înăsprire a vieţii locuitorilor, îndeosebi a
celor din straturile de jos, a creat totuşi cadrul propice consemnării, ca măr
turie pentru veşnicie, a multora dintre cele mai gingaşe trăiri interioare ale
poporului român. Pentru susţinerea amintitului aparat, care le asigura stă
pînirea, austriecii trec la recenzarea şi a celor mai neînsemnate bunuri materiale, ca prin impozite şi alte dări perc:i>ute în urma deţinerii acestora, să
poată, să-şi menţină şi chiar să-şi extinda stăipînirea. Se Întocmesc din ce în
ce mai des recensăminte, situaţii, cunoscute îndeosebi sub denumirea de conscripţii urbariale de o meticulozirtate nemaiîntîlnită pînă atunci. Prin acest
fapt ele rămîn de o 1deosebită valoare documentară deoarece ne oferă un tablou
amplu şi profund a stărilor de lucruri de aici din Transilvania. Una dintre cele
mai importante lucrări de acest gen o intreprind austriecii în anul 1785.
Potrivit obiceiului statornicit de ahf el prin legislaţia medievală, românii
sînt impuşi mai muh la dări din animale. Cu timpul această practică este din
ce în ce mai mult abandonată şi .stă.pînirea locală şi cea centrală trece la impunerea de dări şi din produsele cerealiere. Totuşi, Încă şi în a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea mai sînt localităţi şi în Sălaj unde se menţin vechile
practici. Din diocuţiile pe această temă dintre locuitori şi coniscriptori ne parvin nouă azi informaţiile referitoare la problematica amintită în titlul prezentului studiu. Iată, de exemplu, la Întrebarea a VII-a din şirul de întrebări

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

476

I. TOMOLE

ale conscritorilor de la 1785 locuitorii unor sate din comitatele Crasna şi
Solnocul de Mijloc răspund, că ei din cereale n-au dat dare, respectiv non a,
pînă în a.cel moment. Întrebarea, respectînd ortografia scribului care a consemnat--0, fără să putem şti exact pronunţia celor în cauză, fie anchetatori
fie declaranţi, deoarece, chiar banal fiind, totuşi o spunem, în condiţiile tehnice de atunci n-avea cum să fie şi o înregistrare fonetică şi care azi să ne
permită stabilizarea celui mai pur adevăr În acest sens, este formulată şi
redată şi în limba romil:nă unde era cazul, în felul următor: Dau Lekuitori dye
aitsa Domnilor locului a Nooa, dake dau din tse Felyuri de Venituri Krepkutje din pemint Si averi O dau atseja? Si de Kite Vrieme? Schi jepte in
Obitsaj atsaPte a Noa, Schi pe la alte Domny in atsajJte Tsin/3tite Varmegye,
Afare de atsa/3ta, tsau Obitsnuit pene in Ziva de asztez, pe maj deje pe Un
an lobadjul Domnup6 in rindul altora Felyuri dye daruri? Schi maj alep
darurile a tselje akar in bany, akar in alt cseva, din tse au f3tat?" La această
întrebare locuitorii satului Cosniciul de Sus răspund în felul următor: „Din
Bukatyele noptye la Domny a Nooa punamu nam dat, inta tsePta Csin/3tite
V armegyie, nitse in alt {3at Rumunyesk dau." Alăturat este redată şi traducerea în limba latină a răspunsului, în felul următor: „Ex Terrae Nascentiis
Nonam Domino Terrestrali hactenus non praestavimus, in hoc Inclyto Comi·
tatul nec in alijs Possessionibus Valachicis est in usu N onae Praestatio." Este
evident, fără explicaţii, că locuitorii acestui ·sat se numeau pe sine şi o declarau
şi altora, că sînt români şi numai oficial.ităţile şi alţi stăipîni nu încetinesc în
a-i :lumi valahi 1 • La fel răspund şi cei din Marca 2 • Răspunzînd la aceeaşi întrebare locuitorii satului ChiJioara din comitatul Solnocul de Mijloc declară:
„Noj la Domnyi a Noa nu dem gyun alte tsele, /ere gyin Vin, intrafJta Varmegye, dao si la altz Domnyi a Noa Auba nustyim. Dsesma gyin gra, gyin
ovez si gyin vin maj naintye ku opt aj am dat pa pama Popi tsel Ungure/3k
la Kusaj, de atunts dem pe pama Popi Rumunyesk Lokuluj atse/3tuje. Bany
gata si altye tsele darur nam dat nyimika." In traducerea latină a acestui răs
puns autorii conscripţiei pentru preoţii de cele două naţionalităţi, probabil
sub imperiul concepţiei filozofice a timpului despre natura lucrurilor şi fiind
vorba tocmai despre persoane ce servesc acestuia îi prezintă pe confesiuni şi
nu pe criteriu naţional, respectiv „ ... Parochi Reformati Kusalyiensis Semper, abinde in rationem Parochi hujatis GraecoCatholici e tritico, avena et
Vino administrare Solemus"3. Important este însă că, deşi ne aflăm Într-o altă
parte a Silvaniei dedt cea în care erau şi sînt localităţile amintite, declaranţii
în numele comunităţii ce o reprezintă, se numesc pe sine români, din moment
ce preotul lor este român, respeotiv românesc conform textului original şi nu
valahi sau în alte forme de definire ca neam căruia îi aparţin.
Mai mult dedt atît în unele localităţi sătenii la aceeaşi întrebare dau
răspuns, că locul lor este vatră rom:inească, ceea ce spune mult la o cîtuşi
de dt cercetare de ordin lingvistic a termenului folosi•t. Cuvîmul vatră are
1 Arh. Stat. Sălaj, fond Ioan Ardeleanu-Senior, grupa a II-a,
la 1785, dosar numărul 3
2 Idem, dosar numărul 6
3 Idem, dosar numărul 55
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semnificaţia unui loc cu mult timp înainte stabilit. Data aşezării acelor oameni
pe acel Ioc, conform Înţelesului expresiei uzitate, se pierde în negura veacurilor, aparţinînd domeniului veşniciei sau cel puţin quasiveşniciei şi nicidecum
unui răstimp în care tradiţia şi memoria strămoşilor îşi are cuvîntul. Astfel
răspund În faţa conscriptorilor bătrînii şi juraţii satului Cig (azi În judeţul
Satu-Mare) comitatul Solnocul de Mijloc. Iată textual declaraţia lor: „Noa nu
dem gyin nyimika, Ke Lokul ajeszta ej Vatra Rumunyaszke, . .." 4 • Cei din
Criştelec, comitatul Crasna declară: „Nooa gyin bukatyele nof3tye nu dem,
nitse in alt szat ungye je/3te vatra Rumunyej3ke nu dem. "5 In forma latină
atît a răspunsului ciganilor cît şi a criştelecanilor cei care întocmesc şi redactează conscripţia pentru noţiunea de român, precum era şi de aşteptat, folosesc
termenul de valah. Numai în dspunsul celor din Maladia, comitatul Crasna,
care este următorul: „Pene akuma Nitse Desme Nitse Noa nam dat in Varmegye atsef3ta nuf3e de nitse un {Jat Ungye Jef3te Vatre Rumunyaf3ke" în varianta latină conscriptorul adaugă menţiunea: „popular spus (adică În limba
poporului) Vatră Românească". Textul latinesc al acestui răspuns este acesta:
„ln Hoc lnclyto Comitatu nec în aliis Possessionibus Valahicis Vulgo Vatre
RumunyaBke dictis praestatur"s. Menţiunea întîmplăroare în cazul satului
Mălădia (spun întîmp'.ătoare deoarece putea fi şi în consemnarea răspunsului
altor săteni, din alte localităţi nu numai în cazul acestui sat n.n.), oferă un
argument în plus a vechimii românilor pe aceste meleaguri. De la bun început
este cum nu se poate mai limpede şi mai bine cunoscut, chiar banal, faptul că
un limbaj popular nu se crează în decursul a cîtorva ani, în timpul unei sau
două generaţii, ci în decursul a mai multor secole, chiar milenii uneori. Dacă
mobilitatea exprimării elementului cultivat, este evidentă la orice popor, nu
acelaşi lucru este atunci cînd această pmblemă aaprţine straturilor de jos ale
poporului, categoriilor de oameni lipsiţi de preocuparea cizelării modului de
exprimare, îndeosebi în epocile în care se plasează evenimentul. Gîndirea vie,
concretă şi reală a ţăranului rom~n de atunci se concentra asupra grijii procurării celor strict necesare existenţei lui şi a familiei sale. Vorbirea lui era o
problemă ·de moştenire şi de obişnuinţă. El ştia doar atît, în acest domeniu,
că aşa vorbeau şi înaintaşii lui. La rîndul ei aceasta era din cauză, că accesul
la cultură era un privilegiu al unor cercuri restrînse. Avînd 1n vedere toate
aceste realităţi de necontest:tt considerăm, că Şcoala Ardeleană care se înfiripa deja, nu putea să fi influenţat încă conştiinţa naţională a romatlilor din
Ţara Silvaniei, mai ales că ne aflăm în această extremitate a românismului
din nord-vestul ţarii n'Oastre şi îndeosebi prin faptul că şi aceasta era ooar la
începuturile ei. Şi de fapt, în urma urmei, fără să ne propunem un studiu
în acest sens, Şcoala Ardeleană chiar în faza ei de maxima dezvoltare, din
cauza limitelor ei datorate fie stadiului evoluţiei ştiinţei istorice, fie determinată de anumite scopuri imediate ale intereselor politice de epocă, n-a făcut
altceva decît să demonstreze unele adevăruri despre poporul roman în faţa
potentaţilor vremii, care din răsputeri nu vroiau să recunoască trecutul şi
4
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viaţa noastră aici pe pămîntul vechii Dacii. Poporul din toate straturile oocietăţii avea însă sădit în inimi adevărul istoric despre originea noastră şi
faptul că sîntem cei mai vechi locuitori ai acestor plaiuri. Acest adevăr a însufleţit dintotdeauna poporul român, i-a întărit credinţa în viitorul său şi l-a
făcut de neclintit de pe glia sa strămoşească, în pofida tuturor vicisitudinilor
vremurilor, a tuturor stăpînirilor care s-au perindat şi a tuturor încercărilor
acestora de a-l scoate din matca sa şi în final de a-l desfiinţa.

IOAN TOMOLE

PREUVES DOCUMENT AIRES DE LA DIX-HUITitME SIECLE
AU SUJET DE LA CONTINUITE ET CONSCIENCE NATIONALE ROUMAINE
SUR LE TERRITOIRE DE ŢARA SILVANIEI
(Re sume)
Cette c!tudes nous presente quelques preuves documentaires de la dixhuitieme sil:de au
suget de la conscience national~ et continuite roumain sur le territoire de Ţara Silvaniei. Les
habitants des villages Chilioara, Cig (aujourd' hui sur le territoire du departement Satu-Mare),
Cosniciul de Sus, Criştelec, Mălădia, Marca declarent en presence des autorites d'etat qu'ih
sont Roumains, non Valaques et que leurs villages sont vieux âtres roumains.
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ASPECTE SOCIAL-ECONOMICE ALE JUDEŢULUI SALA}
DIN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA,
OGLINDITE 1N TABELA CONTRIBUABILILOR

La sf~:rşitul secolului al XVIII-iea ş1 m prima jumătate a secolului al
XIX-iea procesul de desnrămare a modului de producţie feudal este tot mai
ac,oentuat. Inceputul descompunerii feudalismului se explioa prin dezvolt:a.1"ea
forţelor şi mijloacelor de prroduqie caire duc la creşterea producţiei de mă.rfuri.
Plusul de produqie este valo.rifiica:t pe piaţă. Acesta este unul din mijloacele de
obţinere a banilor de către moşier. Alte forme de a-şi spori veniturile vor fi
găsite în mM-irea robotei, creşterea dărilor, acapararea de noi terenuri, etc.
faptul acesta e determinat de impooerea concurenţei pieţei unde mărfurile
erau vîndutie sub suma de producţie, i1ar diferenţa nrebuia acoperită prin mijloace interne.
Aceste prefaceri din viaţa social-oconomică din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea sînt vizibile peste tot în
Transilvania. Ele sînt mai accentuate în industria minieră şi mai puţin accentuată în agricultură 1 •
·
Creşterea numărului populaţiei, în prima jumă'tate a sec. al XIX-lea, stimulează sporirea cantităţii de cereale marfă. Nobilii văzîndu-se interesaţi În
obţinerea de venituri cît mai mari măresc alodiile jefuind sesiile ţărăneşti sau
pădurile şi păşunifo acestora. Mulţi dintre ţăranii fără pămînt îşi vor căuta
de lucru în altă parte, angajîndu-se În manufacturi, în mine sau servitori
la oraşe2.
Cel mai mare procent al populaţiei Transilvaniei îl formau ţăranii iobagi
~i jelerii. Obligaţiile lor faţă de „domnii 'de pămînt" erau tot mai mari. Robota
însoţită de abuzurile stă.pînilor şi bătaia deveniseră de nesuportat: „Iobagul
care are vite trăgătoare au cu carul, au cu plugul în toată săptămîna trebue
la nemeful său să lucreze 3 zile, iar cu mîinile 4 zile în săptămînă, şi în loc
de a-i da săracului iobag sau vitelor lui de mîncare, deacă nu lucră după plă
cere î<l> bate cît iaste voia domnului" 3 •
Sporirea sarcinilor iobăgeşti, răpirea pămînturilor ţăranilor a făcut ca
aceştia să nu-şi mai poată achita obligaţiile faţă de stat, ceea ce a cauzat aces-

* • Din istoria Transilvaniei, I, Bucureşti, 1960, p. 174.
A. Moldovan, Conscripţia Urbarială din Transilvania - 1820, normele, modul
efectuare fi valoarea documentară, manuscris.
8 D. Prodan, lncă 1:11 Supplex libellus românesc 1804, Cluj, 1970, p. 42.
1 •

2
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tuia pagube. Imperiul avînd nevoie de bani cerea ca fiecare contribuabil să-si
achite sumele datorate.
Din aceste cauze şi nu din mărinimie, Curtea de la Viena va încerca
să reglementeze raporturile dintre stăpînii de pămînt şi iobagi. Scopul era de
a împiedica abuzur~le nobilimii, de a limita rabota, a împiedica cotropirea
pămînturilor ţărăneşti pentru ca ţărănimea să poată contribui în mai mare
măsură la sarcinile statului4.
Multe forme şi încercări se cunosc cu privire la reglementarea sarcinilor
ţăranului d~n această perioadă. Ele au constituit obiectul hptei dintre puterea centrală şi nobilime. Rezultatul a fost desigur în dauna ţaranului, deoarece
obligaţiile feudale şi cele fiscale au fost nu numai menţinute ci şi înăsprite.
Dintre categoriile de materiale arhivistice păstrate din prima jumătate
a sec. al XIX-lea, care ne dau o imaginaţie de ansamblu asupra vieţii economice şi sociale a ţărănimii din comitatele Solnocul de Mijloc şi Crasna
sînt şi ·tabelele de impun.ere a comribuabi1ilor. Ga şi conscripţiile 1.lll"bariale
eie fac parte din acele materiale arhivistice cu cara.cter stati·stic. Studierea lor
îi oferă cercetătorului posibilitatea unor concluzii privind .situaţia social-economică a populaţiei rurale şi urbane, concluzii privind statul feudal: teritoriu,
demografie, toponimie, onomastică etc.
Asemenea urbariilor, tabela, întocmită în favoarea stăpînului feudal,
înseamnă înscrierea nominală a tuturor capilor gospodarilor care erau impuse,
cu terenurile şi animalele lor precum şi contribuţia totală pentru acestea.
Filiala Arhivelor Statului din Zalău deţine tabelele Întocmite pentru localităţile din cele două comitate: Solnorul de Mijloc şi Crasna. ln acestea se
incorporează şi tabelele pentru oraşele Cehu-Silvaniei, Şimleu-Silvaniei şi
Zălau.

Inswnînd un număr de 6382, tabelele sînt întocmite pentru 232 localităţi
din ambele comitate pe perioada 1818-1848. Foaia de titlul are înocris sub
stema imperială cuvintele: TABELLA RECTIFICATIONIS ANN! MILITARIS după care urmează anul, apoi „PAGI" sau „PAG" cu indicarea numelui localităţii. După indicaţia „PRAESTANDAE CONTRIBUTIONIS
CONTRIBUENTIUM" sînt cuvintele care indică comitatul <INCL), plasa
(PROCESSUS), după care se sorie numele perceptor:ului regal „REGII PERCEPTORATUS".
Rubrica claisa cu indicarea sumei În dreptul fiecăruia indică daisa de fertilitate a părnîntului. „AGRORUM CUBULUS TAXATIJR IN.V." Acesta
era împărţit în patru categorii. In afara acestei părţi tipărite coperta păs
trează la multe exemplare note ale coniscriptorului cu privire la locaJ.itatea respectivă: numele nobilului, a juraţilor comunei, a persoanelor fugite şi uneori
a celor scutiţi. In interior .sînt cuprinse în liniatură toate datele cerute pentru
anul respectiv de la cei conscrişi sub formă de tabel nominal precum şi taxeJe
pe care le datorau.
4

lstRom, III,

Bucureşti,

1964, p. 795-797.
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Specificarea categoriilor sociale în tabelele de im_punere conferă acestora
o valoare deosebită, ele ajungînd Ia cunoaşterea numarului nobililor, a iobagilor, a jelerilor şi a altor categorii de contribuab~li.
Ou.P.ă numele capului de familie se arată suprafaţa terenului agricol socotit în c1ble de semănătură, apoi ,suprafaţa terenului de fîneţe, socotit în care
de fîn şi suprafaţa terenului cu vie socotită În urne de vin. Celelalte rubrici
privesc animalele: prima este consacrată animalelor de tracţiune: boi, cai şi
iepe, apoi pentru va<:i, juninci, junci, mînzi, oi, c~re, porci cite una. Pentru
stupi este prevăzută deasemenea o coloană separata. După încă cîteva coloane
cuprinzînd sumele facultative sau taxe, scăzute apare taxa impusă pentru capul
familiei. Eventualii scutiţi sînt motivaţi fie prin certificate medicale pentru
bătrîneţe, fie de preot, fie că au alte angajamente încheiate prin ,învoieli de
muncă,. pe domeniul respectiv, în care cazuri erau semnate şi de oficialii
comunei.
Av.înd în vedere locul, condiţiile impuse, starea materială, numărul membrilor capilor de familie angajaţi descrise de aceste anexe socotim că ele pot
constitui obiectul unei cercetări aparte.
Cercetînd tabelele se constată că în fiecare an numărul capilor de fami1ie înscrişi din anul precedent era urmărit îndeaproape. Singurele scutiri
legale acceptate erau cele date de preot în tabelele sale de căsătoriţi sau morţi
precum şi certificatele date de medic pentru cei bolnavi. După fiecare categorie de contribuabili se face un total a:l tuturor rubricilor 5 .
După conscrierea contribuabililor, se face un total general :pentru fiecare
categorie de contribuabili în parte: „Extra.ctus summarius", apoi „Universa
summa" sau „Summa ~ummarum" de unde se poate 1afla care trebuia să fie
suma plă·uită de toată looalriitatea îmr-un an.
·
ln unele tabele, la rubricile fîneţe, vii, animale, sînt cuprinse taxele per
unitate: cîble de semănătură, car de fîn, urne de vin, cap de wimal, Ia altele
este cuprinsă numai întreaga sumă datorată 6 •
Studiind tabelele celor două comitate şi sondînd în mod deosebit tabelele din doi ani 1820 şi 1848, pentru toate localităţile, pentru a releva importanţa documentară a acestora, vom prezenta cîteva aspecte deosebite privitoaire la viaţa socială, l1a economie, la sistemul fiscal, etc. Din aceste tabele
const:a.rtăm că sînt inregistirate următOOJl"ele categorii de contribuabiilii: nobilii şi
liberii şi văduvele lor, iobagii, jelerii, extemi,ştii, evrei, armeni, ţigani, oră,şeni
(uneori pe meserii) şvabii, libertinii, văduvele dezertorilor precum şi ale celorlalte categorii. Ei însumau în anul 1820, 13.700 contribuabili şi datorau o
sumă de 8.623 fl. ren., iar în anul 1848, numărul contribuabililor se ridica la
apro31pe 16.000 şi plăteau o sumă de 60.692 fl. ·ren. Creşterea sumei este impresionantă şi aceasta nu se datoreşte numai celor 3000 de contribuabili mai
mult sau măririi 'suprafeţelor cultivate, cît sporirii coru;iderabile a taxelor la
care erau impuşi ţăranii.
~
6

31 -

A. Moldovan, în Revista arhivdor,
/d,·m, p. 133.

Bucureşti,

9, 2, 1966, p. 132.
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De pildă În anul 1820 jelerii sînt semnalaţi În 190 de localităţi, sînt
3709, cu un total teren arător de 22.193 cîble de semănătură, cu un
teren de 20.441 oare de fîn şi un teren de 41.000 urne de vin, mai au 9047
capete de animale şi sînt impuşi cu suma totală de 3131 fl.ren. ln anul 1848
sînt semnalaţi numai în 180 localităţi, fiin1d înscrişi numai 2071, posedînd
cu aiproxirnativ 100;0 mai mult teren faţă de cel descris pentru anul 1820, au
numai 3000 de caipete de animale şi plătesc 13.070 fl.ren. 7
Deşi numărul iobagilor Înscrişi de conscriptori în anul 1820 cca 5000, este
numai cu o mie mai mare decît ·Cel înregistrat în anul 1848 şi tot În aceleaşi
localităţi suma totală datora·tă de aceştia creşte de la 390,27 fl.ren. în 1820
la 20000 fl.ren. În 1848. Faptul a·cesta dovedeşte că cu toată creşterea suprafeţei terenurilor cultivate şi a numărului de animale, folosirea mai imensă a
terenurilor iobagii nu puteau acoperii această sumă. Aceasta a dus la deosebita
înăsprire a situaţiei lor economice. Numărul jelerilor este mult scăzut
În anul 1848 faţă de 1820 însă datoriile lor erau mult crescute în cel de-al
pat:-ulea deceniu al secolului al XIX-lea.
ln tabelele de impunere a oraşului Şimleu-Silvaniei pentru anul 1820 sînt
înregisfrate următoarele categorii de contribuabili: 121 nobili, 24 văduve ale
acestora, 126 iobagi, 24 văduve ale acestora, 53 jeleri, 11 văduve de jeleri,
9 ţigani, 15 externişti. Împreună aveau următoarele bunuri: o rnprafaţă de
teren arător de 590 cîble de semănătură, o suprafaţă de teren de 597 care de
fî.n, o suprafaţă de vie de 8054 lllrme de viin pentf\u care erau taxaţi cu
513 fi. plus un adaos de 82 fl. Mai posedau 143 boi, cai şi iepe, 118 vaci,
17 jun<:i, juninci sau mînji, 27 oi, 24 porci, 6 stupi, pentru care erau impuşi
cu 716 florini, total 1506 cu adausul înscris la rubrica „Additarnentum" de
195 fi.
Menţionăm că terenul oraşului Şimleu-Silvaniei este de clasa a III-a, şi
se plătea 12 fl. de cîblă. Taxele pe cap de contribuabil pentru nobili erau
între 5-6,50 fl., văduvele plăteau cca 2 H. Jelerii plăteau o taxă de cap de
2,50 fi„ iar văduvelor lor Între 1 şi 2 fl. Mai mult plăteau libertinii şi armenii, respectiv 4 şi 6 fi. ren.
Cercetînd tabela pentru anul 1848 a aceleiaşi localităţi găsim următoarele
date ale conscrierii: 19 nobili, 3 văduve de nobil, 99 orăşeni, 17 văduve ale
acestora, 283 jeleri, 28 văduve de jeleri, 6 ţigani, 27 evrei şi 128 externişti,
care posedau o suprafaţă de 608 cîble de semănătură, o suprafaţă de 613 care
de fin, dar mai ales o suprafaţă de 8146 urne de vin, venituri după me~teşu
guri de 655 fl., 36 animale de traqiune, 33 de vaci, 70 oi, pentru care plăteau
o taxă de 2800 fl.ren. Compariînd rezultatele înscrise În cele două tabele
constatăm că numărul nobililor a scăzut, că a crescut numărul orăşenilor după
a căror ocupaţii se percep taxele amintite mai sus, de asemenea numărul jelerilor creşte la peste 280, apar externiştii În număr destul de mare. Dezvoltarea meseriilor şi a comerţului cu vin face să scadă mult numărul animalelor

înscrişi

6a Arh. Stat. Sălaj, fond: Tabella contribuabililor pc anul 1820
Crasna şi Solnocul de Mijloc.
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accentuînd procesul de urbanizare a Şimleului Silvaniei8 • Tabela ne oferă
posibilita,tea să analizăm starea materială a celor înscrişi. Din cei 19 nobili
de l:a Şimleu, mulţi sînt sărăciţi, fără putere ecomomică, iar În dreptul numelui lor este trecut cuvîntul „miser". La alte nume sînt trimiteri la un alt nr.
crt. bunăoară la cel al orăşenilor.
Numărul cd mai mare al înscrişilor îl reprezintă jelerii şi orăşenii a căror
putere economică este cu mult mai mare decît a nobililor înregi,straţi. Pentru localitatea Şimleu-Silvainiei ca şi pentru multe altele este de remarcat
numărul mare al suprafeţelor cultivate cu viţă ide vie. Servitorii sînt În număr de 15, ei nu sînt cuprinşi În rubrică separată, ci este speaifioat în dreptul
fiecărui nume. Această însemnare de ,servitor" „angajat" apare cu acelaşi nume şi în învoielile, contractele de lucru la mulţi dintre aceştia. Necesitatea de a avea mînă de lucru la vie au deteJtilinat pe locotenentul oraşului
Pop Ioan, pe preotul Kovacs Francisc, pe adfuinistratorul Kocsis Ştefan să
angajeze vieri. Mănăstirea mino.r:iţilo'l" a.ngajează Ul/, administrator, un lăcă
tuş pentru a supraveghea şi lucra cu iobagii şi zil~ii în vie. „Tabella ... "
mai conţine ca anexe dovezi de pauperitate, boală, bătrîneţe în număr de 11
buc. precum şi lista morţilor şi căsătoriţilor din anul 1847, semnată de preotul
comunei9 •
O altă categorie de contribuabili care aipare În tabelă sînt externiştii
adică acei care locuiesc În localitatea impusă dar au pămînt în altă parte.
ln anul 1820 sînt înregistraţi În 80 de localităţi ale celor două comitate şi
sînt în număr de 568, posedă teren de 1012 cîble de semănătură, teren de
fineţe de 1380 care şi teren de vie de 18.555 urne de vin, mai au deasemenea 43 boi, cai şi iepe, 20 de vaci, 3 junci, 2 ca.pre şi 5 porci pentru care
plăteau o contribuţie de 277,71 fl. ren. în 1848 constatăm că numărul străi
nilor a crescut foarte muh. Tabelele din 120 de localităţi îi menţionează
într-un număr de 2.300 posedînd teren de 5056 cîble de grîu, teren de
5569 care de fin .'li 38.399 urne de vin. Contribuţia lor se ridică la 3.349 fl. ren.
Menţionăm că în dreptul multor nume se arată şi ocupaţiile: lăcătuş, lemnar,
zidar, cîrciumar ş.a. ln anexele tabelelor care cupri:nd Învoielile dintre stă
pînii de pămînt şi servitorii angajaţi de ei sînt amintite aceste ocupaţii. Ele
sînt importante deoarece dovedesc existenţa unui proleta·riat agricol cu obligaţiile sale faţă de stăpînii de pămî1nt, uneairi de a admi1nistra sau conduce
întreaga gospodă·rie a acestuia 10 •
Aşa cum ară,tam la început lupta dintre puterea centrală şi nobili se termină cu un compromis total În defavoarea ţăranului, care pe o parte era
înclinat, pe drept cuvînt, să nu declare tot ce avea, iar pe de altă parte era
şi sfătuit de nobili În acest sens cu scopul de a îngloba pămîntul nedeclarat
la alodiile· lor. În acest fel nobi,lud exploata În voie pe ţăran, ia.r sitatul ridica
tot mai mult cuantumul obligaţiilor băneşti ale acestuia.
Idem, Tabela
Ibidem.
10 Ibidem.

8

localităţii Şimleu

Silvaniei pe anii 1820

şi

9
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A vînd în vedere această practică de a nu declara tot ce posedau cu ocazia conscrierilor, tabelele nu pot reflecta situaţia reală a locuitorilor locâlităţii respective. Ele trebuie studiate în legătură cu alte materiale documentare pentru a cunoaşte situaţia economico-socială a populaţiei, a stratificării,
categoriilor sociale, creşterea numărului ţăranilor, fără pămînt, raiportul dintre
stat şi contribuabi•I, dintre exploataţi şi exploatatori, numărul locuitorilor,
natalitatea, mortalitatea ş.a. 11
Considerăm important de semnalat faptul că mai ales la oraşe aflăm
date asupra celor1alte naţiooolităţi: armeni, Cehu-Silvaniei, Zalău; şvabi la
Tăşnad; ev1re.i la Zalău, Şimleu-Silva.nici, Crasna şi a ocupaţllilor acestora; de
exemplu măcel.a1ri, vieri, cî11ciumari, negustori, etc.
Nu este lipsit de interes să arătăm că un număr mare de localităţi din
ambele comitate se fac cunoscute încă din acea perioadă datorită cultivării
viţei de vie. Numai la Zalău cei 608 orăşeni posedă un teren de 18.485 urne
de vin şi plătesc o taxă de aproximativ 300 fl. ren. pentru aceasta. Tabelele
de impunere cuprinzînd o arie geografică ·destul de întinsă şi o perioadă de
trei decenii pot face obiectul unor studii de toponimie şi onomastică, pentru
stabilirea ariilor de ră·spîndire a diferitelor nume de persoane: dispariţia
unora, apariţia altora etc. SUJb aspect demografic tabelele oferă cîteva date
pe baza cărora se poate ·stabiii densitatea populaţiei, numărul locuitorilor. La
aceasta trebuie avut în vedere că tabelele privesc numai populaţia impusă.
Ele nu cuprind pe cei foarte săraci care-şi schimbau domiciliul tot mereu,
eventual îi menţionează pe cei fugiţi şi stabiliţi în alte ţări ale Transilvaniei
sau Ungariei.
Altă sursă de cercetare oferită de tabelă este aceea cu privire la dezvoltarea agricultUlrÎi, creşterea viţei de vie, a animalelor, pl13iCtÎoa stupări
tului ş.a. 1 2
Dacă avem În vedere că numai populaţia din comitatele Solnocul de
Mijloc şi Craisna contribuia cu aproape 70.000 de fi. la uriaşa swnă pretinsă
de Imperiu de peste 900 mii. fl.13 şi faptul că acest mare efort fiscal trebuia
susţinut de masele populare, că în aceste decenii ale sec. XIX-iea imperiul
era măcinat de propriile lui contradicţii şi de mişcările sociale pentru a căror
reprimare trebuiau Întreţinute forţele militare ne ex:plicăm criza din ce în ce
mai acută a feudalismului faptul că forţele progresiste se vor mobiliza la 1848
pentru a deschide drumul relaţiilor ·de producţie capitaliste.
Drept bază revoluţiei stă ţărănimea care suferise cea mai nemiloasă
exploatare şi asuprire, iar acum revendica libertate şi pămînt.
IONEL PENEA

A. Moldovan, op. cit., p. 137.
O. Pescariu, în Revista arhivelor, 8, 1, 1965, p. 57-72.
u lstRom, III, Bucuretti. 1964, p. 1035-1036.
li
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LES ASPECTES SOCIAL-ECONOMIQUE DU DEPARTAMENT SALAJ,
DANS LA PREMIERE Mom2 DU XIX-ieme Slf:CLE REFLtTE
DANS LES TABLEAUX D'IMPOSITION
(Resume)
L'auteur souligne la valeur documentaire des tableaux d'imposition, qui doivent demeurer dans l'attention de chercheurs. Leur etude rend possible la connaîssance de la vie
economique et sociale du territoire du department Sălaj apres de l'instauration de la domination habsburgique, et aussi des categories sociale du territoire, du nom des contributions
et leur obligation fiscales, la dynamique d'utilisation de la propriete, et Ies rapport entre
l'etat et la diver.;e categories de contribuables.
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CONGEPŢIA

JURIDICA A LUI SIMEON BARNUŢIU
IN LUMINA DREPTULUI NATIJRAL PRIVAT
PREDAT LA BLAJ

Intensificarea luptei sociale şi naţionale a romin.ilor din Transilvania
în prima jumătate a secolului al XIX-lea a dus la cristalizarea şi dezvO'ltarea
unei ideologii revoluţionare str.îns legată de mişcarea de idei a vremii. Printre
componentele acestei ideologii s-a numărat şi dreptul natural kantian al lui
Wilhelm Traugott Krug preclait de Simeon Bămuţiu în şcolile romaneşti din
Blaj şi utilizat, alături de dreptul istoric al lui Friedrich Karl von Savigny,
în argumentarea aspiraţiilor romineşti din scrierile sale politico-soicale şi
naţionale.

Simeon Bărnuţiu s-a născut În satul Bocşa Romina din Sălaj în a.nul
1808, ca fiu de cantor, urmînd studiile normale şi gimnaziale la Şimleu!
Silvaniei şi Carei (1817-1825), studii completate la Blaj cu cele filozofice
şi teologice (1825-1829)1. Rezultatele deosebite obţinute la învăţătură au
atras după sine reţinerea tfoărului sălăjea.n ca profesor gimnazial de sintaxă
(1829), i.air odată oo ridimrea C'l.lrsului filozofiic din Bl·aj de la m oo. la doi
ani (1830) a fost numit 1profesor de filozofie în locul lui Timotei Cipariu.
Bărnuţiu a predat filozofia în anii 1830-1834 şi 1839-1845, îndeplinind
un timp şi funcţia de notar consistorial (1834-1839). Concepţiile sale progresiste l-au îndepărtat de cercurile clericale ale episcopului greco-catolic Ioan
Lemenyi, conflictul agravîndu-,se, încît, în 1845, a fost destituit de la catedră
împreună cu alţi colegi. La această vîrstă relativ înaintată s-a înscris la Academia de drept din Sibiu (1846-1848), cu og.îndul de a ocupa .după terminarea studiilor o funcţie în administraţia ţării, dar ca student a fost surprins
de evenimentele revoluţiei din anii 1848-1849 la care a luat parte activă 2 .
La Liceul episcopal din Blaj, Simeon Bărnuţiu, ca profesor de filozofie,
a folosit în predare lucrarea lui Wilhelm Traugott Krug, Handbuch der
1 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond Simeon Bărnuţiu, Doc. nr. 1 şi 5-10 (Actele acestui
fond se găsesc regestate la Ioana Botezan, Arhiva personală Simion Bărnuţiu. Registru-Catalog, Cluj, 1973); G. Bogdan-Duică, Viaţa fi ideile lui Simion Bărnuţiu, Bucureşti, 1924,
p. 9-16 şi 29-31.
2 Arh. Stat. Cluj-Napoca, Fond Simeon Bărnuţiu, Doc. nr. 3-4, 11-14 şi 30; ScheTTl4tismus dicasteriorum et officialium Magni Principatus Transilvaniae pro anno: 1831, p.
255-256; 1832, p. 254 şi 260; 1833, p. 260 şi 267; 1834, p. 267-268; 1840, p. 282;
1841, p. 282; 1842, p. 280; 1843, p. 283; 1844, p. 283 şi 1845, p. 259; I. Raţiu, Simion
Bărnuţsu (1808-1864), în „Luceafărul•, VII (1908), nr. 15, p. 357-359; G. Bogdan-Duică,
op. cit., p. 33-99 şi 61-68; I. Lupaş, în Al/N, 3 (1924-1925), p. 573-584; C. Suciu,
Crimpeie din procesul dintre profesorii de la Blaj si episcopul Lemmi (1843-1846), Blaj, 1938.
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Philosophie und der philosophischen Literatur, com·pendiu care rezumă şi simsistemul său filozofic numit sintetism transcendentala. W. T. Krug

plifică

în elaborarea sistemului său filozofic a plecat de la fi!ozofia lui Immanuel
Kant, dar a încercat cu elemente din Schelling, Fichte şi Jacobi să realizeze
o sinteză nouă şi originală•. Lucrările sale, printre care şi Handbuch-ul, s-au
bucurat în epocă de preţuire şi de o largă circulaţie europeană, unele fiind
traduse în diverse limbi. Astfel Handbuch-ul a cunoscut după apariţie mai
multe ediţii 5 , fiind tradus şi folosit pentru nevoile învăţămîntului la mai
multe popoare sud-est europene, printre care şi la români de Timotei Cipariu, Simeon Bărnuţiu, Ioan Dragomir, Demetriu Laday, Aron Pumnul şi
August Treboniu Laurian 6 •
Simeon Bărnuţiu a predat iniţial filozofia criticistă a lui Wilhelm Traugott Krug, întocmai ca Timotei Cipariu (1828-1830), în limba latină, folosind pentru prima parte, pentru filozofia teoretică, foarte probabil traducerea lui Marton Istvan, iar pentru a doua parte, pentru filozofia practică,
realizînd o traducere prnprie7 • Din acest curs filozofic predat în limba latină
(1830-1834) nu se cunoaşte pînă în prezent nici un exemp'.ar, păstrîndu-se
doar traducerea sa românească, realizată pe parcursul a mai multor ani şi
folosită cu începere din 1839, odată cu revenirea lui Bărnuţiu la catedră.
Cursul care cuprinde şi dreptul natural nu este decît o tra•ducere liberă, o
prelucrare a llandbuch-ului, care. respectă structura originalului cu unele mici
modificări, ca eliminarea bibliografiei, restrîngerea sau extinderea unor paragrafe ~i amplificarea explicaţii!or acestora cu exemyle luate din alte lucrări
ale lui Krug, din literatura clasică greacă şi romana, din istoria universală şi
transilvăneană o.

Partea de drept natural din cursul de filozofie predat de Simeon Băr
la Blaj, pînă nu demult, a fost identificată şi prezentată de D. Ghişe
Teodor pe baza a trei copii manuscrise9. Recent, colaţionînd manuscrisul
intitulat Ştiinţa dreptului din colecţia de manuscrise a Bib:iotecii Centrale
Universitare din Cluj-Napoca, catalogat fără autor şi datat cu aproximaţie
din secolul al XIX-iea, cu celelalte trei manuscrise menţionate ale lui Băr
nuţiu a reieşit identitatea. Noul manuscris, spre deosebire de celelalte, care
nu sînt complete, este integral, ne transmite prin fra•gmentele Încorporate cu
nuţiu
şi P.

3 . Concepţia filozofică a lui W. T. Krug a dobîndit o orientare proprie faţă de cea
a lui Immanuel Kant, concretizîndu-se ulterior în aşa-numitul sistem al sintetismului transcendental, odată cu apariţia în 1801 a lucrării Entwurf eines neuen Organons der Philosophie. Ideile de bază ale acestei lucrări au fost reluate şi dezvoltate de autor în Fundamentalphilosophie (1803), System der theoretischen Philosophie (I-III, 1806-1810) şi System der
praktischen Philosophie (I-III, 1817-1819), lucrări pe care le rezumă pentru necesităţi
didactice Handbuch-ul.
4 Wilhelm Traugott Krug, Handbuch der Philosophie und der philosophischen Literatur,
(cd. 3), I. Leipzig, 1828, p. XII-XIII.
5 Am consemna ediţiile germane de la Leipzig din anii 1820-1821, 1822 şi 1828.
6 W. T. Krug, op. cit., I, p. VII; A. Andea, în „Ziridava•, 11, 1979, p. 940-942.
i Idem, p. 941-942.
a Idem, în „Noesis. Travaux du Comite Roumain d'Histoire et de Philosophie des
Sciences", 3, 1975, p. 194.
' 9 D. Ghişe, P. Teodor, în „Revista de filozofie", 11, 3, 1964, p. 357-369.
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chirilice informaţii despre un al cincilea exemplar şi prin cele două însemnări,
din anul 1844, se lasă datat cu exactitate 10 •
· Gîndirea juridică a lui Simeon Bărnuţiu, În lumina datelor oferite de
manuscrisele sale de drept natural, se remarcă printr-un putemic suport teoretic conferit de soliditatea sistemului filozofic la care a:derase şi de la care
nu lipsesc trimiterile pentru întregirea expli,caţiilor privitoare la teoria dreptului. Într-adevăr Bărnuţiu, a·semenea lui Krug, şi-a înălţat edificiul doctrinei
dreptului natural p!ecînd din interiorul filozofiei de factură kantiană, de la
problematica acesteia de postulare a ideii celor două lumi, numenală şi fenomenc<lă, cărora fiinţa umană, prin raţionalitatea şi sensibilitatea sa, le aparţine. Omu!, în calitate de fiinţă raţională, aparţinînd lumii numenale sau
transcendentale, sustrasă legilor de cauzalitate şi necesitate, este liber şi prin
aceasta poate şi trebuie să-şi determine toate acţiunile numai prin voinţa
sa proprie. Acelaşi om, Însă, În calitate de fiinţă sensibilă, aparţinînd lumii
fenomenale, supusă legilor de cauzalitate şi necesitate, este stăpînit de îndinaţii ~i pasiuni şi prin aceasta poate să fie şi trebuie constrîns Între anumite
limite, atunci cînd prin aqiunile sale Încalcă şi nesocoteşte libertatea celorlalţi11. Astfel, Simeon Bărnuţiu a reuşit În spirit kantian să postuleze conceptul de libertate şi să ajungă la separarea domeniului moralei de cel al
dreptµlui, recunoscînd libertăţii umane două sfere distincte, cea a libertăţii
morale (sphaera libertatis moralis) sau „din lăuntru", guvernată de legile
morale, şi cea a libertăţii juridice (regia juris) sau „din afară" (sphaera libertatis. externae), guverinată de legile dreptului 12 •
~lecînd de la autonomia voinţei omului, Simeon Bărnuţiu a enunţat temeiul libertăţii juridice în aceşti termeni: „omul ca fiinţă cuvîntătoare şi
liberă e persoană, adică scop În sine Însuşi ( ens autoteles), sau fiinţă care-şi
po;;ite pune scop lucrării şi avînd această demnitate dintru Început nu suferă
să o întrebuinţeze alte fiinţe numai ca mijlocire spre scopurile lor. Pentru
aceasta omul e liber nu numai din lăuntru, ci şi din afară, adică în Însoţire
cu alţi oameni; tocmai pentru aceasta are drept a face şi a lăsa orice voieşte
numai luînd seamă să nu vateme pe alte persoane. Aşadar întru această împr1;Jmutată referire fiecare are sfera libertăţii (sphaera libertatis) ce se chiamă
sfera dreptului (regia juris)"1 3 Deci pentru Bărnuţiu, fiinţa umană prin atributul raţionalităţii şi libertăţii sale este persoană şi prin această calitate reclamă a fi tratată atît moral, cît şi juridic nu ca un simplu mijloc, ci ca un
srnp în sine, ca o voinţă liberă obligată a asculta doar de propria-i lege
dictată de imperativul categoric. Evident, această a~irmare, înainte de 1848,
a iibertaţii juridice individuale, într-o societate ca cea transilvăneană dominată de servituţile feudale şi de dependenţa personală, implica teoretic negarea servituţilor înjositoare pentru demnitatea umană şi ideea revoluţionară
de dislocare a realităţilor sociale existente În nume:e preceptelor raţiunii practice legiuitoare. În plus, prin raţionamentul lui Simeon Bărnuţiu, dreptul naA. Andea, loc. cit., p. 939-948.
Idem, în „Athenaeum", Seria ştiinţe sociale, Cluj, 1970, p. 111-121.
Bibi. Acad. R. S. R., Filiala Cluj-Napoca, Ms. rom. nr. 38, f. 10v.-14r.; Vezi
W. T. Krug, op. cit., I, p. 74-76.
1o
11
12
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tura! kantian, de sorginte raţională, tindea să se substituie dreptului feudal
din Transilvania, expresie a unei legislaţii iraţionale. Acesta este, credem,
sensul profund al revoluţiei intelectuale pe care profesorul de filozofie din
Blaj a operat-o <În ~îndirea tinerilor auditori trecuţi prin şcoală.
Defini111d ,conţinutul conceptului de ştiinţă a dreptului, Simeon Bărnuţiu,
urmîndu-1 pe Krug, are în vedere nu legile stabilite într-un anume timp şi
loc, de o autoritate legiuitoare, ci principiile imuabile şi raţionale care trebuie să servea·scă de fundament întregii legislaţii pozitive. Dreptul este
conceput formal şi abstract ca un raport Între libertăţile a două persoane
morale, ca o totalitate ·de condiţii prin care libertatea acţiunii unuia se poate
acorda cu libertatea celorlalţi după o lege universală. în acest sens, pentru
Bărnuţiu „ştiinţa despre legile cele de început ale cuvfotului, care arată cum
au oamenii de a-şi îndrepta lucrările ca să le unească din afară şi prin unirea
aceasta să fie drepte se numeşte ştiinţa dreptului" 14. Prin urmare, este limpede
că dreptul după Bărnuţiu cuprinde legislaţia din lăuntru a raţiunii practice,
şi nu legislaţia din afară a unei voinţe legiuitoare, fiind identic cu dreptul
natural.
Sub raport structural dreptul este divizat de Sirneon Bărnuţiu în drept
natural (jus naturae) şi drept pozitiv, primul nefiind decît dreptul raţiunii
(jus rationis), de unde concluzia că dreptul natural e unul singur peste tot
şi în toate timpurile. Dimpotrivă, dreptul pozitiv e condiţionat istoriceşte
în funcţie de timp şi loc, .fiind de mai multe feluri, dar a:vînd tot o natură
umană. Fundamentul dreptului pozitiv trebuie să-l constituie dreptul natural,
altfel încetează de a fi drept, fapt pentru care Bărnuţiu afirma cu privire
la dreptul pozitiv: „temeiul lui cel de pe urmă trebuie să fie dreptul cel
firesc, că de nu-i Întemeiat pe acesta nici nu se poate numi drept" 15 • Acest
raţionament rostit de la catedră unor tineri proveniţi dintr-un etnic aservit
social şi naţional semnifica revendicarea unei societăţi în care dre,ţ>tul pozitiv
să aibă un fundament raţional, societate care tran9pună în realitaţile transilvănene În·semna dispensarea acestora de dreptul feudal iraţional codificat în
Tripartitul lui Werboczi, în Aprobate şi Compilate 16 •
Elementele de drept predate de Simeon Bărnuţiu, constituind doar o parte
a cursului său filozofic, cuprind exclusiv dreptul natural, împărţit, ca şi la
Wilhelm Traugott Krugn, în drept natural „curat" şi „aplicat", după cum
legile se consideră in sine sau se socotesc În legătură cu anumite ÎntÎmplări ale vieţii. Deosebirea dintre dreptul pozitiv şi dreptul natural aplicat
ar consta în aceea că în dreptul pozitiv aplicarea legilor la diferite Întîmplări
ale vieţii se face de o autoritate din afară, pe cfod în dreptul natural aplicat
13 Bibi. Acad. R.S.R., Filiala Cluj-Napoca, Ms. rom. nr. 38, f. 14r.; Vezi şi W. T. Krug,
op. cit„ I, p. 76.
14 Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca, Colecţii speciale, Ms. rom. nr.
419Z, f. 2r.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit„ II, p. 107.
15 Ms. rom. nr. 419Z, f. 2r.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 107-108.
16 Simion Bărnuţiu, Românii şi ungurii. Discurs rostit în catedrala Blajului 2( 14) mai
1848, ed. G. Bogdan-Duică, Cluj, 1924, p. 12-19.
11 W. T. Krug, op. cit., II, p. 108 şi 120.
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~e o autoritate interioară dătătoare de legi, de raţiunea însăşiis. în timp ce
dreptul natural aplicat cuprinde dreptul familiei şi al bisericii, dreptul natural curat este alcătuit din dreptul privat absolut şi ipotetic şi din dreptul
public al statului şi popoarelor19 . Împărţirea urmează şi respectă întru-totul
modelul filozofului german, fapt de la sine Înţeles dacă avem în vedere că
profesorul Bărnuţiu, puternic angajat În lupta politică de emancipare a românilor, a urmărit, prin rostirea de la catedră a cursului său, nu atît să creeze
un sistem original al dreptului natural, cît mai ales să teoretizeze acele idei
din gîndirea juridică europeană care puteau oferi concluzii practice şi un
suport doctrinar luptei sale. De aici şi interesul său deosebit nu atît pentru
meditaţia filozofico-juridică În sine, ci pentru deducerea din .sistemul lui
Krug a unor principii aplicabile şi sprijinitoare schimbărilor politice, sociale
şi naţionale reclamate de societatea transilvăneană. Astfel traducerea Într-o
formă liberă a dreptului natural al lui Wilhelm Traugott Krug apare obiectiv
determinată şi deloc minimalizată, acest drept predat în şcoală devenind
un fenomen cultural colectiv care a avut menirea de a preschimba concepţii
şi a forma convingeri tinerilor auditori, tineri care, la 1848-1849, l-au
convertit în practică revoluţionară.
Dreptul privat absolut din cursul lui Simeon Bărnuţiu debutează cu definirea conceptului ·de persoană, precizîndu-se că „fieştecare fiinţă cuvîntatoare se numeşte persoană pentru că ea însăşi îşi poate pune sco_puri la lucră
rile safe şi le poate înfiinţa cu -slobozenie, iară dimpotrivă toata fiinţa necuvîntătoare este numai lucru, pentru că nu-şi poate pune ea Însăşi scopurile
lucrării sale şi pentru aceea se socoteşte numai ca o mijlocire spre scopurile
cuvîntului. Aşadară persoana e ·Însuşi scop (ens autoteles) pentru că e supusul
slobozănii, iară lucrurile sînt opusul slobozănii (objectum libertatis) şi sînt numai mijloace spre scopuri ce nu şi le pun ele (ens heteroteles)"2°. Deci omul,
În calitate de fiinţă raţională şi liberă, e scop şi nu mijloc, avînd personalitate (personalitas) sau „vrednicie personescă", cum îi spune Bămuţiu21 . Dar
acelaşi om este şi fiinţa socială, el trăind alături de alţi semeni, faţă de care
socoteşte a avea drepturi în respectul vredniciei sale personale, după cum
şi ei pretind acelaşi respect al vredniciei lor personale, de unde rezultă că
din drepturile unuia decurg obligaţiile celorlalţi şi din drepturile acestora
obligaţiile celui dintîi. Cu alte cuvinte, după concepţia lui Simeon Bărnuţiu,
drepturile şi obligaţiile sau ,îndatoririle juridice trebuie să fie reciproce, „să
corespundă împrwnutat"22, aserţiune care prin semnificaţia ei venea evident
în contradicţie cu realităţile Transilvaniei feudale, în care drepturile aparţineau doar minorităţii nobiliare, pe cînd obligaţiile reveneau aproape în
totalitate majorităţii colonicale. Încă o dată, aşadar, dreptul natural kantian
predat de Bărnuţiu se dovedea În măsură să creeze şi să formeze tinerilor
trecnţi prin şcoală convingeri şi atitudini critice faţa de statutul de aservire
li
18
20

21
22

Ms. rom. nr. 4192, f. 2v.
Ibidem, f. Jv.-4r.
Ibidem, f. 4r.-4v.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 121-122.
Ms. rom. nr. 4192, f. 4v.
·
Ibidem, f. Sr.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 123.
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socială şi naţională a românilor. Dealtfel existenţa, sub formă de însemnări,
a unor extracte privitoare la .români din legislaţia transilvăneană, pe una
din filele manuscrisului, dovedeşte folosirea principiilor dreptului natural În
analiza dreptului feudal al ţării23.
In altă ordine de idei a aceluiaşi curs de drept, vorbindu-se despre „legea dreptului cea dintîi" (supremum principium juris), se arată că fiecare
om considerat ca persoană cu sfera libertăţii sale juridice şi convieţuitor cu
alţi semeni - care şi ei ca persoane îşi au sfera libertăţii lor juridice trebuie, atunci cînd urmăreşte realizarea unui scop prin acţiune, să-şi restrîngă
sfera acţiunii sale Între asemenea limite încît să nu Încalce sfera libertăţii
celorlalţi, principiul suprem al dreptului glăsuind: „îţi poţi pune pe plăcere
orice scop şi să te stră,duieşti cu toate puterile tale a-l ajunge, încît pe lîngă
acesta poate sta nevătămată vrednicia cea personesca a altora"24. Definiţia
pleacă vizibil ,de la principii formale care decurg organic din ideea kantiană
a autonomiei voinţei umane şi a suveranităţii scopurilor, refuzîndu-se dreptului natural orice fundament teist, empiric şi utilitarist.
Existenţa reciprocităţii între drepturile şi îndatoririle juridice ale unei
persoane în raport cu alte persoane implică necesitatea constrîngerii juridice
( coactio juridica) atunci cînd drepturile unei persoane sînt nesocotite, fiindu-i
încălcată libertatea. Dacă raţionalitatea omului îi conferă, ca persoană, drepturi, aceeaşi raţionalitate, după Bărnuţiu, pretinde respectarea acestor drepturi, deoarece „însuşi cuvîntul îi dă drept omului de a putea sta împotriva
nedreptei lucrări prin care altul, ieşind afară din sfera slobozianiei sale, nă
văleşte cu puterea în sfera slobozianiei străine, de a alunga puterea cu putere
şi de a sili pe vătămător ca să-i cunoască dreptul şi să il cinstească"2 5 • Raţio
namentul credem că afirma cu putere şi raspicat forţa dreptului faţă de
dreptul forţei, altfel spus dreptul la revoltă a individului lipsit de libertate
şi frustat de drepturi. Acest spirit combativ şi revoluţionar al raţionamentului
a constituit şi una din cauzele pentru care tinerii auditori, ridicaţi din mijlocul unui etnic aservit social şi naţional, s-au regăsit în el, l-au îmbrăţişat
şi i-au dat viaţă prin activitatea lor din timpul evenimentelor anilor
1848-1849.
ln concepţia lui Simeon Bărnuţiu omul ca fiinţă raţională este persoană
şi în această calitate, spre deosebire de alte fiinţe, trebuie să aibă a priori
nişte drepturi fără de care şi-ar pierde calitatea de persoană, drepturi pe
care le numeşte „de început" (jura originaria) şi le defineşte ca „drepturi
fiinţeşti, de peste tot, de lipsă, necondiţionate, nemutătoare şi veşnice"2 6 •
Aceste drepturi nu pot fi cîştigate sau înstrăinate deoarece, argumentează
Bărnuţiu în plus faţă de Krug, _„nu e de lipsă să se cîştige, avîndu-le fiinţa
cea cuvîntătoare din Început şi <din> totdeauna. De la cine le-ar cîştiga?
De la lucruri nu le poate, pentru că acestea nu au drepturi. De la persoane
încă nu le poate, pentru că drepturile celea din început sînt legate de fiecare
23
24
25

20

Ms.
Ms.
Ms.
Ms.

rom. nr. 4192, f.
rom. nr. 4192, f.
rom. nr. 4192,
rom. nr. 4192, f.

75v.; Cf. A. Andea, loc, cit., p. 944.
Sv.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 123-124.
f. 7r.-7v.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 126-127.
10v.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit„ II, p. 131-132.
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pers~ana cu legătură nedeslegată şi aşa nu se pot deslipi de către o persoană
ca sa treacă la alta. lnsă nici se pot înstrăina, că de ar şi voi o persoană să-şi
înstrăineze drepturile sale celea din Început la altă persoană, nu s-ar cădea
să le primească din pricină că deregutoria dreptului porunceşte aşa să-şi resstrîngă

fiecare traiul cu slobozenia cea din afară, ca pe lîngă acela să poată
sta vrednicia cea personesca a altora"27. ln continuare conduzionează că pentru drepturile naturale originare nu poate a\ ea valabilitate maximă 'volcnti
non fit injuria, Întrucît aceste drepturi constituie pentru om condiţia sine qua
non a cîştigării şi Înstrăinării oricăror alte drepturi, astfel că cineva chiar
renunţîn,d din proprie iniţiativă la drepturile sale personale originare şi cu
atît mai mult pierzîndu-le prin constrîngere „oricînd se simte În putere îşi
poate pofti drepturile Înapoi" 2'. Fără îndoială, aserţiunea lui Bărnuţiu constituie un răspuns juridic la Întrebarea gravă a societăţii sale: pot unii să
dobîndească drepturile personale ale altora, pot fi absolutizate aceste drepturi
pentru unii şi suprimate pentru alţii, se justifică inegalitatea feudală în faţa
egalităţii naturale a oamenilor ca fiinţe raţionale? Răspunsul dat era „batăr
că lasă cuvîntul ca să se supună cineva vaiei altuia şi să facă ceva după
voia-i, totuşi aceea nu lasă să se supună de tot şi necondiţionat, ca să poată
lucra cu dînsul ca c-un dobitoc, adică să-l poată vin,de şi cumpăra, să-l poată
prinde sau vîna, ca pe ·dobitoc, să-l poată bate cînd va vrea şi cînd îi va
plăcea, ba să-l poată şi omorî. Starea aceasta mişea se numeşte şerbire (servitus). Întru această stare se află şi acum nu numai oameni singuratici, dară
şi popoare întregi, Însă înaintea dreptului firesc starea aceasta e nedreaptă
şi de ruşine, batăr că după dreptul cel pozitiv al unor staturi se socoteşte
a fi dreaptă şi 1se suferă. T ogma de ar şi fi cineva aşa de nebun ca să se facă
pe sine sclav altuia, ar avea drept de a-şi pofti îndărăpt slobozenia, cu atît
mai vîrtos dară are drept cel ce e făcut sclav sau şierb cu sila"29 • Evident,
principiile raţionale bărnuţiene duc la .revoluţie, exprimînd în plan juridic
criza raporturilor sociale feudale din preajma anului 1848 şi indicînd cotitura pe care acestea trebuiau să o facă pe noua direcţie de dezvoltare burgheză.

Analizînd problema drepturilor naturale prin care i se garantează omului, ca fiinţă raţională, calitatea de persoană, Simeon Bărnuţiu la fel cu Krug
susţine că „fiecare fiinţă cuvîntătoare, eo ipso ca fiinţă cuvîntătoare, trebuie
să aibă drept de a se ţine pe sine ca persoană în lumea aceasta"3o, drept numit „din început al persoanei peste tot", din care este dedusă triada juridică
a dreptului existenţei, libertăţii şi egalităţii personale. Această triadă, utilizată de Bărnuţiu în argumentarea juridică a scrierilor sale31, ilustrează elocMs. rom. nr. 4192, f. 1lr.
Ibidem, f. 11 v.
29 Ibidem, f. 13v.
30 Ibidem, f. llv.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 133.
31 Săborul cel mare al episcopiei Făgăraşului. Prologus galeatus, în „Foaie pentru
minte, inimă şi literatură•, VI, (1843), nr. 4, p. 26-29 şi Un document pentru limba
română din an. 1842. O tomneală de ruşine şi o lege nedreaptă, în „Foaie pentru minte,
inimă şi literatură", 16, (1853), nr. 38, p. 285-288 şi nr. 39, p. 295-298 (Studiul a fost
scris şi trimis spre publicare în februarie 1842, dar din cauza cenzurii nu a putut apare).
21
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vent spiritul în care acesta a Înţeles, plecînd de la Krug, să confere un suport filozofico-juridic luptei româneşti de emancipare socială şi naţională.
Profesorul Simeon Bărnuţiu rostea grav de la catedră adevărul neclintit „cum
că fiecare persoană are drept a trăi în lumea aceasta pînă cînd îl lasă firea;
acesta se numeşte dreptul stării personeşti (jus subsistentiae personalis). Fiecare persoană are drept de-a lucra şi de-a face orice îi place în sfera slobozănii sale, ba încă are drept a-,şi mări sfera slobozănii sale, numai să nu
o mărească băgîndu-se în sfera slobozănii altuia; acesta se numeşte dreptul
slobozănii personeşti (jus libertatis personalis). Fiecare persoană are drept de-a
trăi, de-a lucra şi de a se ţine întogma şi asemenea cu altă persoană, pentru
ca fiecare persoană e fiinţă cuvîntă~oare şi slobodă şi Întratîta una
e întogma şi asemenea cu aha; acesta se numeşte dreptul asememe1
personeşti (jus aequalitatis personalis)"32. Acelaşi adevăr, afirmat însă
cu patima şi ardoarea omului politic, glăsuia la 1842 În favoarea naţionalităţii şi împotriva maghiarizării, despre ultima afirmîn1du-se că „nu
se potriveşte cu legea dreptului, că aceasta spune învederat, cum că
fieşcare om sau popor, ca fiinţă cuvîntă'toare, are drept de trăi în lumea
asta şi de a se ţine ca o persoană (jus subsistentiae personalis); de a-şi mişca
puterile trupeşti, mîinile şi picioarele ca să-şi cîştige ceva avere din afară, şi
puterile sufleteşti: Înţelesul, cuvîntul ş.a., ca să-şi cîştige avere dinlontru:
cunoştinţe de tot felul în ştiinţe, în arte, în limbi străine şi a maică-sa (jus
libertatis personalis); şi 'drepturile acestea nu se cad mai tare unuia ca altuia,
unui popor mai mult decît altuia, ci toţi oamenii şi toate popoarele, În această
privinţă, sînt Întocma; şi unul ca altul, căci din început toţi sînt asemenea
şi nici unul n-are privilegiu a ucide pe altul sau a-l Împiedeca În slobodă
lucrarea fericirii sale potrivită cu legea (jus aequalitatis personalis); şi dacă
un asemine drept toate popoarele au în privinţa aceasta, deregătoriile lor
încă trebuie să fie asemene" 33 • Din nou, judecăţile lui Simeon Bărnuţiu,
înălţate de această dată de pe planul drepturilor individului pe cel al drepturilor comunităţii naţionale, au meritul de a fi înserat în speculaţia germană
imperativele realităţii romaneşti transilvănene şi de a fi convertit aceasta
speculaţie Într-o gîndire cu valenţe practice în care răzbat accente de critică
socială vehementă şi dezaprobarea stării de servitute individual-socială şi colectiv-naţională În care se mai găseau oameni şi popoare. Reclamarea, în
termeni categorici, a dreptului la existenţă, libertate şi egalitate personală a
tuturor oamenilor, ca fiinţe raţionale, şi a tuturor popoarelor, în calitate de
comunităţi raţionale, Însemna de fapt, pentru românii din Transilvania, revendicarea unui statut juridic şi de facto egalitar indiferent de starea lor
socială neprivilegiată şi de cea politică tolerată. Astfel Bărnuţiu, prin dreptul
natural kantian al lui Wilhelm Traugott Krug, a fundamentat filozoficojuridic atît problema libertăţii individuale sau iobăgeşti, cit şi pe cea a liber~2

Ms. rom. nr. 4192, f. 11 v.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 133.
Simeon Bărnuţiu, Un document pentru limba romdnă din an. 1842. O tomneală de
ruşill<! şi o lege nedreaptă, loc. cit., nr. 38, p. 2S6.
33
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rn\11 colective sau naţionale, ambele implicate cu necesitate în lupta de emancipare a rominilor din Transilvania 3•.
Asupra conţinutului conceptelor de libertate şi egalitate personală Simeon
Bărnuţiu, dată fiind lipsa de educaţie politică a tinerilor auditori, a simţit
nevoia de a reveni în cursul său cu o „Însemnare" personală în care preciza
că „prin slobozenia personesca nu se Înţelege o slobozenie necondiţionată de
a face orice îţi place necăutînd la legile dreptului, ci se Înţelege o slobozenie condiţionată, adică restrînsă prin fire şi prin legile dreptului. Aşa prin
asemenia cea personescă încă nu se Înţelege o asemenia necondiţionată prin
care ar avea drept de a lua unul din averea altuia, atît cît să fie asemenea
cu a lui să aiba Întogma amîndoi, ci ·Se Înţelege o asemenia condiţionată,
adică restrînsă prin fire şi yrin legea dreptului. Pentru aceea, deşi sînt oamenii
asemenea ca fiinţe cuv.întatoare şi slobode, totuşi în multe sînt neasemenea;
sau de la fire Însuşi avînd unul mai mari puteri sufleteşti şi trupeşti, sau
prin dreaptă strădanie, cîştigîndu-işi unul mai multă avere decît altul" 35 . Aşa
dar, este vorba de o libertate juridică fixată şi garantată de o legislaţie care
se vrea burgheză şi de o egalitate politică, nu economică, aşa cum se Întîlneşte
frecvent în ideologia progresistă a micii burghezii.
Str.ins legat de problema dreptului natural la existenţă, libertate şi egalitate a oamenilor apare la Simeon Bărnuţiu şi dreptul de proprietate, definit
ca un drept natural de conservare, posibil prin caracterul iraţional al lucrurilor de care omul poate şi trebuie să se folosească în viaţă. Pentru Bărnuţiu
„fiindcă oamenii nici ar putea trăi, nici ar putea lucra în lumea aceasta de
nu s-ar folosi cu lucrurile celea necuvîntătoare (cu plantele, cu dobitoacele etc) ca cu nişte mijlociri, şi fiindcă lucrurilor celor necuv.întătoare nu li
se face nedreptate folosindu-se omul cu ele şi întrebuinţîndu-se, yentru că
n-au vrednicie personească, chiar este cum că fieşcare om ca fiinţa cuvîntă
toare are drept de a se folosi cu lucrurile celea necuvîntătoare ca cu nişte
mijlociri sau unelte spre lipsele vieţii" 36 • Acest drept este numit „dreptul
averii cel dintru început" şi „pe acesta .îl are fieştecine de la fire, încît nice
atîrnă de la ceva tomnială, nici de la ceva legătură pozitivă, cuprinzîndu-se
În dreptul cel din început al persoanei" 37 . Dreptul de proprietate apare deci
ca un mijloc de asigurare şi de conservare a caracterului raţional, adică liber,
al omului, proprietatea constituind un corolar al libertăţii, fapt pentru care
legea dreptului, după Bărnuţiu, postulează omului trebuinţa „nu numai ca să
trăiască pînă dnd îl va lăsa firea, dar ca să şi lucre slobod 1În sfera dre.e_turilor sale, spre a-·şi oîştiga ceva avere, fără de care sau n-ar putea trai
deloc, sau ar duce o viaţă mai mult dobitocească decît omenească"3B. Plecînd de la această postulare a proprietăţii ca parte componentă a sferei liber3
t D. D. Roşca, Europeanul Bărnuţiu, în „Luceafărul", Serie Nouă, 4, 1944, nr. 4-5,
p. 123-133; A. Andea, în „Centenar muzeal orădean", Oradea, 1972, p. 295-302; Idem,
în Studia, Series historia, 1973, fasc. 1, p. 33-51.
:i:. Ms. rom. nr. 4192, f. llv.-12r.
36 Ibidem, f. 12r.-12v.
37 Ibidem, f. 12v.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 134-135.
:18 Simeon Bămuţiu, Un document pentru limba română din an. 1842. O tomneală de
ruşine şi o lege nedreaptă, loc. cit., nr. 38, p. 286.

32 · - Acta Mvsei Porolissensis -

voi. IV
www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro

498

A. ANDEA

taţn omului, Sirneon Bărnuţiu va fundamenta filozofic la 1848 necesitatea
împroprietăririi cu pămînt a iobagului odată cu eliberarea lui din starea de
servitute socială, considerfod că singur pămîntul putea garanta în epocă libertatea ţărănească.
Din universalitatea drepturilor naturale pentru toate fiinţele raţionale
Simeon Bărnuţiu deduce necesitatea restrîngerii .reciproce a acestor drepturi,
încît oamenii unii faţa de alţii să aibă nu numai drepturi, ci şi îndatoriri,
trebuind să se respecte la fel atît drepturile, cît şi îndatoririle, deoarece „cuvîntul nu poate aproba o Însoţire ca aceea în care o parte de oameni ar avea
numai deregutorii cătră cealaltă fără de drepturi: şi Însoţirea aceasta pentru
aceea nu o poate aproba cuvîntul, că în această .însoţire o parte de oameni

s-ar socoti numai ca lucruri ce nu au vrednicia personesca, iar aceasta nu o
poate suferi cuvîntul" 39 • Fireşte că această reciprocitate între drepturile şi
îndatoririle juridice ale oamenilor venea în contradicţie cu realităţile feudale
din Transilvania, unde nobilimea privilegiată se bucura de toate drepturile
legislaţiei pozitive în vi·goare, pe cînd ţăranii aserviţi erau lipsiţi, prin aceeaşi
legislaţie, .de ale mai elementare drepturi, fiind în schimb copleşiţi de mulţimea obligaţiilor faţă de stăpînii lor şi faţă de stat.
Aceeaşi inechitate exista în Transilvania şi în privinţa pedepselor care,
pentru- o pricină similară, erau aplicate diferenţiat în spiritul dreptului feudal de la stăpîn la supus, în funcţie de statutul social al fiecăruia. E şi motivul pentru care, Simeon Bărnuţiu, discutînd problema proporţionalităţii !Între
gravitatea infracţiunii şi asprimea pedepsei, arăta că „sila trebuie să fie
măsurată după vătămare" 40 , aserţiune care, în condiţiile legislaţiei feudale,
dobîndea o semnificaţie progresistă în deplină concordanţă cu tendinţele dezvoltării societăţii şi ale luptei intelectualităţii paşoptiste pentru dislocarea
suprastructurilor juridice feudale.
Prin aceste aspecte desprinse din dreptul natural privat predat de Simeon Bărnuţiu la Blaj credem că am ilustrat tendinţa g.îndirii juridice a
acestuia de a recepta şi adapta la nevoile societăţii româneşti din T r::msilvania valorile dreptului kantian al lui Wilhelm Traugott Krug. Tocmai pentru
aceasta gîndirea juridică a profesorului român a excelat nu atît prin valenţe
speculative, cît mai cu seamă practice, fiind preocupat nu de a teoretiza,
ci de a degaja principii aplicabile. A de.pus un efort stăruitor pentru a transpune, cu rigoare demonstrativă şi cu simţ practic, principiile dreptului natural de la nivelul individului la cel al naţiunii, Înţelegînd că în Transilvania
libertatea individuală a iobagului român nu putea fi separată de libertatea
naţională a poporului român, că libertatea socială nu putea fi realizata fără
libertatea naţională. Prin urmare, Simeon Bărnuţiu deşi aplecat spre reflexie
şi meditaţie, aşa cum o dovedeşte cursul şi lucrările sale, a evadat permanent
spre asprimea realităţii feudale a vremii sale, reuşind Între anii 1830-1848
să argumenteze juridic şi filozofic programul revoluţiei paşoptiste a românilor
din Transilvania.
AVRAM ANDEA
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Ms. rom. nr. 4192, f. 13r.-13v.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 135-136.
Ms. rom. nr. 4192, f. 13v.; Vezi şi W. T. Krug, op. cit., II, p. 135-136.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C oncepţia juridică

a lui S.

Bărnuţiu

499

C NCEPTION JURIDIQUE DE SIMEON BARNUŢIU A LA LUMIERE
DU DROIT NATUREL PRIV:e ENSEIGN~ A BLAJ
(Re sume)
I.' 111 Io se
~1/111ţ11 drrPt"lui
1111 1111 111 rrrn\iu

base principalement sur Ies donnees offertes par le manuscrit inconnu
(Science du droit), qui comprend le droit naturel enseigne
Blaj par
vers 1844.
I '1 111cur poursuit la maniere dont Bărnuţiu a mis Ies assises philosophiques de la liberte
1111 d11111 , 11 tlCfini le droit comme science avec ses divisions, la probleme de la personnalite
1111 l1l1q11 , ln reciprocite entre Ies droits et Ies devoirs juridiques, le principe supr~me du
1111111, I 1 rnn trainte juridique, Ies droits individuels de subsistance, de liberte et d'egalite,
I 1111111
propriete, la restriction rcciproque des droits et la proportionnalite de la punition
1v 1 l'111fr c1ion.
11
ouligne,
tour de role, la maniere dont Simeon Bărnuţiu a deduit de5 arguments
11111d1q11t' du droit naturel de W. T. Krug pour le programme de la lutte sociale et nationale
il1 I ouin:iins de Transylvanie avant la revolution de 1848.
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ASPECTE ALE REVOLUŢIEI DIN 1848-1849
IN lNSEMNARILE UNUI INTELECWAL ROMAN
DIN ŢARA LAPUŞULUI (JUDEŢUL MARAMUREŞ)

<:ompletarea informaţiilor documentare cu relatările martorilor oculari,
o11111r11;qi direct în desfăşurarea evenimentelor sau simpli observatori, facili1ro&:.r.;i recompunerea unor momente din trecutul istoric pe care cercetătorii
1reh11ie să-l redea cît se poate de exact. Din aceste considerente s-au şi pul>lirat multe lucrări în care au apărut, în Întregime sau fragmentar, rapoartele rnmandanţilor revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, precum şi
.1ltc documente referitoare la aceleaşi evenimente 1, rămînînd ca pe viitor .
~irul acestora să fie completat în special cu corespondenţa. In acest context
se înscrie şi relatarea amplă pe care o face fostul profesor de filozofie la
~miile din Blaj, Ioan Dra.gomir2, asupra desfăşurării evenimentelor din anii
1848-1849, Într-o anumită zonă teritorială (vezi anexa). Cele relatate se
întîmplă de fapt pe fundalul unor puternice lupte Între regimentul de grăni
ceri rommi de la Năsăud, care aqiona de partea austriecilor şi armata
lwssuthistă. ~n D~omir se găsea, în preajma evonimehtelor de la 1848,
în localitatea amţ , din actualul judeţ Maramureş, ca preot al lucrătorilor
români angajăţlTa minele erariale (aflate în proprietatea statului). Localitatea Băiuţ este aşezată în Ţara Lăpuşului, într-o zonă de contact direct cu
Năsăudul, şi prin urmare cu regimentul de grăniceri, de partea căruia vor
aqiona, la 1848-49, românii din acele locuri. Aşa se explică faptul că acele
teritorii au fost teatrul unor puternice lupte, în care s-au confruntat adevă
rate oştiri româneşti, organizate şi conduse de „căpitani" locali sau trimişi de
grănicerii năsăudeni 4 • Cîteva crîmpeie din aceste lupte, luate la dimensiuni
locale, mai mici, sunt imortalizate cu sinceritate memorialistică de pana sîrguincioasă a lui Ioan Dragomir. Este surprinzătoare la el, ca de altfel şi la
alţi intelectuali români, conştiinţa datoriei faţă de popor, spiritul obiectiv
1 Vezi pentru această chestiune Silviu Dragomir, Studii privitoare la revoluţia românilor din Transilvania În anii 1848-49, lucrare concepută în cinci volume, dar din care au
.1părut doar volumele I, II, III şi V, cel de al patrulea aflîndu-se şi astăzi în manuscris.
2 Gazeta Transilvaniei nr. 54, 1848, p. 223; Silviu Dragomir, op. cit., V, p. 299-300.
1 Băiuţ, localitate în judeţul Maramureş; este pomenită în documente sub diferite denumiri ca: terra Lapus (1315), districtus Lapus (1390), Lapas-Banya (1630), Lapos-Bfoya (1830),
llajutzte (1850), O!ah Upos banya, Baiuţa (1854 ), Erzsebetbfoya (1913 ). C. Suciu, Dicţionar al
localităţilor din Transilvania, Bucureşti, 1967, p. 62)
• Vezi pentru această chestiune A. Socolan, B. Mihoc File din lupta maselor populare
maramureşene, în Pentru Socialism, 1973, 10 mai, p. 2
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de observare a realităţilor imediat post-paşoptiste. Relatarea evenimentelor
prin care însuşi a trecut este făcută de autor În 24 aprilie 1850, la cererea lui
Alexandru Paipiu Ilarian, În vederea îmbogăţirii documentaţiei acestuia pentru
lucrările sale istorice5 • Limbajul său este greoi, fraza stufoasă. Pe alocurea,
pe lîngă ,cuvintele latineşti, găS'im multe maghiarisme, aşa cum acestea circulau În graiul românesc local. Dincolo de aceasta se poate observa o sprinteneală a gîndirii relatatorului, ştiinţa sa de alegere a amănuntelor semnificative şi, pe alocuri, o anumită plasticitate În recompunerea aievea a unor
Întîmplări. Din acest considerent am putea spune chiar că autorul nu este
lipsit de talent literar. Faptul că el .însuşi este antrenat În acţiuni, dă relatărilor sale o mare valoare documentară. în textul ce ocupă cîteva pagini
scrise mărunt, cu cerneală neagră, Întîlnim unele dialoguri, care reuşesc,
într-un fel, să dinamizeze relatarea. Folosirea deasă a prepoziţiei „Întru"
în acest text redactat În grabă cu 128 de ani În urmă, vine să demonstreze,
aşa cum arăta Constantin Noica, că etnia căreia îi aparţine Ioan Dragomir
şi grupul pe care acesta îl reprezenta atunci şi acolo, a existat ÎntotdeaUJila
„Întru un spaţiu dat", acela din care „nu a roit, cum a făcut civilizaţia
helenică; ... nu şi-a aproximat spaţiul, ca civilizaţia germană; nu a colonizat
pe alţii, cum a făcut civilizaţia anglo saxonă" ci s-a menţinut „Întru spaţiul
din jurul Carpaţilor" 0 •
Ioan Dragomir remarca, de la început, faptul că el, ca alţii dintre colaboratorii imperialilor În anii 1848-49, suferă o cumplită dezamăgire, pentru
că după revoluţie poziţia sa ca român şi cetăţean în complexul social-local
este deosebit de precară. „M-am întristat pentru aşa îndelungată patimă ... ,
arată Dragomir, (căci) zău astăzi (după revoluţie n.n.) pătimesc mai greu de
la officieri(•i) (slujbaşii n.n.) aceşti perfizi a(i) Camerii (funcţionarii exploatărilor miniere n.n.), de cum pe timpu(l) revoluţiunii de la maghiari tot
prin ei asupra-mi sumuţiator(i) (agitatori n.n.)"7. Dragomir menţionează că
şicanele la care este supus în acel moment (anul 1850) de către acei ce luptaseră alături de Kossuth şi pe care autorităţile ii menţineau În posturi de con·
ducere, îşi au cauzele adevărate În adeziunea sa la principiile revoluţiei româneşti, fundamentate pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj, principii pe care, ca
participant la Adunarea Naţională din 3/15 mai 1848, le-a făcut cunoscute
lucrătorilor minieri. „Patimele mele se încep cu deputaţiunea din Cluj (dieta
n.n.), unde fu proclamată Uniunea necondiţionată (a Transilvaniei cu Ungaria n.n.), fiind că eu, după reîntoarcerea-mi de la Adunarea Naţiunale din
Blaj, 3-4 zile cîte am petrecut În Băiuţ, unor altor curioşi am descoperit
cîte un § (în sensul de paragraf n.n.) din concluza aceasta, netăinuind con5 Vezi I. Pervain, I. Chindriş, Corespondenţa lui Alexandru Papiu llarian (Scrisori,
documente, memorii, note), 1-2, Cluj, 1972;
9 C. Noica, Sentimentul românesc al fiinţti, Bucureşti, 1978, pp. 9-10.
7 Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Secţia manuscrise, fond Cores-

pondmţa
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formulei de Juramînt" 8 arată Dragomir. Evenimentele s-au precipitat.
h11111;1~ii maghiari din Strîmbu-Băiuţ9 trecură la alcătuirea gărzilor naţionale
di11 „lucrătorii Împărăteşti (minieri n.n.) fără distingere Între naţiune, pe sine
1'1111iml11-se în frunte un căpitan, altu(!) ajutor, pleban-regement capelan
... (preot militar n.n.)". Ca fruntaş al românilor din localitate, acuzat fiind
• .1 .1 îndemnat „sub manu (personal n.n.) pe ai noştri, să poftească a fi exer' i1.1~i în limba română, arătîndu-le din „Gazetă" unele termeni", Dragomir
n1t· ritat, sub ameninţare punitivă, În faţa unei „Comissiune investigatorie",
'"ll'l\ după adunarea unor „mărturii mincinoase", dispuse arestarea şi transp1111.trca sa la Dej; Închis Într-o căruţă cu „covarn" (coviltir) spre a fi ascuns
1 cdcrii ţăranilor din satele româneşti întîlnite în cale, fruntaşul român fu
11.111sportat „pe drumul ţării, printre cunoscuţi şi necunoscuţi, (pe) căi ascun>C ••• " pînă în Dej. Sosit acolo „seara, în ziua de S. Petru (29 iunie 1848 n.n.)",
.1 fost „depus" Într-o „chilie neîngrijită" prin care „guzacii (şobolanii n.n.)
ni turma alerga(u) zberînd ca meii unii după alţii". Dragomir a fost ţinut,
d11p:i cum însuşi menţionează, în arest 9 zile: după trei zile, el a fost vizitat
de doi prieteni, I. Marcianu şi D. Tamaş, iar după alte 6, datorită cererii
I11nătorilor români de la minele din Strîmbu-Băiuţ, şi presiunii populaţiei ro111:îneşti din Dej, a fost eliberat. „Am ,scăpat, mărturiseşte Ioan Dragomir,
sub responsabilinait.ea susl.ăudaţilor fraţi mai vîrtos că români(i) aidunaţi la
Casa pretorială (din Dej n.n.) pentru a alege deputat la Dieta Ungariei,
murmura(u) ... să mă sloboadă afară. N(ota) Il(ene): Lucrătorii băiuţeni subscrisese(ră) o suplică pentru mine ... ". După eliberare Ioan Dragomir va fi
pui; sub atentă urmărire, iar persoanele care veneau cu el În contact erau
ameninţate: ne putem lesne închipui ce stînjenitoare trebuie să fi fost pentru
acest intelectual român, ca de altfel şi pentru alţii în situaţia lui, această izolare ce voiau să i-o impună autorităţile maghiare 10 • „Tîmplatu-s-au de pre
~ Formula de jurămînt la care Ioan Dragomir se referă, cuprinde, Între altele, următoa
rele:
„Ca român voi susţine Întotdeauna naţiunea română pe calea dreaptă şi legală şi o voi apăra
<lin toate puterile împotriva oricărui atac şi asupnme. Nu voi lucra niciodată în contra
drepturilor şi intereselor naţiunii române, ci voi susţine şi apăra legea şi limba noastră
română, precum şi libertatea, egalitatea şi frăţietatea. Cu aceste principii voi respecta toate
naţiunile din Ardeal, cerind de la dînsele respect egal. Nu voi încerca să asupresc pe nimeni.
Voi co'.abora după putinţă la desfiinţarea iobăgiei, la emanciparea industriei şi a comerţului,
la păzirea dreptăţii, la înaintarea binelui umanităţii, al naţiunii române şi al patriei noastre"
(S. Dragomir, op. cit., V, p. 196-197).
9 Strîmbu-Băiuţ, sau Strîmbu-Băiuţului, judeţul Maramureş, este o localitate întemeiată în apropiere de Băiuţ, la 1730, odată cu dezvoltarea exploatării minereurilor de fier.
Localitatea a apărut în documente sub denumirea de Strîmbulu (1835), Sztrîmbuy (1850),
Sztrîmbuly, Strîmbuiu (1854) (Coriolan Suciu, op. cit., II, Bucureşti 1968, p. 148)
10 Politica de izolare a fruntaşilor mişcării de eliberare naţională, practicată la 1848,
~e va continua pe scară mai largă în epoca memorandistă şi după aceea. Cunoscutul luptător
pentru eliberarea naţională a poporului român, dr. Vasile Lucaciu reproduce Într-o scrisoare
adresată la 18 noiembrie 1901 regelui României, Carol I, următoarea ameninţare pe care i-a
adresat-o, în acest sens, ministrul maghiar Colornan Szell: „Puţin ne pasă nouă; facă cine
cc-n vre:t dintre dumneavoastră. Noi grijim de ceea ce faci, ceea ce lucrezi dta. Şi eu Îţi
,pun că-ţ_i v~m arăta_ c~ mai tare e g~vernul. maghiar decît popa din Şişeşti. ll_oinţ~ n~astr~
r .<ă te izolam de catra poporul romanesc şi asta o vom face (s.n.) Cu mun chmez1 voi
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unn 1-au şi desvăscut (dezbrăcat n.n.), în camaşa goală, i-au descălţat, doară,
doară vor găsi la ei vreuna corespondenţă cu D. Urban 11 sau Dimbul".
Această acţiune de intimidare nu l-a împiedicat, aşa cum rezultă din „împricinarea" ce i-au făcut-o inamicii în faţa autorităţilor, să „sfătuiască poporenilor ... iSă nu iasă întrarmaţi de la hotar încolo, prin satele vecine, nici să se

lupte cu cei de un sînge cu ei" (s.n.).
Urmărirea se soldează, la 6 noiembrie 1848, cu o nouă arestare: mai
mulţi voluntari din Baia Sprie, în frunte cu renegatul Ioan Pop, descind la
locuinţa lui Ioan Dragomir, îi fac o riguroasă percheziţie, în urma căreia
îi confiscă „toate scrisorile romineşti", şi-l arestează, transportîndu-1 „ca
pre un sentenţiat spre moarte, alungu(l) uliţii, prin mol (noroi n.n.) pînă în
genunchi, la Strîmbu în Vardă (închisoare n.n.)". ln acelaşi timp, ca măsură
de intimidare, autorităţile kossuthiste dispun arestarea lui Alexa, fratele lui
Ioan Dragomir. Alexa va fi eliberat cu condiţia „să plece cu sirmanul (porunca de mobilizare n.n.) pe sate; în Suciu de Sus „unde satu(!) Întreg (e)
în flăcări (... ) Întru Întuneric de noapte, (de glonţ n.n.) nimerit prin cap,
aşa încît i-au ieşit dierii (creierii n.n.) îşi află moartea". După 9 zile de
arest în Strîmbu Băiuţ, la 14 noiembrie Dragomir este transportat la închisoarea din Tîrgu-Lăpuş, „spre a răspunde înaintea Scaunului de judecată
militărească" pentru atitudinea sa de „agitator". Tribunalul îi acor,dă, însă,
„absoluţiunea" eliberîndu-1. După „o săptămînă Urban alungă de la Dej1 2
Şişeştii, şi

voi împiedica orice contact între dta.

şi

poporul român (s.n.)"
43
(l)
)
CCXLII
11 Urban Carol, născut în 1802 în Cracovia, decedat în 1877 în Briinn, a îmbrăţişat
cariera armelor de tînăr (în 1821 era cadet) fiind numit la 1848 în fruntea regimentului
român de graniţă din Năsăud, cu care va lupta împotriva kossuthiştilor la Sf. Ioana, lîngă
Reghin, apoi împoti'iva armatei generalului Iosif Bem. lmpreună cu armata generalului rus
Grotenkjeln înfrînge o puternică armată de honvezi la Jibou (judeţul Sălaj). In 1857, ca
general, a fost numit comandant al corpului VII de armată austriac, împreună cu care va
lupta pe diferite fronturi din Italia, Între care şi pe cel de la Solferino. Figura sa, alături
de cea a lui Avram Iancu, a intrat în folclorul românesc (Enciclopedia română publicată
din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului
român de Dr. C. Diaconovich, Tomul III, Sibiu, 1904, p. 1173).
12 Oastea maghiară care a ocupat Dejul, condusă de nobilii maghiari Alexandru Teleki
şi Nicolae Katona, se compunea din 12000 de infanterişti între care se numărau şi 600
de studenţi din „legiunea academică" din Viena, (pangermanişti adunaţi din toate ţările
germane, care veniseră . . . ca să se bată pentru libertatea ungurească; În realitate, însă,
idealul !.or era răsturnarea casei de habsburg şi una Germanie Mare), două escadroane de
husari şi 16 tunuri. Porniţi de la Baia Mare unde li se alăturară mai mulţi voluntari maghiari
(a căror drapel se păstrează şi azi în colecţiile Muzeului Judeţean Maramureş), înfrîng, în primele zile ale lui ·noiembrie 1848, armata românilor condusă de căpitanul Dâmbu, un fost
ofiţer în armata austriacă, aflat în acel moment la pensie, apoi se mdreaptă, pe la Ileanda
Mare spre Dej. „Preste tot pe unde au trecut acelea carde au devastat şi au dat foc, iar
Alexandru Teleki a pus să spînzure anume pe primar (jude) în fiecare comună, adecă tot aşa
cum au făcut . .. şi alţi aristocraţi" (s.n.) Dejul era apărat de două companii de „cordonişti
bucovineni şi cu o ceată de lăncieri", în frunte cu colonelul austriac Formacher; acesta se
retrage la Gherla părăsind oraşul Dej, care la 20 noiembrie e ocupat de armata maghiară
spre bucuria mare a orăşenilor•. La 24 noiembrie, însă, colonelul Urban în fruntea unei armate compuse din 2300 infanterişti (20 companii), 150 cavalerişti (2 escadroane de husari)
şi 5 tunuri, atacă Dejul şi-l recuceri printr-o luptă la baionetă, în urma căreia maghiarii
împresura

( Biblioteca Academiei R.S.R., fond,
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pc Katona", şi grănicerii romani ocupă întreaga zonă 13 , fiind întîmpinaţi cu
li11rnric de populaţia romanească. „Venind grăniţiarii noştri să adune armele
de 1.1 resbeli, arată Dragomir, i-am primit ca pre fraţi oaspeţi şi cînd au
purtat steagul ... alungu(l) uliţii am fericitat, cu fotreit urat (s.a.) ... îndată
ch11ui retragerea dlui Urban, apropiindu-se Bem14 • • • m-au 'PÎrÎt matadorii
.1rr~1ia fideli că nu am încetat de a ţine cu Casa Austrii". Sosirea rapidă a
lui Ucm În Strîmbu-Băiuţ se explică prin faptul că dorea să in~ecteze tur11.11nriile în care kossuthiştii, dată fiind existenţa din abundenţa a materiei
prime, dispuseseră mai de mult confeeţionarea armelor atît de necesare în
.11 rlc împrejurări. Profitînd de sosirea armatei lui Iosif Bem gărzile de volun1.1ri maghiari încercară din nou să-l aresteze pe Ioan Dragomir. Acesta arătă
1,1 „În 19 (decembrie 1848 n.n.) cînd au venit Bem să vadă unde făuresc
I J/or la Strîmbu, ca officieri . . . arme (puşti, săbii), cum varsă tunuri pe
\,\11\a lui Kossutih, În topitoare botezate pe numele lui, de nu aveam precepere
;1 mă trage la pădure ... eram pierdut. Deoarece abia am ayucat a ma re1rage îndată ... voluntarii de la Baia de Sus (probabil o mina din localitatea
"it.rîmbu-Băiuţ n.n.) îmi Împresurară casa, aşa în grabă, cît mi-au succedat
a vedea prin brazi întreaga operaţiune a lor". Gardiştii maghiari l-au căutat
zadarnic prin galeriile vechi de mină, pe la prieteni, ba chiar prin diferite
minune din comitatul Maramureş. „Toate probele (au fost) fără sucurs (reu~i1:\ n.n.) arată Dragomir, căci eu, ocolind mi-am îndreptat calea pe un
pierdură peste 100 de ostaşi, două căruţe cu muniţii, mai multe căruţe cu provizii, în timp
1·e din armata lui Urban au fost ucişi: un căpitan (de către populaţia oraşului, solidară cu
armata maghiară), 1 sergent, 2 soldaţi, şi răniţi alţi şapte. Colonelul l,Jrban a urmărit oastea
maghiară ce se retrăgea În grabă pînă la Şomcuta Mare. Ostaşii lui Katona „au lăsat în
urma lor ruine fumegătoare, pradă de barbari şi 32 români spînzuraţi" (George Bariţiu,
Părţi alese din istoria Transilvaniei .. „ II, p. 366-367.
13 Trupele comandate de colonelul Urban aveau în momentul înaintării dinspre Nă
s:îud înspre Săcelul Maramureşului (5 octombrie 1848) un efectiv de 3580 oameni (3400 infanterişti din regimentul de grăniceri români, 180 de cavalerişti), 7 tunuri şi „două cete
Jc lăncieri" (George Bariţiu, op. cit., p. 356; V. Popescu Râmniceanu, Istoria mişcării
româneşti din Ardeal în anii 1848 şi 1849 după Părţi alese din istoria Transilvaniei de
George Bariţ, Bucureşti, 1919, p. 41).
14 Armata cu care generalul Iosif Bem a înaintat în decembrie 1848 În Transilvania,
pe un front ce se întindea între localităţile Ciucea şi Baia Mare, avea un efectiv de
12.535 oameni (11. 150 infanterişti, 1385 cavalerişti) şi 24 de tunuri, şi era împărţită în trei
grupuri: primul, comandat de colonelul Ignaţiu Riczko şi de maiorul Ioan Banfi, operînd
în zona Ciucea, număra 4475 de oameni (1400 de infanterişti din armata regulată, 3000 de
gardişti din „garda naţională din Bihor•, 75 de cavalerişti) şi o baterie de tunuri; al doilea,
operînd în zona Şimleu sub comanda coloneilor Ioan Czecz şi Clemente Mikeş, avea un
efectiv de 4450 oameni (1700 infanterişti din armata regulată, 400 de cavalerişti, 2350· de
gardişti) şi 10 tunuri; al treilea era comandat de maiorul Zsurmay, un emigrant polonez
maghiarizat, şi avea un efectiv de 3610 oameni (2300 infanterişti, 360 cavalerişti, 950 gardişti) şi 8 tunuri.
Trebuie să menţionam faptul că între cei 3000 de gardişti bihoreni ce operau În cadrul
i;rupului de armată Ciucea „elementul românesc ... a fost atît de numeros, Încît episcopul
gr(eco)c(atolic) de la Oradea Mare ... a trebuit să le dea doi capelani, în persoanele preoţilor Ioan Munteanu şi Ioan Cristian, cu atît mai vîrtos că şi în batalioanele ungureşti de
linie erau înrolaţi foarte mulţi români". Acest fapt a impus, cu siguranţă, şi atitudinea conciliantă a generalului Iosif Bem faţă de românii transilvăneni (George Bariţiu, op. cit.,
p. 391).
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vîrf de munte către Poiana Botizii, de unde nopţi Întregi peste văi şi dealuri, prin ape pînă În genunchi (că-mi Îngheţase Încă deplin) ... m-am retras la Boiereni ... Într-o chilie ascuns cu Gabriel Man (care acum e sub
comite în cercul Mănăşturului) am petrecut pînă după cercularea amnistiei
Bemiane". In 2 ianuarie 1849 Ioan Dragomir se Întoarce la Băiuţ, unde oficialităţile continuă să-l :;uspecteze şi să-l ţină sub observaţie: ca urmare, din
casa sa, În noaptea de 9 spre 1O februarie 1849, va fi arestat parohul Toader
din Cavnic, de către o gardă „de 30 de vînători ruteni Înarmaţi" În frunte
cu „s:.itaşul" Henezinger, care îl şi transportă „la Strîmbu din aşternut, pe
pămîntul gol de va putea să petreacă jumătatea nopţii, apoi să stea naintea
Divanului pentru a spune ce căuta la mine". Altă1dată Dragomir a surprins
o discuţie între doi kossuthişti, în care aceştia, amărîţi, desigur, de amni;;tia
generalului Iosif Bem, se apostrofau reciproc pentru greşala de a nu-l fi
executat pe intelectualul român suspomenit, „atunci cînd s-au dat glonţ cantorului", proferînd Împotriva sa ameninţări directe. În momentul sosirii ruşilor şi a retragerii armatelor maghiare kossuthiste, în vara anului 1849,
Dragomir este urmărit din nou cu multă insistenţă; a scăpat numai d::i.torită
faptului că era bolnav de „aprinderea clerilor". „De nu eram turburat la
minte, spune Dragomir, jumătate mort, mă vrea prinde a 3-oara ... ungurii
care venise(ră) după mine cu axioma: hol lakik Dragomir? Szeretne"m verebcn
kardomba fi.iroszteni (Unde locuieşte Dragomir? Aş vrea să-l scald, cu sabia,
în propriul său sînge)". în timp ce se găsea sub „cură chirurgică", probabil
în vreun lazaret local „contragentele" kossuthist Hboecher a dispus să i se
„prescrie medicine de care se pierea ... "; trezit din „paroxism" şi informat
la timp „din relaţiune demnă de încredere", Dragomir a reuşit să scape.
Dar „patimile, sub decursul revoluţiunii maghiare suferite, arată acesta, În
loc să se alineze cu domolirea ei, cu îndoită măsură se Îngreuna asupra capului
meu u. Simpatizanţii lui Kossuth, menţinuţi În funcţii de conducere, manifestă faţă de Dragomir aceeaşi nedisimulată ostilitate, Încercînd să-i submineze autoritatea morală printre lucrători. „Vezi Dorite D(omnul) meu, se
adresează de astă dată Dragomir direct lui Alexandru Papiu Ilarian, cam
cîte am petrecut sub cursul revoluţiunii ma ghiare? De la ei (de la kossuthişti n.n.) îmi este ameninţată viaţa morală, continuă Dragomir. Ei, nu
alţii, după ce nici politic nici fizic li s-au sărit a mă ucide, mişcă toată piatra
care ar putea răsturna de(a)supra mormîntului meu în privinţa morală". Mai
mult, oficialitatea a dispus, În mod discriminator, distribuirea ajutoarelor bă
neşti, oferite de lucrătorii minieri din Strîmbu-Băiuţ, numai pentru refacerea
localităţilor locuite de maghiari, care fuseseră distruse cu ocazia evenimentelor din 1848-1849. De aceea, lui Alexandru Papiu Ilarian i se cere să intervină „la Dnu Laurean ca să se îndure de bună vreme a informa pe ministru
referente în montanissius (privind exploatările miniere n.n.) despre caracteristica matadorilor acestora, care pentru Domokos (satul Dămăcuşeni, locuit
de maghiari n.n.) au adunat milă de pe lucrătorii Împăr(ăteşti) (minieri n.n.),
Însă pe sama Suciurilor (s.a.) (Suciu de Sus şi Suciu de Jos n.n.l şi Rogozului (s.a.), aprins(e) În a lor fiinţă de faţă, nici un filer". Aceasta intervenţie
la ministru În chestiunea arătată este cerută de Dragomir cu siguranţă pentru
că ştia că românii din Transilvania au suferit, aşa cum se arată şi în publi1
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'.qiilr str~iinc 15 , pagubele cele mai mari. Pentru a argumenta acest lucru, în
I 111.il11l .1111plei sale relatări Dragomir face o trecere În revistă a numel01
• 111111 .1 dintre intelectualii români maltrataţi sau ucişi de către armatele
l111·.·o111histc în anii 1848-1849, precum şi a celor, mai puţini la numă.r este
.1d1·v.11.11, tare au rămas neutri, sau, trecînd de partea duşmanului, au fost,
d11p.1 l'X presia sa, „băgaţi în punga lui Kossuth, năduşită de bancnote" •6 •
1\\llrl, au fost arestaţi, În mai multe rînduri: Teodor Coman din Poiana
ll111i1ii, ~tcfan Buda din Ungureni, Teodor Pop din Suciu de Sus („după
• ,.. 111 .1prins ... tot ce avea el şi satul Întreg ... Bătut cu latul săbiilor (şi)
1111prn~t\ll din picioare"), Ioan Petrişor din Ma}ca, Epifan Iuga din Sălişte,
fi. l1·K.111dru Buda, Ladislau Pop şi Ladislau Lungu din Cnioar. Cel mai mult
.111 .1 l'llt, însă, de suferit, pe lîngă localităţile Rogoz, Suciu de Sus şi Suciu
dl' Jns din Ţara Lăpuşului, satele româneşti din Chioar, Între care Gaura
(.1:ti Valea Chioarului) şi Văraiu. Armata kossuthistă comandată de Nicolae
l\.111llla a ucis o mulţime de ţărani români din diferite comune, Între care
di11 Cătălina (localitate de lîngă Baia Mare) (4), Berchez (6), Şomcuta (6),
Ml·s1cacăn („cu Frîncu cu tot vreo 7, dintre care unul taică cu doi fii sugru111.qi <le a dreapta şi stînga sa") e.t.c. în lupte au fost ucişi, desigur, şi mulţi
111.1~;hiari sau colaboratori ai acestora de alte naţionalităţi; obiectiv, Dragomir
.1ra1.1 că dintre aceştia, la Suciu de Sus au fost Împuşcaţi „vreo 7, af!îndu-i
d11rn1<l muniţiune pe sama ungurilor". Bilanţul trist al acestor lupte, prezentat
la dimensiuni locale de către un martor ocular, completează astfel documen1.qi.1 referitoare la una dintre cele mai controversate chestiuni din istoria
'l'r.rnsilvaniei. Prin Ioan Dragomir vorbesc, În cunoştinţa de cauză, intelec111al ii români din mediul satelor româneşti, care, implicaţi În evenimente,
~i11înd mereu legătura cu oamenii din popor, au devenit Îri acel moment, ca
~i altă dată, exponenţii acestuia.
BLAGA MIHOC

ANEXA

Prea iubite

şi

mult Dorite,

Abia zării adresa şi îndată, între fiori de bucurie alergai a spune Maicii de la cme
mi-au venit Epistola, apoi m-am întors spre a o dessigilla; am cetit cu multă sete şi dor
nestins Încît m-am întristat pentru aşa îndelungată patimă (... ) atît intru nădejdea că cură
1
~ După aprecierea unui colaborator al revistei „Siidslavische Zeitung• (nr. 6, din 1850)
în timpul luptelor din anii 1848-1849 au murit 40.000 de români, iar pagubele materiale
ale gospodăriilor poporului român din Transilvania ar totaliza 29.260.000 de florini. „SorntinJ că nu există nici un sat românesc din Ardeal din care să nu fi fost ucişi 10-12 locuilori (în Ardeal sunt 2400 sate româneşti) apoi pe cei căzuţi în diferitele lupte, care nu pot
fi mai puţini de 8 pînă la 10 mii, ajungeau uşor la 30-40.000". Vicecolonelul Ioan Czecz,
1111 român renegat, comandant din subordinea generalului Iosif Bem, arată, de asemenea că
„Răscoala românilor a costat Ardealul 300 de sate arse, 12 orăşele distruse şi 40.000 de
v.11Jhi morţi; au murit, probabil, cam tot atîţia unguri" (V. Popescu Râmniceanu, op. cit„
pp. 296-297).
16 Dragomir face aluzie la politica de cumpărare cu bani a colaboratorilor, practicată
<le Kossuth. De altfel, aşa cum arată Marx, Kossuth şi-a cumpărat cu 100.000 de florini
mtrarea în parlamentul ţării. (Karl Marx, lnsemnări despre români, Bucureşti, 1964, p. 147).
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cu apa rece tandem. Iară scapă de cele, m-am mîngîiat eu, cel ce zic zău astăzi patunesc
mai greu de la officieri(i) (slujbaşii n.n.) aceşti perfizi a(i) Camerii (funeţionarii exploatărilor miniere n.n.), da cum pe timpu(!) revoluţiunii de la maghiari tot prin ei asupra-mi
sumuţiator(i) (agitatori n.n.).
Să lucru ab ovo:
a) Patimele mele se încep odată cu Dei;>utaţiunea din Cluj (dieta n.n.) unde fu proclamată Uniunea incondiţionata (a Transilvamei cu Ungaria n.n.), fiind că eu, după reîntoarcerea-mi de la Adunarea Naţiunale din Blaj, 3-4 zile cîte am petrecut în Băiuţ, unor
altor curioşi am descoperit cite un § (în sensul de paragraf n.n.) din concluza aceasta,
netăinuind contextul formulei de Jurămînt. Asta pe bunii officieri locali împărăteşti, alipiţi,
pe acele timpuri, cu trup de anime cu tot de Kossuth, întru atîta i-au întărîtat, cît pe cînd
m-am întors de la Cluj (nu) nu mai cît (mă) trădase Comisarului de sumuţiatoriu (... ), ci
şi apucase a pune distingere Între naţiune, pe sine punîndu-se în frunte un căpitan, altu
ajutor pleban regement capellan-şef ... Eu m-am scăpat, batăr că un ungur încă pe drum
îmi şoptise că sum acuzat a îndemna sub manu (personal n.n.), pe ai noştri, să poftească
a fi exercitaţi în limba română, arătîndu-le din Gazetă unele termeni. Intru ace(e)a sosi
Comissiune învestigatorie asupra-mi: Căutau, D-nii mei, mărturii mincinoase cite a(u) putut
afla Comissiunea; îndată mă vrea şi petrece în dosu (la arest n.n.), că venise cu doi zmei
de Scytha întrarmaţi (gardieni n.n.), M-au îmbiat să mă duc, nu am vrut, deocamdată avînd
spemă (speranţă n.n.) foarte în curagiu poporenilor. Citatu-m-au mai de multe ori în zadar;
pînă n-au venit Szbiren (probabil un comandant militar local n.n.) cu capul său, atunci, pe
parola lui, m-am înduplecat a pleca. Insă zău nu ştiu, ştie dînsu, cum au trecut prin Lăpu
şul Rom(ânesc) tremura ca varga. Din M(agyar) Lapos (... ) sub covarn (coviltirul căruţei
n.n.) pe drumul ţării printre cunoscuţi şi necunoscuţi (pe) căi ascunse m-au petrecut. Seara,
în ziua de S. Petru, (29 iunie n.n.) după ce au Întunecat, am ajuns în Dej, unde, după
scurtă coînţelegere (... ), ţin de veste că intră un mustăcios (ce) îmi zice să mă duc cu el.
La uşă aştepta(u) doi „vitez" (soldaţi n.n.) (ce) mă petrec unde pînă atunci doară nici vita
singură nu umblase, în una zidire puturoasă. Acolo mustăciosu-mi deschide noaptea pe la 10
ore uşa unei chilii în care fusese arestat Gyarmaty. Chilia negrijită numai una scîndură uscată în ea. Incuie uşa pe mine singur; prin ambitu (împrejurimi n.n.) guzacii (şobolanii n.n.)
cu turma alerga(u), zberînd ca meii unii după alţii. A treia zi, după mare rugare, a(u) dobîndit I. Marcianu cu D. Tamaş, paroh de la Ocnă, (probabil Ocna Dejului), graţia să poată
intra la mine. Arestarea mea a fost strînsă, (iar) după aceea mai tolerabilă. După ce am scris
o Epistolă Perceptorului Ladislau Pop la Mănăştur (aceasta a fost) desigilată şi au cetit-o
temnicerul. (Arestul) a ţinut 9 zile. Am scăpat sub responsabilitatea suslăudaţilor fraţi, mai
vîrtos că românii adunaţi la Casa pretorială pentru a alege deputat la Dieta Ungariei, murmura(u) poftind de la Lupu Veri (probabil Lupu Kemeny n.n.) să mă sloboadă afară. (N(ota)
B(ene). Lucrătorii băiuţani ... subscrisese(ră) o suplică pentru mine, iară Hoffman, bergmaistru
(funqionar în conducerea exploatării miniere n.n.), pe aceştia frumos i-au scos afară, zicînd
că „sunt destui români"; b) Scăpare-mi din temniţă, în loc să aline, mai mult au Întărîtat
inimile (i)namicilor. De atunci caută toată ocasiune(a) cum m-ar pute(a) prinde în cuvînt sau
faptă. Nu cutez a vorbi poporului în Beserică, necum a ieşi la vreun preţ pe sate, sau trămite
pe cineva pentru că risc ca acela era privit de spion, precum şi cine vine la mine se reîntoarce cu ameninţare de furci. Tîmplatu-s-au de pre unii i-au şi desvăscut (dezbrăcat n.n.)
în cămaşă goală, i-au descălţat doară, doară vor găsi la ei vreuna corespondenţă cu D. Urban
sau Dâmbul. In urmă le-au succedat a mă pîrî a doua oară căpitanului Gzene din Szăt
mar, staţionat în Strîmbu, ca corifeu a(l) românilor din District, mai vîrtos drept ce am
sfătuit poporenilor mai să nu iasă Întrarmati de la hotar încolo, prin satele vecine, nici
să se lupte cu cei de un smge cu ei. Iată că fără veste (în) 6 noiembrie (1848 n.n.) mă văzui
pe mine, casa întreagă împresurată de voluntari de (la) F(elso) Banya (Baia Sprie n.n.) dintre care Ion Pop, născut cum spune român, cu vreo trei lingă sine, intră înăuntru, îmi spune
că sum rob. Cercă toate scrisorile prin toate unghiurile de deschidea lăzile, risipesc ascunsurile
- podu(!), pivniţa, grajdu(!), nemica rămîne necercat de ei. Toate scrisorile rom(âneşti) (de
pactum turpe i(p)so Pure nullum, nu au dat spre norocirea-mi) le închid în lada-mi, şi ca
pre un sentenţiat spre moarte, alungu uliţii, prin mol (noroi n.n.) pînă În genunchi, mă petrec (...) la Strîmbu în Vardă (închisoare n.n.). Acolo, 9 zile, între înjurări de Olah Istm,
Suz Maria (ş.a.) am tras (...) (Am) înghiţit fum de tutun cit mi-ar fi destul în viaţă. Venea
la mine cari de cari, cu nouă (noi n.n.) întrebări. Cu toţi pe rînd mă sfătuiau să-mi trag
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'''"''' , 11 111111~. d~ nu am multe în dirept; anume un căpitan, Laclr Gyorgy (n.n.) din Ugo' ·~ .•„1.,„,1 „1 :11\k az lstcn legyen irgalmas kegyelmes lelkiinknek" (Nu mai Dumnezeu să fie
l111li11 ~'"' o 11 \t1lletul nostru milos). Cu aceaste s-au dus. Eu rob în Strîmbu, Maica mea sin11111,) 111 l\,1111\i11, între unsuroşi turbaţi! Ce angare? (venituri preoteşti n.n.). Ziseiu Maica mea
""•"''' I•~> pentru că ye Alexa, cari se însurase, ca pre un seion al meu, fidelii lui Kossuth,
•o 11111 ( .) oa jlui lmparat officiali, ca rob lingă mine, lu dadusă pe mina hoherilor (călăl1111 11 11 ). .l11decl cită maliţie era (în) minte(a) omenească. Pc dînsu, a treia zi, Hboccher
• """~''· o111t111elc (care condusese şi asupra-mi un şicaniu), mijloceşte a fi eliberat, sub pretext
, .1 1 l.iv11111r111~, însă-I îndatora să plece cu sirmanul (poruncă de mobilizare n.n.) pc sate.
1 • "' ·~ I 111·;1 de vrea a mai răsufla vreuna dată? Pleacă! De la Lăpuşul Romanesc se
••o"'''· I l11ff man, ca căpitan, nu-l lasă. La Groşi (Tokes) (Groşii Tibleşului n.n.), ungurii
I11 "1.„
\t1ic în turnu bisericii, să dea jos clopotele. Asta o plineşte. De acolo, spre seară,
'"""li I.a Su<'iu de Sus (s.a.), unde satu întreg (e) în flăcări. Dînsu, Întru întuneric de noapte,
t•I• 111&111\) nimerit prin cap, aşa cit i-au ieşit dierii (creierii n.n.), îşi află moartea. Intru
• ,1 '" iot rob pînă a 9-a zi, cînd îmi veni înştiinţarea să stau gata că voi fi petrecut la
~11.1.:v.ir) I.apos, spre a răspunde înainte(a) Scaunului de judecată militărească, mi-a căutat
• l'l111i. Pe rnlc aleasă, la Lăpuşul Rom(ânesc), am văzut români îngîmfaţi, care încă nu vor
1• o 11111 ru mine în limba română, dintre care nu pot retace pe un Marinkaş şi Zyma, dascălul
ol111 'i1a1hmar. ln Lăpuşul Rom(ânesc), la parohul Ioan Pop, rom(ân) -0rt(odox), vream a afla
l1111t1u, Jar3 nefiind cratere la fereşti (gratii n.n.) maghiarii s-au temut nu cumva să fug.
l\t .111 Jlllhit pc noapte în Vardă, de unde, a doua zi, ajungînd la M(agyar) Lapos, tot în
\' o111lâ, m-au căutat a petrece (o zi cu ţigani care spînzurase trei români) pînă fa 15 (noiem)bre
• 111ol (rnnt) citat la examen. După ce am stat În frig mai 4 ore, un om bun, offiţer, îmi
1"1'1r11r „ne fcljen semmit ... (nu vă fie frică de nimic). Aceste m-au mai încălzit. Nu m-a
111111·lo.11 nimenea nimica, numai un „Torok• (turc n.n.). formă de armean, preşedintele, s-au
Iolo 111 11 mă exhorta. Eu am poftit să mă asculte. Rezultatu(l) pe a doua zi mi-au fost abso'"''""'14 (~.a.); c) Durere! Precum chezăşuirea de la Dej, aşa nici absoluţiunea m-au putut
"111i de persecuţiune şi pentru că abia am apucat a petrece 1 săptămînă acasă, Dnu Urban
..1110,~„1 de la Dej pe Katona. Ungurii, staţionaţi în Băiuţ, amirosind, noaptea pe la miezu
1111p\11 -c cară. După ei şi Domnii mai tîrziu. Dintre aceştia (dintre colaboratorii lor n.n.) 0
pr 11n l11rrător lu oprescu, zicîndu-i „stai (...
Dînsu, opunîndu-se, a fost maltratat prin
1111i1, rC11l11s în Vardă locală. Eu, din ascernuţiuni (petiţii n.n.) deşi provocat prin ai săi să mă
ln1111p11n pentru dînsu, spre apărare-i, nu m-am mişcat, ştiind bine ce odor e.
l111ermedio tempore (între timp n.n.), venind grăniţiarii noştri să adune armele de la
rrlocli. i-am primit ca pre fraţi oaspeţi, şi cînd au purtat steaguQ) negru-galben (culorile
1111prmlc n.n.) alungu uliţii am fericitat cu întreit urat (s.a.) pe lmparatu(l). lndată după re11 .11:crca d-lui Urban, apropiindu-se Bem, . . . m-au pîrît matadorii aceştia fideli că nu am
i111 r1a1 de a ţine cu Casa Austrii; mai vîrstos mi-au de!iCoperit convingerea, în scurt timp după
.1lo·.„1111iune. Astfel, În 19 (decembrie) cînd au venit Bem să vadă unde făuresc D-lor la
"" î111h11, ca officieri ... , arme (puşti, săbii), cum varsă tunuri pe sama lui Kossuth, În topi111.11e hotczate pe numele lui, de nu aveam precepere a mă trage la păduri, aş face paşsi pier•
ol11\1, Joară întotdeauna eram pierdut eu. Deoarece abia am apucat a mă retrage, mdată cu""" 111111 S1ale, prietenul, în calitate de maior, cu voluntarii de la Baia de Sus (probabil o
111111.1 Jin apropiere n.n.), îmi (îm)presurară casa, aşa în grabă cit mi-au succedat a vedea, (din
p:1d11r<'. n.n.) prin brazi Întreaga operaţiune a lor. Trămis-au soli cunoscuţi unde m-ar găsi,
"";,, ~i în băi m-au căutat; nesfetindu-le (nereuşindu-le n.n.) planul, în ace(a) elusă (acreol11.11:1 n.n.) părere că doară m-aş fi retras peste munte, la Marmaţia, au trămis solii prin
''I"• 1n:11ate la Zsarampos (s.a.), scris-au la Jurisdictiunile respective, mijlocit-au a fi fost în' 1111iurati casa lui Juga, parohul din Glod, prin gărzile de a lor, în miezul nopţii, precum şi
.1 1,1n1orului din Sajo Pojana (Poienile Glodului n.n.). Toate probele fără sucursu (reuşită n.n.),
o .111 ('li, ocolind, mi-am îndreptat calea pe un vîrf de munte către Poiana Botizii, de unde
""J'\1 întregi peste văi şi dealuri, prin ape pînă în genunchi (că-mi îngheţase încă deplin),
• 11 1111 om condus povăţuitoriu, m-am retras la Boereni; despre ce, însetaţi de a-şi lua vindina (răzbunarea n.n.) iute a(u) vizat astfel privegherea ungurilor şi a argaţilor Bergantului
looo .1 1e de trei zile şi atîtea nopţi, în, şi pe lingă casa-mi. (Am) ramas (... ) la Boereni într-o
o l11lt·: .1scuns cu Gabriel Man (care acum e sub comite în cercul Mănăşturului); dînsu(I) ospă111111 ~i ... eu ca oa·spe am petrecut pînă după cercularea amnistiei Bemiane, cînd la una
I" •ivorare-mi, cu dat fix expediată, pe parola maiorului Kralovatski, (din) 2 ianuarie 1849,

•.„
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mi-au fost iertat a vedea, a treia oară scăpat, pe mai moarta de întristare obosita Maica-mea.
Nici Amnestia lui Bem m-au refusat;
d) (In) stare cu tot suspectă am rămas înaintele dirept ce nu am alergat pe la Baia
Mare să mă purificiez înaintea ungurilor, ce s-au scandalizat într-o nimară (din întîmplare
n.n.) că le-am răspuns: meg nem erkeszett el az idje (încă nu a sosit timpul n.n.) Întru atîta
:ît (în) 9 februarie (1849) pentru ce Th6der, a cărui tot ce au avut au aprins resbellii, În
călătoria sa de la socri s-au abătut la mine pînă la un vinuit, cum zic ei ... zeloşi ... , au aflat
cu cale noaptea a sări şi provoca pe Henezinger, sutaşiul (comandant a 100 de ostaşi n.n.)
din Strîmbu, să-l petreacă de la mine că facem comploturi. Henezinger, batăr că cu Th6der
se-ntîlnise în Cavnic cu a lui pas, şi călătorise, totuşi (... ) le-au (îm)plinit pofta; în miezul
nopţii, la 12 ore, mi-au înconjurat casa cu vreo 30 de vînători ruteni înarmaţi, între care
Th6der instantaneu fu petrecut la Strîmbu, din aşternut, pe pămînt gol de va ·putea să petreacă jumătatea nopţii, apoi să stea 'naintea Divanului (pentru) a spune ce caută la Qline.
(In) 4 iunie (1849) pe cîntăreţiu (... ) Alexi l-au tras la răspundere porciţii aceştia vopsiţi
(s.a.), drept ce au pomenit în Biserică despre lmpărat, adică au cîntat că pe „Impăratul
tuturor nevăzut, înconjurat de cetele îngereşti" (s.a.) maliţios au explicat ungureşti (s.a.), în
astă cîntecă ~-au smintit, Înţelegînd Măriile Sale, mustrînd în faţă . . . pe cîntăreţ pentru ce
pomeneşte de împărat (...). Din a(i) lor ştiu doi indivizi, Vaniesch cu Oblatek (ce) pe timpuri
(... ) se certa(u) cu împărăteştii (şi acum), ieşind afară la pădure (... ) s-au căit unu cătră
altul aşa: Vezi tu. Să fi fost împuşcat (... ) (Dragomir n.n.) (adică eu), atunci cînd s-au
dat glonţ cantorului, nu am avea de cine ne teme. Acum e tîrziu. Celălalt răsp(unse):. Ba
nu e (s.a.)
Enumerate probe tentate asupra vieţii mele atît politico-civile cît şi psihice (singur
dirept ce am stat neclătit în credinţa către Impăratu!) într-urma lor: vigilare ziua noaptea
din toate laturile nu cumva să mă omoare înainte de vreme. Singurătatea mai strînsă de
cum cu prescrierea (... ) (din) 6 august (1849), mă apăsară (şi mă) pusă în pat; am c;izut
în aprinderea cleerilor (creierilor n.n.). Nimenea credea să mă mai rădic. Mulţămită Cerului
că boala ce exista atunci mi-au servit spre mîntuire; de nu eram turburat la minte, jumă
tate mort, mă vrea prindea a 3\a) oară (... ) ungurii cari venise(ră) după mine cu axioma:
hol lakik Dragomir? Szeretnem vereben kardomba fiirăszteni.
Sub decursul balei, pînă eram sub cură chirurgică, a sfătuit Hboecher, contraagentele, să
mi se prescris medicine de care se pierea. Proieptul acesta, după ce (m-am) mai trezit din
paroxism, Înţelegîndu-1 din relaţiune demnă de încredere, m-au săgetat pînă la rărunchi,
mi-au pus boala în cuget şi oase, să mă tem nu va să înceteze nu mai odată cu viaţ:t-mi,
cu atît mai vîrtos că patimile sub decursul Revoluţiunei maghiare suferite, în loc să· se alineze
cu domolirea ei, cu mdoită măsură se îngreuna asupra capului meu, se încărca una p.:stc
alta:
Anumitul, de cînd din rechisiţiunea D. Vasiliu Pop al nostru, cassariul cerculatoriu
(staţionat în Reteag), am făcut şi despre paşii lor cîte una investigare neinteresată, sum privit ca un cine aş fi avut În cuget a nu resumma vindicta. ln astă falsă părere m-au şi
părît prin Cassariatul Districtual Guvernatorului ca sumuţiatoriu, care aş demoraliza poporul,
dirept ce am primit pe mine sarcina de Amnstitat a(l) comunitatei acestei stoarse din toate
puteri:e, pînă şi de medulla (miezul n.n.) ostenelilor s;1le, chiar prin astuţia (intriga n.n.) delatorilor mei. (A)daus-au pe semne şi ... că aş fi beţiv (s.a.) neavînd cu ce alta să mă apese.
La delaţiunea lor mi-au făcut răspuns (În) astă privinţă. Atîta în toată întîmplarea reflectez,
precum vine din fragilitate nu e aşa ponderoasă ca cea din răutate. Vezi, Dorite D(omnul)
meu!, cam cite am petrecut, sub cursu(!) revoluţiunei maghiare?! Ce am a suferi de atunci
încoace din capriciu(l) nefidelilor Majestăţii Sale (pînă acum din post sum nemişcat), oficialii Camerali (slujbaşi la exploatarea minieră n.n.), judecă Clarissime, din sincera-mi descriere, fără părtinire! Eu, din p(ro)prie experienţă convins, ştiu Că nu atîta de la unguri,
cît de la sinistre Delaţiunile lor îmi vre'urma perirea. De la ei nu alţii îmi este amenin\ată
astăzi viaţa morală, ei nu alţii, după ce nici politic, nici fisic li s-au sărit a mă ucide, mişcă
toată piatra care ar putea răsturna de(a)supra mormîntului meu în privinţă morală. Ace(i)a
totuşi, cari între sine ca superiori a(i) Comunităţii aceştii împărăţesc, se sfătuie cîti preoţi
ar trebui spînzuraţi (numai şapte) să fie pace - sub a cărora (s.a.) oblăduire cîinii cxaltaţiilor purta(u) nume: Urban (s.a.) unu, altul: Dâmbu (s.a.), fără a fi fost traşi stăpînii lor
la responsabilitate. Cei de alt neam, unii cu alţii se întrecea(u) cari de cari să mînce „olah
gulyes" (friptură de român). Carii (s.a.) în vara trecută, între sunetu{l) treascurilor, cu neauwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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111,\ 'K1lcmnitate au publicat în Beserică independenţa maghiară şi surghiunirea Căşii Austriene,
111111 i\l-limp, numai cam cu doară abia a treia zi după scripturi, au mulţămit pentru domolirea
1~v11h11i1111c1, trăiesc! Trăiesc, nu numai trăiesc, da încă cu creasta nedumirită, ca cînd nm
,,, Molu ar fi fost dispus dispuneri unilaterale, cit se încrucişează parte lucrătorilor fideli (...)
At~ lung în relaţiune să fiu iertat, că nu aveam pînă acum cui mă disputare. Astă dată
111,\ •imt mai uşor, determinat fiind (... ) au a lăsa în ghearele vulturilor acestor nedumiriţi
po rrcdincioşii lucrători a(i) Impăratului, au a aştepta, cu bărbătească resignare, decisiva (s.a.)
dr 111 locuri mai Inalte, deoarece cu aceştia Cassariul districtual au nu vrea, au nu poate
f11vin~c. submise fiindu-i documente de prisos de astă cauză atingătoare, Întru că tot tace
111111i11d11-să Din parte-mi, pentru toată eventualitatea Te rog sfătuieşte-mă! Şi pînă atunci
r11i rngat, cu toată plecaţiunea, a Te Intrupune pentru mine la Dnu Laureanu, (s.a.) ca să
'·' îndure de bună vreme a informa pe ministru referente in montanissius (privind afacerile
111111crcş1i n.n.) despre caracteristica matadorilor acestora, care pentru Domokos (satul Dămă
' 11i<·11i, locuit de maghiari, n.n.), au adunat milă de pe lucrătorii împăr(ăteşti) (minieri n.n.),
im:i pc sama Sudurilor şi Rogozului (s.a.), în a lor fiinţă de faţă, nici un filer, - a întreba
pc d. Dobran de ar binevoi, la adecă (s.a.), a primi pe sine apărarea dreptei causei mele.
deoarece oricum şi cum s-ar răsturna, Întruatîta nu poate rămîne avînd i(namici), relaţiunile
•.ilc împrotocolate într-o protocol, lor fiind de aşternut ministerului În tot pătrariu(l) de an,
de viu nu mă pot lăsa moral înmormîntat. Incit se atinge despre ceilalţi fraţi preoţi, şi pînă
.1111u aduna ştiri mai sigure, ştiu că (s.a.): 1. Teodor Coman (s.a.), Paroh din B(otiz) Poiana
( l'oiana Botizii n.n.) au fost arestat de trei ori: a) dirept ce nu au asceptat a lăsa cu poporenii toţi pesbelii cu Întea erumpere (duce acestora a fost Sanicşek), atunci În odaie cu ai
,,,i friguroasă unde avea loc de a se ascunde pentru lipsa naturale 8 zile; b) aflîndu-1 ma,.;hiarii pe cînd eram eu fugit pe luncă ducînd vinars pe sărbătorile naşterii, numai i-au conli'<·at vinarsul şi băut, ci ei şi pe el l-au prins şi deţinut la Strîmbu cîteva zile, silindu-l
,:1 bea apă cu capu; c) în vinerea Paştilor (1849), din scaunul de mărturisire fiind chemat,
11iri întru ajutor l-au citat Hoffman prin Hajduk, să răspundă despre nu ştiu ce vorbe pleve
(rn două Înţelesuri n.n.). A doua zi de Paşti, în urma delaţiunii Bergausului locale, de acasă,
la R(oman) Lăpuş, unde a fost arestat 4 zile cu Ştefan Buda, paroh (... ) din Ungureni; 2.
Theodor Pop (s.a.). Parohul de la Suciu de Sus după ce au aprins ungurii tot ce avea el
~i satu(!) Întreg, au fost legat bulz şi petrecut la M(agyar) Lapos, bătut cu latu(!) săbiilor.
împroşcat din picioare; singur, sub condiţiune că va scoate din fundu(!): pămîntului clopotele,
;iu scăpat sărmanul (...); 3. Soarte(a) lui Ioan Petrişor (s.a.), Parohul din Maşca, cu ace(a)
deschilinire că averea lui nu au prădat-o de tot; peste tot ... nici un paroh au rămos nescărmănat, afară de unu Szilagy protopopul (s.a.), care au explicat la Dej independenta ma1;hiară cu toată solemnitatea, şi Mihaile Raţ, care a rămas, cum şi este, nici cald nici rece,
tăcînd adînc. Ioane Petrica (s.a.), Paroh din Coruia, districtul Kovar (Chioar n.n.) spun că
de mina ungurilor ar fi murit, bărbat sincer, virtuos. ln Gherla, în temniţă au murit un
preot din p(roto)-p(op)iatu(l) Beregului; de acolo pe Epi/an fuga (s.a.) Sălişteanu, l-au scos
Iancu (... ) despre (care) (... ) nu de mult, abătîndu-se la mine D. Vassilie Pop mi-au spus
că i-ar fi enunţată sentinţa (... ), surghiunire „ad dies vita". Despre Alexandru Buda, fiind
el Bisztos în Kozep Szolnok, unde au manipulat, cert nu ştiu alta, decum că s-au făcut
nevăzut, pînă astăzi încă nu s-au purificat. Ceilalţi chioreni toţi au fost băgaţi în punga
lui Kossuth, năduşită cu banc-note, afară de un singur, perceptoriul Ladislau Pop, care
pentru bărbăteasca statornicire, abia au scăpatu cu viaţă, după arest de 1/? an de la Cluj
şi Baia Mare. ln Chioar, Ladis!au Lungu (Hossu), înlătura(t), dînsu(l) s-au purificat, (şi) Jcum
e post-meister în Baia Mare. Sate în acest district sunt de tot arse 3: Kohpatak (Ferneziu, azi
cartier al oraşului Baia Mare n.n.), F. Szoci; (Suciu! de Sus n.n.), Rogoz, prin Unguri, însă.
cum am atins mai sus, dînşii sunt mîngîiaţi. Daună au suferit tot insu(!). Sub maiorJtu! lui
Andras au fost spînzuraţi 4 români. Românii la Suciu de Sus încă au împuşcat vreo 7. aflîndu-i ducînd muniţiune pe sama ungurilor. Dintre aceştia unul, Mâlos, era născut român;
dirept că pe acesta l-au şi dăscălit mai aspru. La Kovar (Chioar n.n.) satele cele mai frumoase, Gaura (Valea Chioarului n.n.), Vărai(u) cu pămîntu(l) sunt as~mănate. Din capriciu(!)
lui Katona, m(ulti) (au fost) spînzuraţi; a). la Cătălina (sat lîngă Baia Mare n.n.), din coînţelegere cu Mihaly Gabor 4: Morariu cantoru(!), crîsnicu cu fratele său; b) la Saroş m.
Berkesz (Berchez n.n.) vreo 6, atîţia şi la Şomcuta. Cari nu au încăput unu(!) lingă altu(I)
pe furci, i-au împuşcat. La Mesteacăn, cu Frîncu, cu tot vreo 7, dintre care unu(!) taică cu doi
fii sugrumaţi de a dreapta şi stînga sa, au suspinat răsbunarea la cer, cătră Treime. După sărwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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bători voi trece la Kovar (s.a.); de nu mă vor ucide pma atunci creştinu aceştia, după întoarcere-mi, Te voi înştiinţa mai sigur. Pînă atunci Dta fii bun a mă assînta (prezenta n.n.)
favorisirei Comissiunei reprezentative române ca pre un cine sum rezolvat a muri român,
fidel lmpăratului, sincer naţiunii mde. Agratulez (P(rea)O(norata) Deputaţiune română, şi de
cumva e iertatu (e permis n.n.) asupritului a se bucura, mă bucur şi eu înuu spema de rezultat mîngîietoriu. Atotputernicul vă ajute, întru Ca prea O(norata) Deputaţiune nu uitaţi,
aduceţi-vă aminte de nescari fraţi, cari pătimesc pentru Santa dreptate, nu-i uitaţi, rogu-Vă.
Unul .dintre ei sum eu. D(omniei)Tale, pînă Ia sufl.area-mi din urmă sincer Ioan Dragomir.
(Biblioteca Academiei R.S.R., Secţia manuscrise, fond Alexandru Papiu Ilarian, manu21
scris S
)
CCCXII

QUELQUES ASPECTS SUR LA R2VOLUTION DE 1848-1849
DANS LES NOTES D'UN INTELLECTUEL ROUMAIN DE ŢARA LAPUŞULUI
(R2GION DE MARAMUREŞ)
(Re sume)
L'auteur y prcsente et commentc une lettre detaillec ou l'on decrit Ies evenements
passes en 1848-1849 dans quelques villages roumain de la Transrlvanie. La lettre, adressee
a Alexandru Papiu-Ilarian par Ioan Dragomir de Băiuţ, le 24 avri 1850, reflete l'action terroriste exercee par !'arme conduite par Kossuth contre Ies roumain de la Transylvanie.
Ion Dragomir meme ete arrete et maltraite.
Plusieurs villages ont ete detruits beaucoup de paysans de la region Chioar et Tara
Lăpuşului ont ete pendus (tues).
L'unite d'action clonc, entre Ies rournains et Ies hongrois a l'occasion des evenements de
1848-1849, n'a pas pu etre realisee, tel que cette lettre le prouve, elle aussi, ~ cause de la
politique reactionnaire et chauvine du gouvernement de Kossuth.

a
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CITEVA CONSIDERAŢII ASUPRA FENOMENULUI EMIGRAŢIE!
ŞI A ORIENTARII ROMANILOR DIN TRANSILVANIA
SPRE AMERICA DE NORD IN PERIOADA 1848-1918

Fenomenul în sine are implicaţii deosebit :de adînci şi a suscitat un larg
interes încă de la începutul acestui veac. Interpretările date - dintre cele
mai diverse - reflectau optica şi interesele celor ce le-au emis, reclamînd cu
prisosinţă o reevaluare a lor. Se impunea, deci, o analiză temeinică a cauzelor şi a urmărilor imediate ale tendinţelor de emigrare, o cercetare a tuturor
laturilor şi aspectelor vieţii sociale, economice, politice şi culturale ale societăţii româneşti în perioada la care ne referim, integrînd totul contextului
e11ropca n.
!·:migrarea românilor transilvăneni spre Statele Unite şi Canada nu a
fost o „modă", cum ar părea la prima vedere, ci a avut la bază cauze adînci,
11liicctivc, dublate de o necesitate vitală de supravieţuire. In acest sens
„ ... 11cî11 t rccutii şi proverbială a fost dragostea cu care s-a alipit ţăranul
n11nâ11 de vatra su<imoşească. Nici jugul cel greu al iobăgiei seculare, nici
t rat .1111c11111l c.li11 calc afară de aspru şi neuman al ciocoilor: noştri, nu a fost
În stare să-l facă să-şi părăsească patria. ln sufletul acestui popor s-a plă
măc.lit poezia „Fie pîinea cît de rea, tot mai bine-n ţara ta" şi poporul a
rămas consecvent principiilor sale de a rămîne acasă În ţara lui. La 1900 Însă,
greutăţile vieţii, impozitele grozave către stat, municipiu şi comună le-au făcut
traiul nesuportabil şi ,sînt siliţi oamenii în etatea cea mai frumoasă formal să
iee lumea-n cap"l. De aceea, informaţiile privitoare la românii care au emigrat în decursul secolului al XIX-iea sînt cît se poate de sumare. La 1840
debarca În portul oraşului New York un grup de persoane, care declarau
autorităţilor vamale a fi drept „valahi" 2 • In timpul războiului civil din
S.U.A. (1861-1865) aveau să se remarce În mod deosebit doi emigranţi
români: generalul de brigadă Gheorghe Pomuţ (numit ulterior, pentru meritele sale militare, în calitate de consul al Statelor Unite în Rusia) şi capi1 N. Ivan, Emigrarea ţăranilor no1tri în America, în O pagină din lupta noastră pentru
existenţă, Sibiu, 1901, p. 134; I. I. Şchiopu, Românii din America. O călătorie de studii în
~·tatele Unite, în Luceafărul (Sibiu), nr. 9, 1913, p. 295; P. Moruşca, Românii din America,

în Omagiu lui N. Bălan, Mitropolitul Ardealului. La douăzeci de ani de arhipăstorire, Sibiu,
1940, p. 601; * * *, Românul în America, în America (Cleveand, Ohio) din 29 septembrie
1910, p. 1.

2 Şt. Feket, Istoria Uniunii 1i Ligii Societăţilor Române1ti din America, 4 iulie 1906 4 iulie 1950, voi. comemorativ, Edit. ziarului America, Detroit, Mîchigan, U.S.A„ 1950, p. 19.
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tanul Nicolae Dunca (căzut eroic În bătălia de la Cross Keys) 3 • Între
1865-1900 informaţiile sînt sporadice, cauzate în principal de numărul relativ redus al celor plecaţi spre pămînturile „Lumii noi". Cercetătorul american J. Deily - autorul Istoriei Societăţii secrete din Philadelphia pentru
apărarea ţării de influenţă străină etapizînd procesul de imigrare al europenilor .în America, nu-i menţionează pe români În cadrul celor trei mari
valuri de emigranţi, pînă la 1896, cînd apare cartea sa4, fapt ce semnifică
slaba lor prezenţa numerică la acea dată în America. De abia după terminarea războiului dintre Statele Unite şi Spania (1899) numărul lor va creşte
lntr-un mod spectaculos, înregistrîndu-se an de an zeci de mii ide imigranţi.
Este ştiut faptul că la Începutul acestui veac Transilvania făcea parte
integrantă din Imperiul austro-ungar şi că populaţia românească din acest
teritoriu, cifrată la mai bine de trei milioane şi jumătate, era lipsită de drepturi sociale, economice şi politice. În aceeaşi situaţie se mai aflau şi cehii,
slovacii, sîrbii şi croaţii, în faţa cărora dualismul austro-ungar ridicase serioase bariere pe calea afirmării şi propăşirii acestor naţiuni. Lucrurile sînt
cunoscute şi nu este cazul a insista mai mult asupra lor.
O analiză a fenomenului emigrării implică inevitabil un studiu asupra
cadrului larg în care se desfăşoară, mulţimea şi varietatea cauzelor şi a urmă
rilor lui. Vom ţine astfel seamă de situaţia social-economică a ţăranului român, de cea financiar-bancară, de frînarea accesului românilor la meserii, de
slaba culturalizare a maselor ca şi a modului În care decurgea satisfacerea
stagiului militar în Imperiul austro-ungar. Toate acestea constituiau cauze
interne, de importanţă majoră, conjugate cu cele externe, în rîndul cărora se
remarcau îndeosebi efectele scrisorilor trimise acasă de cei plecaţi În America, sau propaganda pro-imigraţionistă a societăţilor na vale europene sau
americane5 • Direqiile anterioare de cercetare ale acestui fenomen s-au desfăşurat sporadic, orientîndu-se îndeosebi spre aspectul pauperizării maselor
şi cel al asupririi naţionale, neglijîndu-se de multe ori celelalte laturi care
şi-au avut şi ele importanţa lor.
Intre 1860-1870 a crescut mult preţul la cereale, ceea ce a contribuit
la ridicarea valorii pămîntului. Sporul demografic a determinat cumpărarea
de cît mai mult pămînt, fiecare cap de familie dorind a asigura în acest mod
3 W. W. Belknap, History of the Fifteenth Regiment Yowa Veteran Voluntur lnfantry,
Keokuk, Yowa, R. B. Ogden & Son, 1887; ]. Borza, Two Romanians in the Civil War,
în Journal The New Pioneer, I, nr. 2, febr. 1943; * * •, Generalul Pomuţ şi căpitanul
lJunca. Doi români eroi ai armatei americane, comemoraţi în Statele Unite, în Cuvîntul
(Bucureşti) din 30 iunie 1932, p. 2; L. Patachi, La participation d'un roumain dans la guerre
civile d'Amerique, 1861-1865: Gheorghe Pomuţ, în RRH, 4, 1, 1965, p. 25-40; * , _ *,
Românii din America. Contribuţii romaneşti la crearea Americii moderne, în Universul
(Bucureşti), nr. 131, 1939, p. 1; * * *, Veşti de la fraţii din America, în Foaia poporului
(Sibiu), nr. 43, 1944, p. 2.
4 Tr. Scorobeţ, Scrisoare din America, în Telegraful român (Sibiu) din 5 februarie 1907,
p. 30-31.
' S. Drutzu şi A. Popovici Romanii din America, în Cartea Romanească, Bucureşti,
1926, p. 30; ,,. ,,. *, Cum sîntem noi românii Americani?, în America din 16 noiembrie
1916, p. 2.
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urmaşilor săi 6 • Banii necesari nu-i putea obţine decît Împrumutîndu-se la bancă, fapt pentru care era nevoit a plăti dobînzi grele. Măsura
s-a dovedit eficace, întrudt prin valorificarea pe piaţă a cerealelor, puteau
să-şi scoată din cheltuieli. După 1880 însă, preţUl alimentelor scade brusc,
tapt ce se repercutează în mod negativ asupra pos~bilităţilor de plătire a
impozitelor, sumelor Împrumutate şi dobînzilor. Vinderea aproape În Întregime a alimentelor pe piaţă diminua şi cantităţile necesare hrănirii familiilor,
ajungîndu-se la subnutriţie. În unele zone, ca de exemplu Sălajul sau Bihorul,
peste jumătate din suprafaţa agricolă aparţinea episcopatelor şi cîtorva mari
proprietari latifundiari. Marea masă a ţăranilor stăteau anual cîte zece luni
fără lucru, pentru ca În celelalte ,două luni să lucreze pe un 'Preţ de nimic 7 •
Un caz aparte îl constituia Ţara Oltului, cu o populaţie redusă numeric,
comparativ cu alte regiuni ale Transilvaniei, din ale cărui rînduri a pornit
un puternic contingent de emigranţi. Astfel, dintr-o populaţie de 82.852 de
români existenţa la recensămîntul din 1870, au emigrat În decurs de zece
ani peste 13.0008 • Contrar acestui aspect are loc co:onizarea străinilor din
Banat, fapt ce determină reducerea posibilităţilor de a obţine pămînt de
lucru pentru ţăranii români, obligîndu-i astfel a recurge la emigrare. Nu
făceau excepţie nici ţăranii înstăriţi, care din diferite motive se pauperizau:
parcelarea loturilor către urmaşi, lipsa de pricepere în comerţ şi inevitabilul
I aliment, ocuparea de slujbe comunale şi creşte:-ea datoriilor personale peste
limi1a posibilită1ilor de a le onora etc9 • Lacune serioase existau, de asemenea,
~i în \f era t'Ullll~tinţelor ştiinţifice de prelucrare a pămîntului sau de creştere
a .111imalclor. 'l'o.\lc acestea influenţau negativ calitatea recoltelor şi posibilita\i Ic de supra viquirc ale ţiîranului şi ale familiei sale.
Plata impo:t.itclor pentru pămînt pricinuia o altă sursă de nemulţumire
şi rcvolt:i. Prliprictarul a <lnuă iugăre era nevoit a plăti un impozit egal
cu cel achitat Jc proprie1arul a 20.000 de iugăre. Nici orăşenii nu trăiau mai
u~or; ei erau nevoiţi a plăti pînă la 9 dări către stat, ce însumau peste
30°/o din totalul ,·enitL;rilor lm' 0 •
Se remarcă pentru această perioadă o Îngreunare a accesului românilor
la meserii, motiv pentru care erau obligaţi a rămîne în umbra naţiunilor privilegiate din imperiu, respectiv germanii şi maghiarii. Acest aspect, ca şi slaba
reprezentare a românilor transilvăneni în comerţ s-a repercutat puternic, îngreunînd deschiderea băncilor cu capital românesc şi obligîndu-i pe viitorii
emigranţi a solicita Împrumuturi cu dobinzi descriminatorii de la băncile cu
capital străin. În atari condiţii, fără mijloace proprii, cu greu se puteau
existenţa

6 Vezi şi •f * \ De la Românii din America, în Foaia poporului din 25 octombrie 1903,
p. 495; * * •, Emigraţiunile şi îngrijorarea fraţilor noştri de acasă, în America din 7 decembrie 1906, p. 3.
7
I. I. Şchiopu, op. cit., p. 295; * * *, Mizeria din Bihor, în Drapelul (Lugoj) din
9 decembrie 1909, p. 3.
8 I. Roman, Poporaţiunea românească din
Ţara Oltului emigrează, în Obser~'atoml
(Sibiu) din 20 martie 1880, p. 78.
9
I. Podea, Românii din America, Sibiu, 1912, p. 7; * * *, Emigrarea, în Drapelul
din 9 mai 1903, p. 3.
10 * * *, Emigrările, în Foaia poporului din 26 ianuarie 1902, p. 25.
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idealuri naţionale. „Băncile noastre naţionale trebuie deci să fie
o cetate a luptei noastre de apărare economică, dar totodată şi în fruntea
armatei, care porneşte la atac pentru cucerirea terenurilor pierdute şi pentru
cucerirea de bunuri noi pe seama poporului nostru"u, remarca cu justeţe
gazeta Foaia poporului din Sibiu.
Un rol hotărîtor in orientarea opiniei publice l-a avut foaia sibiană
Telegraful român, ce sublinia în mai multe rînduri necesitatea ca românii
să îmbrăţişeze meseriile şi comerţul, spre a nu fi obligaţi a-şi Înstrăina pă
mînturile. Sfaturi da şi preoţilor, ca în fruntea parohiilor să conducă politica
de orientare justă spre o dezvoltare economică în continuă ascensiune a gospodăriei ţărăneşti 12 , combrînd uşurinţa cu care acordau Împrumuturi băncile
străine, atît timp cît banii respectivi ar fi putut fi plasaţi În investiţii mai
utile în ţară 13 • Un astfel rde apel făceau şi cei plecaţi în America, şi care,
adresîndu-se preoţilor, Învăţătorilor, funcţionarilor şi directorilor de bănci,
îi îndemnau pe toţi a contribui la instruirea poporului şi la oprirea lui acasă,
legile americane fiind din ce în ce mai potrivnice 14. Gazeta de Duminică din
Şimleu publică şi ea o bogată corespondenţă a emigranţilor noştri din America, în care dezvăluiau adevărata faţă a „paradisului" de peste ocean, îndemnîndu-i pe români a rămîne la vetrele lor. Într-o scrisoare din Morrisville, Ohio, Ioan Buda, plecat de pe meleagurile Sălajului, recomanda concetăţenilor săi: „Ar fi bine, ca bietul om, care are ceva din ce să trăiască
acasă, să nu-şi lase ţeara şi satul, muierea şi pruncii, fără să rămîie unde-i,
pentru că nici În America nu sînt păralele pe uliţe, oameni sînt destui care-s
cu toată familia de mai mulţi ani aici, ştiu vorbi limba engleză şi totuşi
n-au muncă de stat („fie pînea cît de rea, tot mai bine în ţeara mea!") ... "15.
Sesizarea organelor de drept asupra condiţiilor grele de trai ale ţăra
nului sau orăşanului sărac nu era posibilă prin reprezentanţii poporului, ci
prin intermediul funcţionarilor superiori, ale cărora interese coincideau perfect cu cele ale statului. Pentru soluţionarea acestui neajuns, gazetele transilvănene militau pentru o administraţie Întocmită ·de aşa o manieră, încît să
fie alese oficialităţi cinstite şi ca•pabile în fiecare comună, care să curme
abuzurile şi nedreptăţile, să înfiinţeze reuniuni şi societăţi de meseriaşi, care
să determine str.Îngerea legăturilor dintre indivizi pe baza îndeletnicirilor şi
a comunităţii de gîndire, prin procesul de culturalizare a maselor 16 • Deşi
revoluţionară în esenţă, ideea era străbătută de o pregnantă nuanţă 11topică,
în condiţiile social-politice şi economice de atunci, fapt ce ar fi presupus
mai întîi schimbarea orînduirii existente.

* * •, Băncile noastre, în Foaia poporului, din 5 martie 1911, p. 1.
N. Ivan, op. cit., p. 136.
13 I. Zorea, Emigranţii noştri, în Telegraful roman din 29 martie 1904, p. 117.
14 * * •, Apel către întreaga inteliginţă romană din ţară, în Romanul din America
(New York) din 1 decembrie 1909, p. 10; V. Greavu, Societăţile de ajutorare În America,
în Foaia poporului din 15 aprilie 1906, p. 178.
1!> I. Buda, Scrisoare din America. Morrisville, 25 august 1904, în Gazeta de Duminică
(Şimleu) din 16 octombrie 1904, p. 2-3.
16 * • •, Cauzele emigrărilor, în Foaia poporului din 19 februarie 1905, p. 68.
11
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Una din verigile lanţului de nemulţumiri o constituia şi problema satisfacerii serviciului militar obligatoriu. Transilvania, cu o populaţie majoritară
românească, era refrezentată în armata imperială prin 300 de cadre ofiţe
reşti, dintr-un tota de 10.000 17 • Acestei proporţii discriminatorii veneau să
i se adauge aspra viaţă militară, regimul sever din cazărmi şi stagiul militar
î11dclungat, factori determinanţi în stimularea tendinţelor de emigrare În rîndurile tineretului şi refuzul de a-şi îndeplini obligaţiile militare. Pentru a
diminua numeroasele eschivări de la îndeplinirea stagiului, regimurile dualiste
au încercat a introduce o serie de reforme, menite a ·Îmbunătăţi situaţia,
lllergînd pînă acolo încît au introdus limba engleză la instrucţia din unele
i;arnizoane 18 , pentru a-i determina pe cei fugiţi în America să se întoarcă,
sau amnestierea fugarilor militari 19 . Acestea erau însă reforme de suprafaţă,
Î11trucît regimul discriminatoriu din armată nu a fost abrogat.
Situaţia şcolii româneşti din Transilvania în urma legilor şcolare ale
contelui Apponyi s-a înrăutăţit simţit0:r, îndreptîndu-se vertiginos spre o politică de deznaţionalizare forţată. Opoziţia întimpinată de guvern în urma
acestor mă·suri di,scriminatorii, venea ,deopotrivă din rpar·tea ţă·răinimii, intelectualităţii şi chiar a cultelor 20 • închiderea a peste 500 de şcoli rom:lneşti
numai În perioada 1908-1910 a Însemnat o mare pierdere pentru cultura
acestui popor. Trebuie menţionat că în legislaţia imperiului exista un amendament ce prevedea obligaţia statului de a Întreţine pe cheltuială proprie 5colile naţionalităţilor, În locurile În care comunităţile, respectiv satele, nu puteau
Iace faţă cheltuielilor. întrucît poporul plătea impozite către stat, el avea
drept, conform legii naţionalităţilor, la l~bera opţiune a limbii de predare
ln şcoala sa. Inchiderea acestor şcoli, pe motiv de a fi necorespunzătoare, nu
a avut drept urmare ridicarea altora sau înfiinţarea de şcoli ungureşti. Toate
aceste sate au rămas în ultimă instanţă fără nici un fel de şcoală 21 . Comentînd
situaţia din imperiu şi comparînd-o cu cea din America, Gazeta de Duminică
din Şimleu conchidea: „Statul (american - n.n.) nu pune nici o piedecă În
privinţa asta, încît fiecare popor poate să-şi înfiinţeze şcoli naţionale. Mai
mult chiar, el înlesneşte intrarea cărţilor şcolare străine, căci nu le impune
nici o taxă vamală, pe cînd cele englezeşti sînt supuse vămilor"22.
Revenind la cauze!e externe, generate de multe ori de urmările imediate
ale cauzelor interne, remarcăm influenţa hotărîtoare a scrisorilor celor ple-

* • , Românii din armata austro-un~ară, în Drapelul din 8 august 1911, p. 3.
* * * Limba engleză, limbă de regiment în Ungaria, în Drapelul din 4 iulie,

17 •
18

1'>11, p. 3.
19 • • •, Iertarea fugarilor militari, în Foaia poporului din 1 decembrie 1907, p. 595;
• • •, Vrnit din America la deprindere de arme, în Drapelul din 18 august 1904, p. 3;
• • •,Legea despre emigrare, În America din 8 august 1910, p. 1; • • •, Opriţi de a emigra,
în Drapelul din 29 ianuarie 1903, p. 3.
20 • • •, Biserica română gr. cat. şi proiectul lui Apponyi, în Drapelul din 7 martie
1907, p. 3.
2 1 • • •, Peste 500 de şcoli române pierdute. Statistica învăţcimîntttlui din Ungaria,
în Foaia poporului din 19 februarie 1911, p. 1.
22 * • •, Românii de pretutindeni. America. Conferinţa părintelui E. Lucaciu, în Gazrta de Duminică din 15 martie 1909, p. 7.
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în America 23 , puternic stimulent la emigrare, indiferent de conţinutul
scrisorii24 • Urmare a puternicului exod spre Statele Unite, ca şi a febrei de
îmbogăţire determină notarii satelor a se deda la abuzuri, solicitînd sume
exorbitante pentru eliberarea de paşapoarte 25 , ceea ce determină un uriaş
val de proteste şi plîngeri către guvernul austro-ungar.
Pe la anul 1910 emigrarea şi-a pierdut caracterul firesc, devenind tot
mai mult stimulată2 6 , ceea ce a dus la apariţia unei noi meserii, şi anume
cea de agent al societăţilor de Yapoare. O caracteristică importantă a acestei
perioade o reprezintă lipsa de cultură a emigranţilor noştri, mulţi fiind analfabeţi şi uşor influenţabili. Aceste lipsuri, se slăbeau calitatea forţei de muncă
din fabricile americane, determină guvernul şi senatul S.U.A. a înăspri legile
de emigrare şi a selecţiona mai riguros materialul uman care intra În ţară 27 •
Conform afirmaţiei şefului oficiului de emigrare de la Washington, în raportul său pe anul 1911 către ministrul comerţului, se afirma: „Izvoarele
emigraţiei noastre au suferit în anii din urmă o schimbare hotărîtă, de mare
importanţă pentru ţara şi poporul nostru. O mare parte a emigraţiei noastre
de astăzi este artificială, Întrucît este pornită şi Încurajată de oameni şi corporaţii, al căror interes principal este să sporească numărul călătorilor de
interpunte (steerage) al societăţilor lor de navigaţie; să introducă În Statele
Unite un prisos de muncitori de rînd, ieftinind astfel munca, sau să-i exploa"'Ze .?e sărmanii emigranţi ignoranţi în folosul lor, dîndu-le Împrumuturi Cf
interese uriaşe ... "2 8 . Din acest motiv societăţile de vapoare au încercat adesea a contracta încă din Europa mina de lucru necesară în fabrici, pe şan
tiere, la căile ferate, construcţii de drumuri sau în mine - contravenţie gravă
la legile americane, ob:igate a-şi salva din starea de şomaj pe proprii muncitori29. Introdudnd un număr Însemnat de muncitori În Statele Unite, societăţile de vapoare determinau cu bună ştiinţă ieftinirea forţei de muncă şi
creş: erea numărului de şomeri, fapt ce-i obliga pe muncitorii americani a se
solidariza cu guvernul pentru înăsprirea legilor de emigrare30 • Toată această
23 •

* •, De la

26 aprilie 1914, p. 5

şi

fraţii

îmtTăinaţi,

în Foaia poporului din 22 februarie 1914, p. 5;

10 mai 1914, p. 4-6.

2
~ Deşi aceste scrisori au aproape în totalitate un conţinut disperat, sumele trimise de
cei din America îi îndeamnă pe cei de acasă a crede că acest conţinut este în mod intenţionat răuvoitor, pentru a-i ţine departe de posibilitatea de a se îmbogăţi şi ei. (Vezi şi
I. Podea, op. cit„ p. 8; • • •, Emigrările, în Foaia poporului din 2 martie 1902, p. 85.
25 • * •, Tacsa pentru paşapoarte, în Drapelul din 10 iulie 1902, p. J.
26 I. I. Şchiopu, op. cit„ p. 295; • • *, Emigrarea la America, în Drapelul din 28 iulie
1906, p. J.
27 • • •, lngreunarea intrării în America, în Foaia poporului din 9 martie 1913, p. 8;
* • ~, Emigrarea la America, în Foaia poporului din 9 octombrie 1904, p. 522; * • *,
Chestiunea emigrărei, în America din 29 ianuarie 1911, p. l; • • •, Pentru imigranţi în
America din 6 martie 1910, p. 1; • * •, Emigrarea, în America din 15 decembrie 1910,

p. I.
2~

29

* " *, Sources of an Inducement to Immigration (cf. I. I. Şchiopu, op. cit., p. 295.
* * *, Din Ellis Island (lmi_Eranţi reţinuţi - Români, păziţi-vă!), în America din

27 februarie 1910, p. 1; • • •, /ărmurirea emigraţiunii În America, în Drapelul din
17 martie 1904, p. J; * • *, Emigrarea la America ... redusă, în Drapelul din 7 februarie
t 9C5, p. J.
.
30 * * *, Americanii în contra /!migrărilor, în America din 7 decembrie 1906, p. 2;
* * *, Năzdrăvăniile de la Ellis lsland, în Românul din America din 28 ianuarie 1911, p. 6.
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situaţie avea drept urmare micşorarea consumului, diminuarea producţiei (din
lipsă de pieţe de desfacere), creşterea ratei şomajului, înohiderea fabricilor,
criză economică şi financiară, panică şi inflaţie 31 •

Comentînd situaţia din Sălaj, Gazeta de Duminică nota pe la 1908:
„Acum au încetat emigrările pe cîtva timp. Ceea ce statul n-a putut face,
a făcut pe neaşteptate criza financiară, lipsa de bani ce bîntuie în toată
lumea, şi care şi-a luat începutul tocmai în America. Toate izvoarele de
bani s-au închis pentru multe întreprinderi, la cari erau angajaţi cu miile
muncitorii. Şi aşa, vrînd-nevrînd, miile de muncitori trebuie să se reîntoarcă
la vetrele lor. Şi În satele noastre s-au Întors mulţi dintre emigranţi. Cei
re au fost duşi mai de mult au adus parale. Cei duşi În timpul din urmă,
rei mai mulţi, abia au avut cu ce să se întoarcă. Iar unii au trebuit să ceară
11ani de la cei de acasă. În loc să se uşureze, s-au Îngreunat astfel şi mai
mult" 32 •
Concomitent cu îngreunarea procesului de pătrundere a emigranţilor În
America s-a creat panică şi În sînul guvernului dualist, lipsit în acest mod
de puternica armată de braţe de muncă. Exodul de emigranţi pricinuia grele
pierderi ţării. Formarea şi educarea tinerelor cadre pe socoteala statului şi
pierderea acestora ca urmare a emigraţiei avea să se resimtă curînd33 în
domeniul calităţii muncii şi în diminuarea bugetului naţional34.
Convieţuind în multe zone cu saşii, comânii au intrat de timpuriu în
lq.;:itură cu informaţiile şi reclamele din presa germană, plină de anunţuri
ispitiware pentru o călătorie ieftină şi rapidă prin porturile Hamburg şi
Brcmen 35 • Aşa se explică de ce emigrarea a început mai întîi în zonele Măr
Kinimii Sibiului şi Tării Oltului şi de .abia mai tîrziu pe Tîrnave, în Sălaj
sau Bihor.
La nivel de imperiu s-a Încercat boicotarea eliberării de paşapoarte pen1 rn cele două porturi germane, în favoarea celui din Fiume, în care guvernul,
prin marii proprietari de vapoare, a \·ea mari interese personale. întrucît călă
toria prin Fi1.11I11e dWla aproape dublu faţă de cea prin Germa.n~a. fiind, evident, şi mai scumpă, ţăranii rom~ni optau În general pentru cea de a doua
variantă, Înaintînd plîngeri guvernului pentru a înlesni elibera.rea de paşa
poarte prin Hamburg şi Bremen36. Cu toate acestea, tr.a.nzirul prin Fiume
.1 <'<'1ninuat încă mult timp, aşa cum reiese din paginile Gazetei de Duminică,
~i care semnala reîntoarcerea a peste 100 de emigranţi de prin părţile Săla111lui, respinşi de autorităţile vamale de la New York 37 .
Vezi şi * * *, Emigrările, În Gazeta de Duminică din 19 ianuarie 1908, p. 5.
Ibidem.
n S. Drutzu şi A. Popovici, op. cit., p. 16.
31
* * *, Bugetul ţării şi sărăcia, În Foaia poporului, din 24 iunie 1906, p. 315.
,..., Th. Andrica, Romanian Americans and Their Communities of Cleveland, Cleveland
l·:1hnic Heritage Studies, Cleveland State University, 1977, p. 36.
311
* • *, Despre emigrarea la America, În Telegraful român din 24 septembrie 1904,
p . .\'J7; * * *, Emigrare la America, în Drapelul din 28 ianuarie 1905, p. 3; • * *, Emi.~r,1r~a la America creşte, în Drapelul din 8 octombrie 1904, p. J.
:n * * *, Emigranţi români în America, În Gazeta de Duminică din 11 decembrie
1'104, p. 4.
31
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La avalanşa de plîngeri din partea populaţiei, cît ş1 m urma statisticilor
şi dărilor de seamă întocmite de birourile de emigrare din imperiu, guvernul
austro-ungar a căutat a analiza fenomenul şi implicaţiile sale, în scopul înlă
turării,

sau, măcar, al diminuării lui 38 •
ln cadrul cong.resului privitor la emigrare, ţinut încă în 1902 la Timişoara39, s-a analizat cu atenţie cauzele care determinau pe ţărani să ia drumul
Americii. Participau mari proprietari de moşii şi fabrici, comercianţi, bancheri, economişti, sociologi, ţărani maghiari şi germani. Din păcate, nu au
fost convocaţi reprezentanţii românilor, sîrbilor, cehilor sau croaţilor, pentru
o expunere veridică de motive şi pentru a se încerca o soluţionare echitabilă,
În interesul tuturor popoarelor din imperiu. În urma discuţiilor purtate s-a
ajuns la concluzia că adevăratele cauze nu trebuie căutate în emigranţi4°, ci
în criza economică ce bîntuia în imperiu, în sistemul greşit de învăţămînt
şi slaba culturalizare a maselor, În dezinteresul factorilor politici faţă de necesităţile ţărănimii, precum şi În slaba ·dezvoltare a industriei şi comerţului.
Un factor stimulativ al emigrării l-a constituit şi atitudinea mari'.or
proprietari de moşii din România, dornici a drena exodul de emigranţi peste
Carpaţi, pe moşiile lor, pentru a-i folosi la muncile cîmpului, sau la lucrările
silvanale, unde lucrau de obicei bulgari, sîrbi şi secui. In acest scop, ei propuneau arganizarea unei agenţii, care să furnizeze necesarul de muncitori
români din Transilvania, împiedecîndu-i a emi~ra pînă În America4 1 •
S-a abordat de multe ori În literatura de specialitate motivele care au
contribuit la împiedecarea românilor a se stabili definitiv în America, la
începuturile emigraţiei 4 2. Se remarcă faptul că pînă în preajma izbucnirii
primului .război mondial nu existau nici 100 de români care să fi solicitat
autorităţilor S.U.A. eliberarea „formularului întîi" (the first paper"), de
opţiune în favoarea cetăţeniei americane 43 . Cauzele erau multiple şi nu se
limitau numai la noţiunea strictă de patriotism. Adevăratul motiv era, În fapt,
imposibilitatea de a se adapta la viaţa trepidantă şi cu totul diferită de cea
de acasă, cu care avea să intre în contact pe pămîntul american. Lucrările
anterioare44 au sesizat Într-o măsură mai redusă adevăratul statut al emig•rantu!ui român Î:n Ame·rica. Rema:rcăm În acest sens o puternică influenţă a
noului mediu de viaţă asupra fiecărui individ şi mai ales puternica transDieta. Emigrările, în Foaia poporului din 14 iulie 1907, p. 315; • • •, ln
în Drapdul din 22 iunie 1907, p. 3; * * *, Din ancheta în chestiu~a
emigrării, în Drapelul din 29 iunie 1907, p. 3; • * •, Emigranţi respinşi, În Drapelul din
21 februarie 1905, p. 3.
39 • • *, Congresul de emigrare din Ungaria sudică, în Drapelul din 9 august 1902,
p. 3; • • •, Cauzele emigrărilor (Congresul de emigrare de la Timişoara), în Drapelul din
16 august 1902, p. 2-3; • • *, Ministrul de interne şi emigrările, în Drapelul din 1 decembrie 1903, p. 3.
40 Vezi şi • • •, Dieta. Emigrările, în Foaia poporului din 14 iulie 1907, p. 346.
u • • •, Pentru ajutorarea muncitorilor români, în Drapelul din 22 martie 1906, p. 3.
42 Ş. Drutzu şi A. Popovici, op. cit.; l. I. Şchiopu, op. cit.
43 • • •, De la Românii din America, în Foaia poporului din 30 martie 1913, p. 4.
In unele materiale se specifică faptul că nici 50/o din totalul lor nu aveau cetăţenie americană
(vezi • • •, Români, învăţaţi să scrieţi şi să citiţi, în America din 25 martie 1917, p. I.
44 I. I. Şchiopu, op. cit. şi Ş. Drutzu şi A. Popovici, op. cit.
38 •

chestiunea

•

•,

emigrării,
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I urmare ce are loc la nivelul conştiinţei lui. Trecerea de la viaţa liniştită a
~.llului, la cea trepidantă cu care îl întîmpină oraşul american, de la stadiul
de \iiran ce practica o agricultură rudimentară, la cel de muncitor Într-o
\arii superindustrializată, lasă urme adînci, g1revînd personalitatea fiecăruia.
N rn11111aştcrca limbii engleze şi lipsa lui de cultură îl împiedecă a se orga11i:r.1, îl izolează de restul naţionalităţilor conlocuitoare din America. Concu11·111 de temut, În goana după locuri de muncă şi dispus a-şi vinde forţa bra\rlm pe un salariu derizoriu, emigrantul român era stigmatizat şi desconsidl'1 .11 pcn tru statutul său de către populaţia americană.
I >ispuşi a sta cît mai puţin timp În America, imigranţii români optau
111 1-:l'lleral pentru lucrul În fabrică, pe şantier sau În mină, locuri de muncă
111 rare nu erau obligaţi a investi capital. De aceea În ag.ricultură nu lucrau
pr rn11t propriu decît vreo 50 de persoane 45 , iar În statul Montana, ca ciobani,
V l't'I l

4QQ4G.

Cei mai mulţi imigranţi fiind bărbaţi, s-a ajuns curînd la disproporţii
Între sexe, ceea ce a constituit un motiv În plus pentru a-i
·se .reîntoarcă acasă, pentru a-şi întemeia familii 47 • Acestea sînt
1111rnai cîteva din motivele pentru care românii nu s-au grăbit a înfiinţa socie1o11i de ajutor şi cultură, cluburi, biserici sau alte aşezăminte stabile, de per"pectivă, preferînd a trăi multă vreme separaţi şi izolaţi, preocupaţi doar
de strictele .~niterese personale. Singurul lor ţel era „mia (•de 1dolari - n.n.)
)i banii de drum" 4\ bani necesari plătirii datoriilor către stat şi bancă, răs
cumpărarea loturilor de pămînt şi reîntoarcerea cît mai curînd În sînul famii iei.
Chiar de la venirea sa În Statele Unite, emigrantul suferea foarte mult
tlin cauza necunoaşterii limbii şi a geografiei noului său aşezămînt, simţin
du-se tot timpul, de-a lungul drumului, o marfă transportată la destinaţie4 9 •
lntr-un interviu acordat ziarului american Cleveland Press din 28 ianuarie
1916, comisarul general al Oficiului de emigrare din Ellis Island, New York
recunoştea: „Asupra emigrantului s-a obişnuit a se privi ca asupra unui material ordinar, întrebuinţat În mine, În topitorii de oţel şi ferme. Cînd este
istovit, se înlătură, pentru că sînt mulţi care să-i ia locul. Noi ruinăm viaţa
omenească, da.r îngrijim bine de maşinile noastre. Maşinile costă bani ...
Nimeni nu dă nici o atenţie imigrantului, afară de cei care fac cîşti.guri de
pe urma Jui. Imigranitul munceşte atÎ·t de mult, că nu are timp să-şi facă o
'111~rijorătoare
determina să

educaţie" 50 •
45 • • •, De la Românii din America, în Foaia poporului din 30 martie 1913, p. 4;
• • •, Premii pentru emigranţi, în Drapelul din 8 august 1905, p. 3; * * *, Un milio11
de emigranţi la America, În Drapelul din 5 august 1905, p. 3.
46 I. Dan, Ciobănia din Montana, în America din 3 noiembrie 1910, p. 3.
47 * • •, De la Românii din America, în Foaia poporului din 9 martie 1913, p. 3.
48 P. Moruşca, op. cit., p. 601.
49 • • •, Ceva asupra chestiei românilor emigranţi, în America din 14 ianuarie, 1907,
p. 1; I. Feher Nălăcanul, Din păţaniile mele, în Românul din America din 16 aprilie 1910,
P· 6.
50 • • •, Cum sînt trataţi emigranţii, în America din 3 februarie 1916, p. 1.
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Ar mai fi necesar să precizăm unele date pnv1toare la numărul celor
au emigrat în America pînă la 1918. A se întocmi o astfel de statistică
este un lucru aproape imposibil, sau în orice caz cu totul estimativ. Greutatea rezidă în procedura oficiilor imperiale de emigrare de a maghiariza
numele În paşapoarte sau În actele de identitate ale emigranţilor, ceea ce
avea drept urmare înmatricularea lo·r în America la rubrica „maghiari". De
abia în anul 1899 apare în .regi strele Oficiului american ·de emigrare rubrica
„român", dată la care trecuseră mai multe mii de români transilvăneni g raniţa S.U.A. 51 • Pe de altă parte, chiar şi după 1900, o serie de români îşi
dădeau ca ţară de origine Un~ria, din cauza neînţelegerii limbii engleze, sau
din teama de a nu fi trimişi înapoi. Unele estimări şi încercări statistice s-au
făcut anterior de către o serie de cercetători 5 2, însă cifrele diferă foarte mult,
oscilînd Între 50.000-150.000, uneori chiar mai mult 53. Cifrele date publicităţii în presa românească nu se întemeiau Întotdeauna pe culegeri de date
statistice oficiale, ci erau .rezultatul unor socoteli şi combinaţii lipsite de temei ştiinţific, pe linia propagandei antiemigraţioniste. După unele cercetări
întreprinse de istoricul american Ge0irge Anagnastosache în arhivele Oficiului
de emigrare al Statelor Unite, numărul românilor care au intrat în America
se estimează la peste 120.000, dintre care numai înainte de 1900 ar fi venit
din Transilvania peste 22.000 de persoane54. Oricum, nu trebuie omis faptul
că mulţi dintre aceştia s-au reîntors în ţară în această perioadă de timp,
cifra medie a celor existenţi În America de Nord în jurul anului 1918 fiind
de cca. 88.000 55 , dată la care erau bine organizaţi, dispunînd de peste 80 de
societăţi de ajutor şi cultură, centralizate unele În cadrul Uniunii Societăţilor
Române de Ajutor şi Cultură din America.

Ct

0

0

EUGEN LAZAR

EINIGE BEMERKUNGEN OBER DIE AUSWANDERUNG
DER SIEBENBORGISCHEN RUMXNEN NACH NORDAMERICA
IN ZEITRAUM 1848-1918
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Die Auswanderung der Siebenbiirger Rumanen in die Vereinigten Staaten und nach
Kanada zwischen 1848-1918 verursachte bedeutende Veranderungen in der demographischen
Struktur und hatte aussergewohnliche Folgen in den Bestrebungen die okonomische und
finanzielle Lage des Landes wieder herzustetlen.
' 1 Ş. Drutzu şi A. Popovici, op cit., p. 47; I. I. Şchiopu, op. cit., p. 218; * * *, De
la Românii din America, în Foaia poporului din 6 iunie 1905, p. 3; * * *, Emigranţi români
Îll Statele Unite, în Convorbiri literare (Iaşi) din 15 noiembrie 1899, p. 1070.
' 2 Ş. Drutzu şi A. Popovici, op. cit., p. 28-49; I. I. Şchiopu, op. cit., p. 218;
Tr. Scorobeţ, Raport despre misiunea bisericească în America (1928-1929), Sibiu, 1929, p. 6.
53 Şt. Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele Xlll-XX, Bucureşti, 1977,

p. 69.
>! G. Anagnastosache, Romanians in America, în Journal The New Pioneer, voi. 2,
nr. 3, July 1944.
55 Ş. Drutzu şi A. Popovici, op. cit., p. 47.
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Der Verfasser untersucht die Griinde der Massenauswanderung und die unverziiglichen
Folgen dieses Phanomens, die sozial-okonomische Lage der Bauern und das Versagen einer
Zulassung der Rumanen als Handwerker, d~e kulturelle Politik des Staates, so wie auch
die Art und Weise in der der Militardienst in Osterreich-Ungarn vor sich ging. Dazu kam
noch die fiir die Emigration eingesetzte Propaganda der Ubersee-Schiffahrtsgesellschaften, wie
auch von den Amerika-Auswanderern in die Heimat gesandte, anspornende Briefe.
D:i.nach untersucht der Verfasser die Stellungnahme des Kaiserstaates zur Emigration,
di~ von dn Behărden getroffenen Massnahmen und die Versuche der dafiir verantwortlichen
Stellen, diescr Sachlage Einhalt zu gebrieten. Vergleichend wird die Stellungnahme der
ameri!tanischen Bevălkerung aufgezeigt, sowie die auf ihr Gesuch folgenden Massnahmen der
Kegierung der Vereinigten Staaten zur Aufhaltung der Emigr.ation und der Krise.
Schliesslich werden die Griinde angefiihrt, die die rumanischen Bauern langere Zeit daran
hinderten, sich endgiiltig in der Vereinigten Staaten niederzulassen. Auch versucht der Veri ass~r schatzungsweise die Zahl derer festzustellen die sich auf amerikanischen Boden niederi.;classen habcn.
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ULTIMII ANI AI LUI SIMION BARNUŢIU LA IAŞI

Anii din urmă ai lui S. Bărnuţiu, ani pe care acesta i-a petrecut la laşi
în calitate de .profesor la Facultatea de ştiinţe juridice, sînt în general puţin
cunoscuţi. Vechea monografie a lui G. Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui
S. Bărnuţiu (1924) e foarte lacunară în acest sens şi nici cartea mai recentă
a lui Radu Pantazi nu duce cercetarea mult prea departe. S-a simţit de
aceea nevoia unei noi intervenţii pe această temă, lucru intreprins de un
articol mai recent al lui N. Grigoraş din „Steaua" (nr. 8 din 1966), care
este dedicat în exdusivitate activităţii lui S. Bărnuţiu la Iaşi. Un nou material
de arhivă, pe care am avut prilejul să-l consultăm la Iaşi în arhiva UniversitiÎ\ii, ne dă la rîndul nostru posibilitatea să revenim cu noi amănunte asupra
problemei, s-o detaliem şi s-o îmbogăţim.
După cum În general este cunoscut, S. Băr.nuţiu este chema·t profesor la
Acaucrnia Mihăileană din Iaşi, imediat ce-şi obţine doctoratul în drept la
Universitatea din Pavia (1854). în 1855 el îşi lua deja În primire postul, pe
<'an: I deţine neîntrerupt pînă În 1860, dnd aceasta se transformă În Universitate şi apoi, mai departe, În cadrul Facultăţii de ştiirne juridice de la
11Du.l Universitate recent infiinţată de Cuza. Este, cum se pare, cel mai vechi
profesor al noii Universităţi, foarte apreciat şi iubit de către unii colegi şi
studenţi care-i devin şi discipoli politici, prin înfiinţarea acelei „fracţiuni
libere şi independente" ieşene, net opusă Într-o anumită perioadă junimismului
rnmi:rvator. Aşa se explică ~ faptul că după ce a participat m 1860 împreună cu T. Veisa şi P. Suciu la elaborarea proiectului de organizare a Fandtaţii juridice din Iaşi este propus în unanimitate să fie ales drept primul
rector al Universităţii ieşene. Numai refuzul său hotărîtor, pe motiv de cetă
\tmie austro-ungară, i-a făcut pe colegii ·localnici să renunţe La acest proiect,
combătînd de altfel destul de vehement, prin cuvîntul lui G. Mă.rzescu,
această retragere (Doc. 1). Că n-au renunţat la proiectul de a-l alege rector,
ne-o dovedeşte procesul verbal încheiat la o altă şedinţă a Consiliului academic, la 14 nov. 1863, prin care S. Bărnuţiu este reclamat de majoritatea
t.:clor prezenţi spre a ocupa funeţia de rector. Şi de astă dată S. Bărnuţiu re1uză insistent, invocînd mai ales argumentul bătrîneţii şi al bolii, alături de
cel al lipsei de cetăţenie romană.
Se pune acum întrebarea: de ce n-a renunţat S. Băfnuţiu la cetăţenia
austro-ungară şi de ce n-a acceptat funcţiile oficiale ce-i erau încredinţate?
ln primul r.înd credem că e vorba de o arzătoare dorinţă a lui S. Bărnuţiu
de a se reîntoarce „acasă", adică În Transilvania. Tot timpul cît a stat la
Ia~i. el a nutrit în permanenţă convingerea unei posibile conveniri cu auto-
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rităţile oficiale româneşti din Transilvania pentru înfiinţarea unui institut
de învăţămînt superior, unde ar fi dorit să fie profesor. încercări de a-l
înfiinţa au existat atît în 1850, cît şi mai tîrziu, în 1863, prin G. Bariţ care
cerea în acest scop, prin Şt. Emilian (alt profesor transilvănean stabilit la
laşi) ajutor bănesc mitropolitului Moldovei, Calinic Miclescu. Pentru paşop
tiştii transilvăneni aceasta era o doleanţă de prim ordin, cum se vede din
aqiunile lui G. BaTiţ, iar S. Bărnuţiu nu va fi fost străin de ea. Probabil că
În vizita pe care S. Bărnuţiu o Întreprinde În Transilvania, în septembrie
1863, după oe nu-şi văzuse rudele şi ţam de 8 :ani, să fi i,ntrat şi astfd de
scopu1·i, deoarece Bărnuţiu vizitează nu numai Sălajul şi locurile natale, dar
şi Clujul, Bălgradul şi probabil Braşovul (cf. Coriolan Suciu, Bărnuţiu candidat de episcop, în „Sălajul" VII, 1926, nr. 17 (4. oct.), p. 1-2). Cert e,
că murind în această vreme fostul episcop al diecezei Gherla, Ioan Alexi,
unii demnitari transilvăneni se gîndesc a-i oferi acest post lui S. Bărnuţiu.
La 2 ian. 1864, nepotul său de la Şimleu, Ioan Maniu, îşi anunţa printr-o
scrisoare unchiul de la la5i de această intenţie a transilvănenilor. Nu ştim
ce a răspuns S. Bărnuţiu acestei propuneri, dar e aproape sigur că n-a putut-o
lua în serios, deoarece la acea dată se afla destul de grav bolnav, pus chiar
în imposibilitatea de a-şi ţine cursurile.
lntr-adevăr, ultimii ani ai lui S. Bărnuţiu se desfăşoară Într-o continuă
luptă cu boala şi suferinţa care-i măcinase tot mai mult sănătatea şi-i întunecau viaţa. A~a de exemplu, din două cereri adresate de el Consiliului şco
lar, datate 12 şi 22 iunie 1860, aflăm că este silit să refuze din cauza bolii
cinstea care i se făcuse de a ţine discursul la serbarea de înmînare a premiilor şi respectiv de a participa ca delegat la examenele de drept civil
(Loc. cit., dosar 1/1960, f. 573 şi 579). În decembrie 1863 e atît de bolnav,
încît e nevoit să-şi ceară concediu medical şi suplinitor. Suplinito.rii proyuşi
de el, I. Bunea şi I. Lateşiu, oameni apropiaţi lui, nu sînt acceptaţi însa de
T. Maiorescu, care propune în locu-le oameni din partida junimistă, cum
este Alexandru Giorgiu. Starea sănătăţii profesorului Bărnuţiu, care suferea
de inimă 6 de o boală de nervi, se agravează Însă simţitor În cursul iernii
anului 1864, cu toată îngrijirea doctorului Fătu. În mai, acesta e de părere
să urmeze un tratament riguros în străinătate, îndemnîndu-1 să se consulte
În apus. De aceea Bămuţiu Înainta la 4/16 mai 1864 o nouă cerere rectorului,
pentru un concediu de 5 luni, Însoţind-o de certificatul medical al dr. Fătu.
N-a mai ajuns să beneficieze de el. La 28 mai, în drum spre Ardea!, el moare
în braţele nepotului său Ioan Maniu care venise să-l ia acasă şi a-i da Îngrijirea necesară. A fost Îngropat la Bocşa Română În ţinutlllI"ile na:ale ale
Sălajului.

Moartea lui a fost socotită drept o mare pierdere pentru învăţămîntul
românesc. La 2 iunie 1864 T. Maiorescu, în calitate de rector, convoca Consiliul academic pe.ntru a aduce omagiul său celui dispărut. în Consiliu se
confruntă cele mai diverse idei cu privire la modul de sărbătorire a profesorului. Unii propun o ceremonie religioasă, cu preoţi uniţi (Bărnuţiu era
catolic) sau ortodocşi, alţii numai un reqviem sau o festivitate comemorativă. A învins părerea lui T. Maiorescu de a nu implica Universitatea în
chestiuni religioase, dair sărbătoririi i s-a dat o mare extindere, a?a cum se
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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vede din circulara adresată de el directorilor institutelor şcolare din Iaşi.
Peste doi ani, Universitatea ieşeană a luat iniţiativa ridicării unui bust Băr
nu\iu, bust care s-a dezvelit cu o mare solemnitate şi cu un număr mare de
invitaţi, în mai 1866 (Scrisoarea lui E. Hurmuzachi din 2/14 mai 1866).
E un indiciu că amintirea profesorului Bărnuţiu a rămas încă vie în inimile
acelora care l-au cunoscut, şi că, cu toate divergenţele de opinii în chestiuni
I ilnlogice, Simion Bărnuţiu impusese respect şi admiraţie semenilor şi contemporanilor săi.
MIRCEA POPA

ANEXE•
I. (I >o·;.ir 7/1860-61-62-63, f. 10-11)

(Extras din Procesul verbal al Consiliului academic)
„G. Mărzescu: Domnule Bărnuţiu! Cînd în şedinţa trecută noi am fost decis în majoca să, procedem astăzi la alegerea rectorului, declaraţiunea Dvoastră că nu puteţi lua
p.111e la alegerea Rectorului, au fost pentru noi (şi cred că prin aceasta exprim sentimentul
1111,111i111 al tuturor D-lor membri ai Consiliului) o completă dezolare! Cum? ni-am fost zis,
1111i '" procedăm la alegerea Rectorului şi D. Bărnuţiu să nu fie cu noi? Cum! noi tinerii
11 ofrn>ri, unii chiar şcolari ai D-voastră, să nu-şi poată manifesta dorinţa şi recunoştinţa
1111 dtre bunul Dl. Bărnuţiu, către acela care a dat probe că este demn de misiunea ce îi
,.,,e încredinţată, că tinerii cari sînt Încredinţaţi n-au decît a se applauea de un bărbat,
dr un profesor ca Dl. Bărnuţiu! ·cum? tocmai acel bărbat să ne puie pe noi în imposibilitatea
ole .1 întruni unanim voturile noastre şi de a-l proclama rectorele nostru!
I l1111mule Bărnuţiu, mi-aţi fost profesor, vă cunosc mai cu deosebire decît alţi Domni membri
pr111ru ca să vă exprim dezolarea mea, dezolarea Întregului Consiliu!· Tineri profesori, noi
11 .1111 dat încă nici o probă; noi avem nevoie de un călăuz, şi acel călăuz să refuze! Românii,
ri11c nu cunosc poziţiunea excepţională, în care vă găsiţi, au să strige că sîntem nişte ingraţi,
• .1 ;1111 făcut o ligă, spre a conferi gradul acesta înalt de rector unuia dintre noi, fără să
11r .1ducem aminte de cel dintîi profesor al facultăţii juridice! Judecaţi, Domnule Il:irnuţiu,
i '"~li D.voastră, În ce puzăciune grea ne-au aruncat declaraţiunea D-voastră?«
1'11ţi (afară de Dnii profesori ardeleni) aprobează în unanimitate zisele dlui Mârzescu.
/>. 8iirnuţiu: „Mulţumesc Dlui Mârzescu, mulţumesc întregului Consiliu pentru sentimentele
1111liilc, ce mărturisiţi în privinţa mea; Vă mulţumesc încăodată pentru încrederea ce aveţi
în mine! Dar încăodată sînt silit a declara şi a repeţi zisele mele din şedinţa trecută, că,
.ulrră, am motive foarte puternice, care mă fac să refuz: sînt din Transilvania, Domnilor
r.1 e, a mea patrie şi am rezoane de a nu mă lepăda de proteeţiunea mea; nu sunt indigenat
i11 Moldova şi prin urmare nu pot exercita aceleaşi drepturi ca Dvoastră.
/JI. C:ăllinescu: „D. Bărnuţiu! Transilvania este o ţară românească. Consideraţi deci pe români
în limitele lor cele naturale şi votaţi dimpreună cu noi!"
11. Bărnuţiu: „Domnilor! Atîta pot, ca să fiu de faţă la alegere, să-mi ţi~ şi onoarea a
Ii (de) faţă la toate lucrăr~le Onor. Consiliu, pentru ca să contribuiesc ~1 eu măcar cu
pilrcrca şi cu expresiunea dorinţelor, deşi nu pot contribui cu votul.
fi. D. Popp şi Emilian împărtăşesc cu Dl. Bărnuţiu opiniunea în privirea aceasta.
fi. Mâr:uscu, făcîndu-se organul colegilor săi roagă pre D. Bărnuţiu ca să binevoiască a
111hscmna prescriptul verbal al alegerei rectorului, că, deşi declaraţi D-le Bărnuţiu că nu
puteţi lua parte la vot, dar să arătaţi prin aceasta că aveţi încredere în noi, aderind la
.dcgcrea, ce am face-o - precum aţi fi făcut-o şi D-voastră.
111.11~

• Materialele din
fondul Rectoratului.
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Bărnuţiu: Declar că am de mare onoare de a fi faţă în Consiliul Academic la acest act
deci cu toată bucuria sîntJata a adera.
După aceasta se proc e la alegerea Rectorului Universităţii prin scrutin, la care i-au
parte membri aici însemnaţi, şi anume:
P. S. Păr. Filaret Scriban, D. V. Alecsandrescu, D. O. Teodori, D. I. Strat, D. I. Lupescu,
D. M. Călinescu, D. G. Mârze9Cu şi se alege în unanimitatea voturilor D. Dr. Ion Strat,
profesare la Facultatea juridică de Rectore al Universităţii; atunci îndată D. Strat, mulţumind
mai întîi prin un cuvînt bine simţit collegilor săi pentru onoarea ce i s-a conferit din parte-le
şi începe a dirije lucrările Consiliului Academic ca Preşedinte, conform statului academic.
Procedîndu-se în urmă de către Facultăţile respective la alegerea decanilor pentru anul
curent 1860/61 se instituie:
1) D. Dr. Octavian Teodori, Decan pentru Facultatea juridică,
2) D. Ion Popp, Decan pentru Facultatea filozofică, iară
3) P.S. Păr. Filaret Scriban pentru Facultatea teologică,
Pentru întocmai se subsemneJ.Ză acest prescript verbal de către toţi D. D. profesori
prezenţi în şedinţa Consiliului academic.
DD. membri prezenţi
Filaret Scriban
Dr. I. Strat
G. Mârzescu

D.
şi

Căllinescu

Lupescu
O. Teodori
A. Lupescu
adhaesit:
Bărnuţiu

Pop
Emilian.
II.

(Acelaşi

dosar, f. 47)

(Extras din Procesul verbal al şedinţei Consiliului academic, din 12 februarie 1963)
D. G. Mârzescu propune ca rector pe S. Bărnuţiu.
„La aceasta d. Bărnuţiu, luînd cuvîntul, salută venirea vechilor profesori şi numirea
celor noi, priveşte în acest act al guvernului un augur fericit f,entru prosperitatea acestui
institut naţional al Universităţii din Iassi, căruia îi doreşte mai mu tă trăinicie decît Academiei
lui Alecsandru Vodă cel Bun, decît Şcoalei înalte a lui Vasilie Vodă din Trei Ierarchi! ...
Insă D. Bărnuţiu declină onoarea, ce i se propuse cu insistenţă din partea colegilor săi,
puind înainte infirmitatea înaintatei sale vîrste şi mai cu seamă raţiunea că Dumnealui,
ca supus unei puteri străine (austriace) nu i se cade a purta, aici în ţară, sarcina unei funcţiuni de un caracter cu totul administrativ, şi altele. Cu toate aceeste D-lui şi acum, ca şi
altă dată, declară că va da a sa adeziune aceluia dintre Dnii profesori moldoveni, care
se va alege. Asemenea declară şi Dnii Suciu, Papp şi Miele.
Toţi ceilalţi membri ai Consiliului combat opiniunea dlui Bărnuţiu şi invocînd multe,
şi diverse consideraţiuni adaogă ruga pre Dl. Bărnuţiu să primească sarcina de rector.
Dl. Bărnuţiu însă persistă în atitudinea sa negativă şi nefavorabilă dorinţelor expresse şi
repeţite în unanimitate ale collegilor săi!"
III. (Dosar 1/1863-64, f. 40)

Onorabilului Consiliu Academic,
Fiind necesitat a Întrerupe prelegerile din cauza boalei pre un timp mai îndelungat,
precum arată şi certificatul medical alăturat aici, rog pe Onoratul Consiliu ;ă binevoiască
a încuviinţa conform paragrafului 152 din regulamentul şcolariu, ca să mă suplinească în
clasa ta Dl. bibliotecariu I. Bune şi în a IIIa D. prof. I. Lateşiu.
Primiţi Domnilor membri încredinţarea deosebitei mele consideraţiuni.
Iaşi 1863 decembre 7
Prof. Sim. Bărnuţiu
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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17. După deciziunea Consiliului s-a
42 Rector T. M.•

certificat:

Certificatu medicale
Subscrisul medicu adeverescu, că Domnulu profesore Simeon Bărnuţiu pătimeşte acum
de mai multu timpu de apresiune de peptu şi de congestiune la capu, şi că, spre a se înstitui
u rnră metodică este necesariu, ca Dl. Bărnuţiu să observe liniştea absolută şi abstenentia
ilc orice ocupaciune intelectuală în curs de mai multe lune.
Dr. A. Fetu
l.11i IH63 Noembre 30
I\'. (l>nsar 1/1863/64, f. 112)

Domnilor!
Vă

cuminec alăturatul certificat al medicului meu ordinariu şi Vă rog ca acordîndu-mi
1111.1 congedia de cinci luni să meditaţi cît mai curînd confirmarea ei şi de On. Ministeriu
,11 <:nitelor şi al lnstrucţiunei publice pentru că starea sănătăţii mele cere imperios ca să mă
drp.irt.[nuJ numai dein la~i şi chiar dein Moldova.
Primiţi Vă rog asigurarea destinsei mele consideraţiuni.
lasi în 3/5 1864
Simeone BămuţiN
Profesore
'iu~ decizia rectorului: „Primită în 4{16 mai 1864 N. 54. Cerut confirmarea Min. prin
11drcsa N. 99. Rector T. M.•
/\relaşi dosar, f. 113

Certificat medicale,
Prin care subsemnatul medic curant adeverez că Domnul profesore Simeon Bărnuţiu
asemeni de mai mult timp de debilitatea sistemului nervos şi de congestiune la
rap, spre a cărei tămăduire, pe lîngă remediile prescrsie Dl. pacient va trebui să păzească
un regim de linişte întelectuală timp, cel puţin, de cinci luni de zile.
p:i1imeşte

Dr.

Fătu

lassi 1864 Maiu în 4

V. Dosar 2/1863, f. 168
Unv. de Iassi
Cancelaria Rectorelui
Nr. 74
10/25 ap. 1864
Domnule Profesor,
Am onoarea a Vă propune ca suplinitor al cursului Dvoastră de Universitate în timpul
dt veţi fi împedecat a-l ţine în persoană, pe D. Aless. Georgiu, Dr. în legi, acum sosit
Jc la Turin.
Dacă primiţi aceasta propunere, binevoiţi a subsemna pe adresa de faţă, şi a mi-o
înapoia.
Primiţi încredinţarea distinsei mele consideraţiuni.
Rectorul T. Maiorescu
(de mîna lui Bărnuţiu:] Mă învoiesc şi subscriu. Simeone Bărnuţiu
Domnului Profesor Dr. Simeonu Bărnuţiu
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VI. (Dosar 2/1864, f. 116, datată: '3./15 iunie 1864)

-,

Domnilor Membri ai Comitetului de Inspeqiune
şcolară,

DfJmnilor membri,
Cunoaşteţi şi Dvoastră pierderea ce o sufără românii şi în specie Instrucţiunea noastră
prin moartea Prof. Simeon Bărnuţiu. Universitatea de lassi este datoare a arăta într-un mod
solemn cît a ştiut a preţui meritele lui Bărnuţiu şi prin urmare cît este de sensibilă la
pierderea sa. Fiind însă că d. Bărnuţiu a fost şi Profesor la gimnaziu şi Inspector general
şi că prin urmare moartea sa atinge personalul învăţămîntului din toate ramurile, Consiliul
academic a crezut de cuviinţă să facă o reprezentaţie la care să fie invitaţi şi din Profesorii
şi .şcolarii secundari şi primar în programul festivităţii funebre ce se va comunica.
Dacă vă uniţi şi Dvoastră cu această opinie binevoiţi a însărcina pe un Profesor de
gimnaziu şi pe un Institutor primar cu redactarea şi ţinerea unicelor operaţiuni respective.
Ziua festivităţii este deocamdată fixată la 11/24 iunie.
Primiţi

...
Rector, T. M.

VII. Dosar 1/1865-1866, f. 90

Preastimate Dommele!

Primind invitarea Universităţii din laşi de a lua parte la solemnitatea punerii bustului
repaosatului Simion Bărnuţiu, care se va celebra în memoria acestui bărbat însemnat, mă
simţ fericit de a-ţi mulţămi pentru onoarea aceasta, exprimîndu-ţi totodată şi simpatiile melc
cele mai călduroase pentru faptul acesta, care va fi aprobat de tot sufletul roman, fiind
o dovadă vie, cum că românii ştiu onora bărbaţii care s-au jertfit cauzei naţionale, folosind-o
atît de mult, cît ar succes neuitatul Bărnuţiu!
Dacă mă vor favoriza împrejurările, nu voi pregeta de a urma cu multă bucurie invita ţii acesteia.
Primiţi, preastimate Domnule rector, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni, cu care
mă subsemnez.
Cernăuţi în 2/14 Mai 1866
Al Domniei tale sincer
toriu

stimă

Căpitanul ţării

Eudoxiu de Hurmuzaki
Domniei Sale
Preastimatului Domn Titu Maiorescu, rectorul

SIMION

Universităţii

BARNUŢIU'S

în

Iaşi

LAST YEARS IN IASSY

(Su mm ar y)
The complex and generous personality of Simion Barnutiu · has not benefitted by a
thoroul'!h criticai approach in the last time, although the speakcr of the bourgeois- democratic
revolut10n in Transilvania on the Blaj Liberty Field would havc particularly deserved it.
While the activity of the first period of his life is known in general not the same thing
can bc said about his life and activity in lassy. The documents discovered by us in the
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Archi,·es of Al. I. Cuza University in lassy add further details about his role as professor.
New explaining details concerning his sickness, the moment of the refusal of the dignity
as Rector of the University which his Iassy colleagues have offered him on the ground
of his merits are brought into bold relief. Thus these documents make clear a few less
known moments from the life of the Transylvanian scholar which are useful for a futurc
comprehensive and thorough approach
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I lllCUMENTE INEDITE PRIVITOARE LA SOLIDARITATEA
HOMANILON SALAJENI CU ROMANIA, lN RAZBOIUL
PENTRU INDEPENDENŢA DIN 1877/1878

I 11 fondurile Arhivelor Statului Filiala Sălaj, de cudnd au fost depistate
1111 1111111:îr de 11 documente în legătură cu solidaritatea românilor sălăjeni
111 H11111~11ia, în timpul războiului pentru independenţă din 1877/1878.
1
/ 1imul dintre
aceste documente este ordinul nr. 425 din 24 mai 1877,
.d Ministerului de Interne al Ungariei, adresat .prefectului judeţului Sălaj,
r\ 1111·.1011 Ua.ranyi. În cadrul său sînt cuprinse dispoziţiile privitoare la modaI 11,111·.1 cf ectuării de colecte pentru ostaşii răniţi În războiul ruso-româno-turc.
I 11 11rdi11 se specifică faptul că „nu se aprobă formarea comitetelor de ajuto1.11 r" ~i că numai „individualii pot colecta ajutor în pansamente, îmbrăcă111111 Ic şi chiar în bani, pentru răniţii oricărei părţi beligerante". Apoi, se dau
111di1·a\ii în legătură cu obligaţiile autorităţilor locale şi ale celor ce acţio111w1.1Î ca persoane particulare pentru a veni în sprijinul ostaşilor răniţi.
I n tegrîndu-se mişcării generale de solidarizare cu România în războiul
pr111ru independenţă şi răspunzînd apelurilor publicate în ziarele româneşti
d111 Transilvania şi a acelora sosite direct de dincolo de Carpaţi, românii
•11il,1jeni, urmaşii de nădejde ai revoluţionarilor paşoptişti Simion Bărnuţiu şi
t\lcxandru Papiu Ilarian, intră în aqiune. La 13/25 mai 1877, înainte ca
111di11ul amintit mai sus să ajungă la reşedinţa judeţului, se Întrunesc la Zalău,
111 casa juristului Vasile Pop, opt dintre conducătorii, mişcării naţionale 101.de, ~i ainume: Gheorghe Pop de Băseşti, Ioan Ma.nii.u, Emeric Pop, Va.si.le
l111p, Gavril Trifu, Alexandru Costea, Teodor Pop şi Valentin Pop, pentru
.1 dezbate problema colectăcii de ofrande în scopul ajutorării ostaşilor români
1.111i\i 1 • Cu acel prilej, ei hotărăsc începerea aqiunii şi desfăşurarea acesteia
pc trei centre, şi anume: Zalău, Şimleu Silvaniei şi Cehu Silvaniei; stabilesc
responsabilităţile pentru fiecare dintre ele, astfel: Teodor Pop în Zalău,
Maria Barboloviciu În Şimleu Silvaniei şi Elena Pop, fiica lui Gheorghe Pop
de Băseşti, În Cehu Silvaniei.
De asemenea, în cadrul acelei Întruniri se redactează o scrisoare către
Alimpiu Barboloviciu, vicarul protopopiatelor din Ţara Silvaniei, prin care
;n:esta este rugat să facă apel la clerul din subordine, pentru a strînge ajutoare
pe seama ostaşilor români răniţi.
1

I. Ardelean Senior, Oai=ni din
1938, pp. 205-206.

1iilăjmi, Zalău,

Sălaj,

Momente din luptele
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Al doilea document este ordinul nr. 144 din 27 mai 1877 al Prefecturii
pretorilor şi primarilor de comune urbane de pe raza
pe baza dispoziţiilor Ministerului de Interne - le
a se crea comitete pentru ajutoNJrea 1răin.i~iJoc din răz
boiul ruso-rom:ino-turc. Mai departe, îi încunoştiinţează că particularii pot
efectua colecte de ofrande pentru răniţi, cu condiţia să prezinte oficialităţilor
listele cu ajutoarele adunate, Încă Înainte de expediere.
Al treilea document este dispoziţia nr. 144 din 28 mai 1877, a Prefecturii
judeţului Sălaj, trimisă şefilor oficiilor de poliţie: Ecler, Juhasz şi Hatfaludy,
prin care le cere să dea sprijin pretorilor şi primarilor de comune urbane în
acţiunea de supraveghere ia mişcării de ajutorare a :răniţilor.
Al patrulea document este raportul nr. 1608 din 4 septembrie 1877, al
Preturii plasei Cehu Silvaniei. Bagossy Kâroly, şeful autorităţii administrative
din Cehu Silvaniei îi raportează prefectului judeţului Sălaj că tînăra Elena
Pop de Băseşti a început acţiunea de colectare în sprijinul ostaşilor rom:ini
răniţi, şi-i înaintează situaţia cu rezultate'.e obţinute.
Al cincilea document este raportul nr. 274 din 11 septembrie 1877, al
Prefecturii judeţului Sălaj, înaintat Ministerului de Interne al Ungariei, în
legătură cu colectele pentru ostaşii rom:ini răniţi, efectuate de Elena Pop de
Băseşti. La raportul amintit, prefectul judeţului Sălaj anexează şi lista cu
ofrandele adunate, listă a cărei copie s-a pierdut.
Ultimele două documente atestă faptul - confirmat de presa de epocă
că Elena Poy a început activitatea de colectare a ajutoarelor pentru
ostaşii români raniţi, În zona Cehu Silvaniei, pe la sfîrşitul lunii august
1877. Dînd dovadă de un înalt patriotism, tînăra elevă la Colegiul „Domnişoa
relor engleze" din Budapesta, În vîrstă de numai 15 ani, a umblat cu listele
de subscripţie prin Băseşti, Asuaju de Jos, Cehu Silvaniei, Giurtelecu Hododului, Ludoş, Oarţa de Sus, Ortiţa, Sălsig, Stremţi, Băiţa, Bîrsău de Sus,
Bîrsău de Jos şi Bersecu de Jos şi a adunat din cele 14 localităţi sume băneşti
în valoare de 193,60 florini şi 23 lei2; precum şi ofrande materiale de la 16
familii din Băseşti, În cantitate de 12,650 kg scamă 3 • Ajutoarele băneşti şi
materiale adunate de Elena Pop au fost expediate Iuditei Măcelariu din
Sibiu, pentru a fi trimise Crucii Roşii din Bucureşti.
Din cauza măsurilor restrictive ale oficialităţilor, în Centrul de colectare
de la Zalău, acţiunea de strîngere a ofrandelor începe abia în luna noiembrie
1877. Urmărit de autorităţile locale, Teodor Pop, protopopul greco-catolic,
reuşeşte să adune subscripţii în bani, În valoare de 89 florini şi 69 lei. Concomitent, Emilia Pop născută Mărcuş a colectat ofrande materiale din Zalău,
În cantitate de 2,700 kg scamă, 48 triangule din pînză şi 38 feşii.
Pe la începutul lunii decembrie 1877, îşi începe activitatea Maria Barboloviciu, conducătoarea Centrului de colectare din Şimleu Silvaniei. Deplasîndu-se în 15 localităţi rurale şi urbane din străvechea Ţară a Silvaniei - Ahiul
judeţului Sălaj, adresat
judeţului, prin care comuinică iinrerdieţiia de

Măcelariu, Ratiociniu publicu dtspre coli:cttle întrtprinu pe seama
În resbtlul oritntalt din 1877/8, Sibiu, 1878.
„Gazeta Transilvaniei", din 3/15 noiembrie 1877.

2

Iudita

români

răniţi

~
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Şimleului, Cizer, Crasna, Drighiu, Fizeş, Giumelciş, Halm;işd, Mal, Pria, Siciu,
Şimleul Silvaniei, Stîrciu, Şeredei, Valcău Românesc şi Valcău Unguresc dînsa a adunat suma de 37 florini, pe care-i trimite direct Societăţii Crucii
Roşii din Romilnia.

La aeţiunea de ajutorare a ostaşilor români răniţi au participat şi alţi
patrioţi din Sălaj. Printre aceştia se numără Vasile Cotoţiu, care face subscripţii băneşti în Sălăţig şi Nadişu Romiln; iia:r învăţătorul Ioan Budelecan
din Giurtelecu Hododului a realizat 2 kg scamă pentru răniţi, cu „şcolarii
mititei", În orele de activităţi practice, şi pe care le va trimite Crucii Roşii

prin intermediul lui Diamandi I. Manole din Braşov 4 •
In total, pe baza documentelor vremii care s-au păstrat, rezultă că 115
Yt)Cuitori nominalizaţi, din 32 aşezări sălăjene, a:dunînd ban cu ban, au adunat
pentru răniţii români suma de 327,93 florini şi 92 lei, adică 752,45 lei valută
1877 /1878. La ajutoarele băneşti se adaugă ofrandele materiale dăruite de
46 locuitori, care au însumat 17,350 kg scamă, 48 triangule şi 38 feşii.
Al şaselea document este ordinul nr. Ad. 144 din 13 octombrie 1877,
al Prclcnurii judeţului Sălaj, adresat pretorilor, primarilor de comune urbane
~i ~clilnr <le oficii de poli\ie, prin care le atrage atenţi'a că „pentru ajutorarea
1.111i\ilnr din r:lzlmiul dus în Orient, în toate părţile judeţului s-au organizat
l'l'll" t.iri 'fiiriî ~:i se rnnforrnc'.l.c dispoziţiunii nr. 144 din 27 mai a.c." În eoni i1111.1 rr, îi a veni:r.ca:r.:i că va dispune efectuarea unei anchete Împotriva celor
1111111·,1\i, ~i ordo11ii să se respecte Întocmai regulile stabilite privind acţiunea
de .1j11111rarc a mta~ilor riiniţi .
.'1/ ş11ptclcu documerzt este raportul nr. 1957 din 16 octombrie 1877, al
l'rl'~111 ii plasei Cehu Silvaniei, prin care r-ăspunde la ordinul nr. Ad. 144 din
I J octombrie 1877 al Prefecturii judeţului Sălaj, în legătură cu respectarea
dispoziţiilor privitoare !a colectele de ofrande pentru răniţi.
Al optulea document este raportul nr. 3823 din 18 noiembrie 1877, al
Preturii plasei Dioşod, prin care încunoştiinţează Prefectura judeţului Sălaj
că Pop Teodor, preotul greco-catolic din Ortelec, a colectat 89 florini pentru
răniţii români.
Al nouălea document este ciorna raportului nr. 358 din 20 noiembrie
1877, al prefectului judeţului Sălaj, către Ministerul de Interne al Ungariei, în
legătură cu colectele efectuate de Teodor Pop pe seama răniţilor.
Al zecelea document este consemnarea în Registrul de intrare al Protopopiatului Ortelec-Zalău pe anul 1877, a colectei băneşti realizată de Teodor
Pop pentru ajutorarea răniţilor romhi.
Al unsprezecelea document este raportul informativ, din h noiembrie
1877, al Primăriei Tăşnad către Prefectura judeţului Sălaj, privind starea de
spirit a populaţiei iromâneşti din acel oraş.

din

Bucureşti,

PAUL ABRUDAN

• Idem, din 11/23 decembrie 1877.
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ANEXE:
I. Dispoziţiile Ministerului de Interne al Ungariei privind colectarea de ofrande pentru
ostaşii răniţi în războiul din JRll/1878.

A magyar kid.lyi beliigyminisztertol
425 szam
Melt6sagos

făispan

ur!

Legkozelebb utasitas keretett azid.nt vajjon a keleten jelenben megkezdett Orosz-Torok haboruba111 megsebesiiltek reszere a segelygyiijtcsek megengedhetok-e? Mi111.ek folyd.n
tudomas es miheztartas vcgett ertesitem Melt6sagodat, miszerint a sebesiiltek segelyezese
barmely hadak6z6 felhez tartazzanak - mint a szenvedo emberiseg fajdaJ.mai enyhiitesere
iranyzott humanisztikus tenyekcdes cgedelyezendo, azonban telyes biztossag szerzendo arra
nezve, hogy a sebesiiltek segelyezese egyik vagy masik hadakoz6 fel iiranti .politikai tiintetesek rendezesere melyek az clfogadott semlegessegi elvval nem lenneniek egyeztethetok iiriigyiil fel ne haszn3iltathassek.
Ugyan azert sege!yezese bizottsagok alaku!asa meg ncm engedtetik ugyan, maganosok azonban a hadakoz6 felek barmelyike sebesiiltjei reszere tepesben, ruha nemiiekben
sot penzben is gyiijthetnek segelyt - a begyiilt segely eredeti kimutatasa azo111ban elkiildes
e!Cltt a hat6sagnak mindenkor elorerjesztendo - s altala teljes biztossag szerzend8 azirant
hogy a begyiilt segelyezes va16ban a sebesiiltek reszere megkiildetik - minden ily kiildemenyr81 a kimutatas masolatanak felterjesztese mellett hozzam jelentes 'lesz teendo.
Melt6sagod intezkedni fop, hogy elofordul6 esetben ugy a segelygyiijtesek mint azok
elkiildese mindenkor jelen elhatarozarom alapjfo eszkozoltessek.
Buda-Pesten, 1877 ev·i majus h6 24-en.
Tisza
Traducere:
Ministerul de Interne al Regatului Ungariei
Nr. 425
Excelenţă

domnule prefect!

De curînd s-au cerut îndrumări privind aprobarea colectării de ajutoare pentru ramţu
războiului ruso-turc ce se desfăşoară În prezent în Orient. De aceea, pentru a vă Înştiinţa
şi pentru a lua poziţie, vă aduc la cunoştiinţă excelenţa voastră că ajutorarea răniţilor oricărei părţi beligerante ca acţiune umanitară, îndreptată spre alinarea suferinţelor omenirii
- se aprobă, dar se va obţine o convingere deplină cu privire la faptul că ajutorarea răni
ţilor uneia sau alteia din părţile beligerante nu va servi ca pretext pentru demonstraţii poliuce - ceea ce nu ar fi în concordanţă cu principiul neutralităţii adoptat.
Ca urmare, deşi nu se ':Probă formarea comitetelor de ajutorare, individualii pot colecta
ajutor în pansamente, îmbrăcaminte şi chiar În bani, pentru răniţii oricărei părţi beligerante
- dar originalul situaţiei cu ajutorul colectat întotdeauna se va prezenta oficialităţilor înainte
de expediere - obţinîndu-sc astfel convingerea deplină că ajutorul colectat se va trimite
într-adevăr răniţilor. Despre toate asemenea trimiteri mi se va înainta un raport, la care se
va anexa copia

situaţiei.

Excelenţa voastră va lua măsuri ca de la caz
expedierea lor să se facă pe baza acestei dispoziţiuni.

la caz, atît colectarea de ajutoare, cit

Budapesta, 24 mai 1877
Tisza
(Arh. Stat. Filiala

Sălaj,

fond Comite suprem, cota 144/1877)
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II. Ordin11l Prefecturii judeţului Sălaj adresat pretorilor şi primarilor de comun<! 11rbane,

prin care li se comunică interdicţia de a se crea comitete de ajutorare a răniţilor din
ruso-româno-turc; colectele fiind admise numai unor persoane particulare.
Sz. M.-tol.
războiul

144/877

Minden szolgabir6nak es 1polgarmesternek
Az osztrak-magyar birodalom alta! elfogadott semlegessegnel fogva megnemengedheto
reszere, politika:i tiintetesekre alkaJmat ad6 segelyezesi bizotthogy barmely hadakoz6
sagok alakitassanak.
Maganosok azonban a hadakoz6felek barmelyike sebesiiltjei szamara tepesben, ruhancmiiekben, sot penzbeni is, segelyt gyiijthessenek, - de a begyiilt segely eredeti kimutatasa
clkiildes elott a hat6sagnak mindenkor bemutatand6 s tltala teljes biztossag szerzendo a
bcgyiilt segelyezes,nek va:!6ban a sebesiiltek reszere tortent elkiildeserol.
Minden illy kiildemenyrlSI a kimutatas hiteles masolatfoak mellekelese meHett, hozzam a:i:onal jelentcs teendo.
Elvarom czimzcttol hogy a rcdelctbcn fogla.!taknak a lcgszigorubb ereHyel crvenyt
fog szcrez.ni.

m

Zilah, 1877 majus 27-en
lhranyi

1'1dr~1111.1
III.

jud1·111lui S:\l;1j

IH/Hl/

C.:Jtrt• to/i pretorii

şi

primarii de comune urbane

I Jiu rn111..1 11c111uli131ii adoptate de Imperiul austro-ungar nu se admite formarea
dr wmilclc <le .1j11wr;uc per.tru ni.ci una din părţile beligerante, întrudt s-ar putea crea
uc;u:ii penlru <lemunstraţiii politice.
Persoanele parti·culare însă pot colecta pentru răniţii oricărei părţi beligerante, ajutor
În pansamente, îmbrăcămÎ«lte şi chiar 'in bani, dar înainte de expediere, situaţia cu ajutorul colectat se va prezenta of~oialităţiJor. Prin aceasta se va ·constata cu siguranţă .că
ajutorul ·a fost trimis intr-adevăr răniţilor.
Despre toate asemenea trimiteri mi se va înainta raport, însoţit de copia certificată
a situaţiei.
Aştept din partea destinatarului că va aqiona autonitar, cu cea mai mare severitate
pentru apli.carea celor cuprinse În a.ceastă dispoziţiune.
Zalău,

27 mai 1877
Baranyi

(Arh Stat Filiala

III.

Sălaj,

fond Comite suprem, cota 144/1877)

Dispoziţia

Prefecturii judeţului Sălaj adresată şefilor de oficii poliţieneşti, prin care
li se cere să dea concurs autorităţilor civile în acţiunea de supraveghere a mişcării de
ajutorare .a raniţilor din războiul rus„-româno-turc.

Sz. M.-tol
144/877

Csendbiztos: eder, juhasz, Hatfaludy uraknak.
A hiroda.lom hatarai mellett kiizdo barmely hadviselo fel sebesiiltjeinek segelyezeset
cze!z6 mozgalmak iranyaban koveterud6 minden szolgahir6hoz es polgarmesterhez megkiildott rendori feliigyeletre vonatkoz6 rendeletemet a vegett kiildom meg a csendbiztos urakwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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nak, hogy rnind a feliigyeletben, mi!1d a sziiksegteendo segedkezesben a legf6.radhatadanabb
szolgalati keszseget tanusitani, hivatalos kotelessegoknek tartsak.
Zi:lah, 1877 maj. h6 28-ân
Baranyi
Traducere:
Prefectura judeţului
Nr. 144/877

Sălaj

Către

domnii şefi ai oficiilor de
Eder, Juhasz, Hatfaludy.

poliţie:

Dispoziţiunea mea, trimisă către toţi pretorii şi primarii de comune urbane, privind
supravegherea de către poliţie a mişcării de ajutorare a răniţilor ori.căreia din părţile beligerante, ce luptă în apropierea graniţelor imperiului, v-o tr~mit, domnilor şefi ai oficiilor
de poliţie, cu scopul ca, desfăşura.rea unei activităţi neobosite atît în supravegherea, cît şi
în acordarea ajutorului necesar, să o consideraţi ca o datorie de serviciu.
Zalău,

28 mai 1877
Baranyi

(Arh. Stat. Filiala

Sălaj,

fond Comite suprem, cota 144/1877)

IV. Pretura plasei Cehu Silvaniei înaintează prefecturii judeţului Sălaj situaţia cu rezultatele
colectelor efectuate de Elena Pop din comuna Băseşti, în sprijinul ostaşilor români
răniţi.

Szălagy

Csehi jaras szolgabirajat61.
1608/877
Melt6sagos

făispan

ur,

Majus h6 27-r61 144/877 mimu rende:etebol ki foly6lag a romaniai sebesiilt katonak
reszerc Hyes falvi Pap Ilona kissaszony alta! cszkozlott gyiijtes eredmenyerol sz616 kimutatas
masolath - alatti 2 darabban beterjeszteni van szerencsfun
Hivatalos tisztelettel leven.
Mclt6sagos foispfo ·urnak.
Sziiagycseh 1877 Szeptember 4-en.
A!azatos szolgaja
Bagossy Karoly
szolgabir6
Traducere:
Pretura plasei Cehu Silvaniei
1608/877
Excelenţei

Sale Domnului prefect,

.. .

în conformitate cu ~spouţiunea nr. 144 din 27 mai 877, am onoare a mamta, m
două exemplare, situaţia cu rezultatele colectei efectuate de domnişoara Pop Elena din
comuna Băseşti, pentru răniţii di·111 România.
Cu onoare faţă de domnul prefect.
Cehu Silvaniei, 4 septembrie 1877
Supusul dv.
Bagossy Karoly
pretor

(Arh. Stat. Filiala

Sălaj,

fond Comite suprem, cota 274/1877)
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V. Prefectul judeţului Sălaj înainttază ministrului de Interne ale Ungariei copiile a două
situaţii cu colectele efectuate de Elena Pop din Băseşti, pentru ostaşii români răniţi în
războiul din 1877-78.
Szi.U.gymegye foispfojat61.
274/1877.
FOisp.

Nagymtlt6sagu Miniszter uri
(Beliigy)
Nagymelt6sagodnak foly6 evi majus h6 24 ikerăl 425 szamalatt kelt rendeletere
hivatkozassal ezen megyebe kebelezett Ilyesfa:lva kozsegbeLi lakos PaJ>p ilona alta! a romaniai sebesiilt katonak reszere eszkozolt gyiijtesek eredmenyerol sz616 2 darab kimutatas
maso:atat - alatt mellekelve van szerencsem nagymelt6sagodhoz felterjeszteni.
Fogadja nagymelt6sagod hazafiui mely tiszteletem nyilv:l.nitasat.
Zilahon, 1877 szeptember 11.

Utta
B.iranyi

"'

Tr:ulurn1·:
l'rl'f1·l'111r.1 jud1•ţului S:ilaj
N1 17411877
I' 11• I 1·• I
J:xce/enţă

domnule ministru!
(Interne)

l\,·l1·1i11du 111:\ 1.i. dispoi.iţiunca Excelenţei Voastre cu nr. 425, redactată la 24 mai anul
curc111, .1111 onn.ll'l'.t !i'l. '1n.1i11te1. alăturat Excelenţei Voastre, copiile a 2 sinuaţii despre rezultiltelr c:obtci efectuate de Paipp Elena din ,comuna Băseşti, de pe raza· acestui judeţ, pentru
mldaţii rilniţi din Românfa.
V1i rog Excclc11Jţ1!. să primiţi expresia respectul111i meu patriotic.
Zalău, 11 septembrie 1877
Văzut

Baranyi
(Arh. Stat. Filiala Sălaj, fond Comite suprem, cota 31411877)

VI. Ordinul Prefecturii judeţului Sălaj adresat pretorilor şi primarilor de comune urbane,
prin care le atrage atenţia că nu se respectă dispoziţiile date anterior în legătură cu
colectele de ofrande pentru ostaşii răniţi în războiul ruso-româno-turc.
Sz.M.-tol
Ad. 144/877
Minden szolgabir6nak, polgarmesternek es csen<lbiztosnak,

A keleten dul6 harcz sebesiiltjeinek segelyezesere a megye minden reszcben rendeztetnek gyiijtesek a nelkiil, hogy a f. evi maj. 27, 144 sz. kiadott rendeletemnek, egyetlen szolgabir6 ur kivetelevel, elegtetessek minek kovetkezteben a fegyelmi vizsgalat elrende!esenek
terhe alatt komolyan' felh[vom czimzetteket, hogy az emlitett rendeletemben koriil irt eljarasi
szabalyoknak azonnal eleget tenn·i s a tfutent mulasztasr6l indokolt jelentest beterjesztemi
:siessen.
·
Zilah, 1877 Okt. 13.
Baranyi
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Tr·aducere:
Prefectura judeţ\l'l11i
Ad. 144/877

Sălaj

Către toţi

pretorii, primarii comunelor urbane
oficiilor de poliţie,

şi

1efii

Pentru ajutorarea răniţilor din războiul dus in Orient, în toate părţile judeţului s-au
organizat colecte, fără să se conformeze - cu excepţia unui pretor - dispoziţiunii nr. 144
din 27 mai a.c. Pentru aceasta, vă avertizez că voi ordona efectuarea unei cercetări. Totodată, atrag În mod serios atenţia destinatarilor să se conformeze imediat regulilor stabilite
în dispoziţiunea susamintită, şi despre li.psurile petrecute să mi se Înainteze un ra.port documentat, în cel mai scurt timp.
Zalău,

13 octombrie 1877
Baranyi

(Arh. Stat. Filiala

Sălaj,

fond Comite suprem, cota 314/1877)

VII. Pretorul plasei Cehu Silvaniei raportează prefectului jud. Sălaj, în legătură cu situaţit1
colectării de ofrande de pe raza plasei Cehu Silvaniei, pentru răniţii din riizboiuL
ruso-româno-turc.
Szilagy Csehi jaras szolgabirajat61
1957/877

Melt6sagos foispan uri
Obtober 13-r61 Ad. 144/877 szamu kifoly6lag van szerencsem jelenteni miszerint
hivatkozott mimu rendcletere kepes a kello szigoru intezkedest jarasom teriiletfo Majus.
31-r61 876/1877 mim alatt valamennyi korjegyzohoz meg teven; az Olahorszag.i sebesiiltek
reszere eszkozolt konyoradoma!11}' gyiijtesen kiviil - melyre vonatkoz6 kimutatast Szeptember 4-rol 1608/877. sz.a. beterjcszteni volt szerencsem - mas nemi'.i ntilvanos gyiihesrllL
hozzam mindezideig jelentes nem tehetett.
Hivatalos tisztelettel leven.
Mc:t6sagos fOispan urnak
Szilagycseh, 1877 oktobet 16.
Alazatos szolgaja
Bagossy Karoly
Szolgabiro
Foispan ur, Baranyi Agoston
Traducere:
Pretura plasei Cehu Silvaniei
1957/877
Excelenţă

domnule prefect!

Referitor la dispoz.iţia dv. nr. 144/877 din 13 octombrie, am onoarea să raportez ca in:.
conformitate cu ordinul ma:i şusamintit, afn .comunicat tu~uror notarilor de pe teritoriul
plasei, cu circulara nr. 876 din 31 mai 1877'., să ia măsuri severe. Inafară d~ colectele
de ajutoare pentru răniţii din România - despre care am avut onoarea să înaintez situaţia
nr. 1608/877 din 4 septembrie - despre adunări publice de altă Illatură, nu mi s-a raportat:
pînă în prezent.
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Ou respect oficial, Excelenţei Safo Domnului prefect.
Cehu Silvaniei, 1877 octombrie 16.
Slujitorul dv. supus
Bagossy Kacily
Pretor
Domnului prefect, Baranyi. Agoston

(Arh. Stat. Filiala

Sălaj,

fond Comite suprem, cota 314/1877)

VIII. Pretorul plasei Dioşod raportează Prefecturii judeţului
Ortelec a colectat 89 florini pentru răniţii români.

Sălaj

că

Teodor Pop din

Sz. 3823/877
Sz(olga)b(ir6)
Melt6sagos Foispan Or!
Vartelki g(o)r(og) cath(olikus) cspercs Pop Theodor ur a roman sebesii!tek jav:ira 89
f(o)r(i·n)t aegHy penzt gyi.iltvfo az adokoz6k nevet li s a penz megkii.ldeset ~gazol6 postai
vevi'·nyt 2/ alatt tisztclcttcil fcltcrjesztcm.
A Di61:1di 1zolgabir6,
Virki Z1igmund

Dcbren, 877 November 18

·1'1 .11llll-.rr:
Nr. IU\11177
l'ro•IOr
Excelenţă,

Domnule prefect!

Domnul Pnp Theodor, protopopul greco-.catolic din Ortelec, a colectat bani pentru
.rjutor.ura rllniţilor români, în valoare de 89 flori·ni. Inaintez, cu re!lpect, 1/ numele donaru~ilor ti 2/ rccipi~a poştalll care dovedeşte eX1pedierea banilor.

Pretorul ·plasei Dioşod
Virki Sigismund
(Arh. Stat. FiliaJa

Sălaj,

Dobrin, 18 1110iembrie 1877

fond Comite suprem, cota 3823/1877)

IX. Prefectul judeţului Sălaj raportează Ministrul11i de Interne al Ungariei în
colectele efectuate de Pop Theodor pe seama răniţilor români.

legătură Cii

Sz(.iUgy) M(egye) Foi9P(anjat61)
Sz. 358/877
N( agy )m(eltosa)gu belugy Miniszter ur!
N(agy)m(elt6sa)godnak f(oly6) evi Majus h6 24-en 425 ren(delet) szam ~.latti rendelete
folytan van szerentsem e megyeben kebelezett Vartelek komeg lelkesze gor(og) cath(olikus)
esperes Pap Todor :iltal a roman had sebesiiltjei apolasara eszkoz0lt penzgyiijtes kimutatasat
hiteles masolatban li a.Jatt csatolva tiszte!ettel felterjeszteni.
Fogadja N(agy)m(elt6sa)god
Baranyi
Zilah, 1877 Nov. 20-an.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

P.ABRUDAN

542
Traducere:
Prefectura judeţului
Nr. 358/877

Sălaj

Excelenţă,

Domnule ministru de interne!

Ca urmare la ordonanţa Excelenţei Voastre, cu nr. 425 din 24 mai aniul curent, am
onoarea să inaintcz alăturat 1/ copia 'legalizată a situaţiei cu colecta în bani efectuată de
protopopul greco-catolic Pop Teodor, preotul comunei Orteloc, pentru tratarea răniţilor armatei române.
Primiţi, Excelenţa Voastră
Zalău,

Baranyi
(Arh. Stat. Fili·ala

Sălaj,

20 noiembrie 1877

fond Comite suprem, cota 358/1877)

X. Consemnarea în Registrul de intrare al Protopopiatului Ortelec-Zalău pe anul 1877,
a colectei băneşti efectuată de Teodor Pop pentru ajutorarea răniţilor români.
(Intrare) Nr. 3823
(din) 18/11. (1877)
Am primit de la pretorele Di~ului, Sigismund Wirki, că mi-au primitu recepisa
despre 89 florini, ce i-am trimisu D-nei Iuditha Măcela1'iu din Sibiu, spre a-i trimite în
România pentru soldaţii români răniţi În rcsbelulu româno-ruso-turcu.
(Ortelec) 22. 11. (1877)
(Arh. Stat. Filiala

Sălaj,

(Protopop Teodor Pop)
fond Registre, cota 1877)

XI. Raportul Primăriei Tăşnad, prin care informează Prefectura
de spirit din rîndurile populaţiei româneşti din oraş.

judeţului Sălaj

despre >tarea

Melt6sagos FOispan uri
Ma.i napon ertesemre esctt, hogy az Olahsag kozt 1875 evi veretii muszka Rubelek
vannak forgalomban, ugyanis Dondon Elek helybeli kereskedo eloadja hogy a tegnapi vasarban egy olah parasztno kit nem osmer nyolc darab 1875 cvi veretii muszka rubelt vitt hozza
bevaltas vegett es ezen olahno a penzdarabok ertcket is teljesen osmerte, mert darabjaiert
2 f(orin)tot kovetelt es mindhogy o emlitett penzdarabokat be nem valtotta, azokat bevaltas
vcgett ugyancsak jelenlevo Abraham Janos helybeli kereskedo eloadasa szerint hozza vitte,
itt, czelja nem sikeriilven, szinten jclen levo Abraham David helybeli kereskedo doa.dasa
szerint hozza viven, egy darabot be is va:tott mc'ly jelenleg is birtokaban van, a no szemely
leirasara nezve mind harman megegyeznek s oda nyilatkoznak hogy ezen not esetleges· talalkozas alkalmaval is felosmernek.
Azon koriilmenyeknel fogva, hogy ncvezett kereskedok cgy hangulag oda nyi'latkoznak
miszerint a kcrdeses no alacsony miiveltscgi allapotan:il fogva mcgfelclo utasităs nelkiil
a rubelek crteket nem osmerhette, ha nem teljes megyozodes, de mindcn esctre azon ketely
merii! fel hogy a jelcnlcgi sulyos politicai viszonyok kozt, valyon nem muszka agitiltorok
keze miikodik e az idegen ajku lakossagnak a magyarsag elleni feLizgatasara? S ezen
rubelek valyon ncm a magyar a.Jlam es monarhia integritisanak megcsonkâtasa czCliab61
egy al:tkul6 felben levo szabad roman kiralysag javara szo''.gâ.lnak c eszkoziil?
Annyit tapa;sztaltam, hog'y az olahok crdeklodesc a keleti csemenyek irant sajatsagos
es magyar ellenes iranyban nyilatkozik, es horarozottan mondhatom, hogy czen nep i.ismeretlen agitacorok nyomasa alatt a11.
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Ezen esemenyek mint magyar honpolgar es mint hivatalnok kotelesscgcmnek osmerem
MC.ltosagodnak beje'lenteni, meglehet hogy tevesen kovetkeztettcm s az egesz dolog jelentektrlen, de az îs lehetseges hogy komolyabb aJapja van, mint egye!Ore velekedhessem.
Ezen urakat felkertem arra nczve hoşr visarok alkalmaval jovore m.inden ily esetct
~lirgoscn a varosi hatosig tudomasara hozzak, s ha netalan a kerdeses no kereskedeseikben
mcg egy izben jelentkezik ugy arrol îs ertesitsenek hogy a letartoztatas es eloleges vizsgalat
ir.lnt kelio intezkedeseket megtehesem.
Melyek utan mely tisztelettel maradvan.
Tasnadon 1877 evi November h6 24-en.
Melt6sagos fOispan urnak
Alazatos szolgaja
polgarmester ·ur tavolleteben
Horvath Lajos
fojegyzo
Traducere:
Excelenţă,

Domnule prefect!

Astăzi am aflat că printre români .circulă ruble ruseşti, emise În 1875. Dondon Elek,
11ci1ustor din localitate, a comunicat că în iarmarocul de ieri, o ţărancă româncă necuno9Clltă
.1 adus pentru schimb opt ruble rusetti, emise În 1875; cunoscîn.d pe ·deplin va.loarea
monedelor, aceasta a pretins 2 florinii. pentru o rublă. Deoarece, el nu a schimbat monedele
.1111intite, ea le-a dus la ncg.ustorul Abraham Janos, prezent În locaiLitate; nerealizîndu-şi
~.:opul, monedele au fost aduse la negustorul Abraham David, prezent şi el În localitate,
wi care ne-a comurucat că a SJChimbat o monedă, ce se afJă şi în prezent în posesia lui.
Toţi trei au căzut de acord Îni privinţa descrieriii femcii şi au declarat toţi trei că o pot
n·cunoa.şte, În cazul unei eventuale înttlni-ri.
.
Avînd în vedere împrejurările în care negustorii susnumiţi declari unanim că femeia
respectivă, datorită nivelului cultural scăzut, nu putea cunoaşte valoarea rublelor fără o
îndrumare corespunzătoare, chiar dacă nu este o convingere totală, ci numai o bănuială,
~e ridică problema că în situaţia politică gravă existentă, care nu cumva lucrează mina agitatorilor mfi pentru aţîţarea populaţiei cu graiul străin împotriva ungurilor? Şi oare aceste
ruble nu servesc ca instrument în scopul ciuntirii integrităţii monarhiei fi statului ungar în
favoarea u11ui regat liber român, în curs de formare?
Am constatat că faţă de evenimentele din răsărit, românii manifestă un interes specific,
orientat contra ungurilor, şi pot să spun hotărît că acest popor stă sub presiunea unor agitatori necunoscuţi.
Ca cetăţean ungur şi funqionar de stat, mă simt obligat să raportez aceste evenimente
Ex.celenţei Voastre. Poate că am tras concluzie greşită şi problema să nu prezinte importanţă,
dar este posibil ca ea să aibă o bază mai serioasă, aşa cum mi-am ex.primat părerea.
Am rugat pe aceşti domni, cu privire la faptul că la viitoarele tîrguri, fiecare caz asemănător să fie adus, de urgenţă, la cunoştinţa oficialităţilor orăşeneşti; iar dacă femeia respectivă se mai prezintă în prăvăliile lor, să ne anunţe, pentru luarea măsurilor de arestare
~i cercetare prenntivă.
Rămîn mai departe cu adînc respect.
Tăşnad, 24 noiembrie 1~77.

Al

(Arh. Stat. Filiala

Sălaj,

Excelenţei

Sale, Domnului prefect, supus slujitor,
în lipsa domnului primar,
Horvath Lajos
primnotar.

fond Comite suprem, cota 3823/1877)
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DOCUMENTS INEDITS CONCERNANT LA SOLIDARI'tt DES ROUMAINS
DU DEPAR TEMENT SALAJ AVEC LE ROUMANIE,
PENDANT LA GUERRE POUR L'INDEPENDANCE DE 1877/1878
(Re sume)
Dans Ies fonds des archives de l'Etat la filiale du departament Sălaj, on a decele
r6cemment des documents concernant la solidarite des Roumains du departement Sălaj avec
la Roumanie, pendant la guerre pour l'independance de 1877/1878.
Parmi ceux qui ont collecte Ies moyens pecuniaires et Ies offrandes materielles pour Ies
combatants blesses, on peut citez: Elena Pop, du centre Băseşti; Teodor Pop, Emilia Pop nee
Mărcuş, du centre Zalău; Maria Barboloviciu, du centre Şimleu Silvaniei; Vasile Cotoţiu de
Sălăţig et l'instituteur Ioan Budelecan de Giurtelecu Hododului.
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~~ ·-=~~ .r..:. Yig. 1. \'asilc Pop (18-!0 - 1913) (fotografic)
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Fig. 2. Gheorghe Pop de

Băseşti

(1835-1919) (fotografie)
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Fig. 3. Alimpiu Barbuludciu (1834-1914) (fotografie)
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Fig. 4. Maria Barboloviciu (1840-1896) (fotografie)
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Fig. 5. Teodor Pop (1833--1907)

(fotografie)
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Fig. 6. Ioan Budelecan: ajutoare pentru
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MEMORANDUMUL ŞI SĂLAJUL*
(scrisori şi telegrame de aderenţă în Tribuna)
(1892-1894)

Ampla manifestare politică a românilor transilvăneni
mişcaTea memo- a însemniat apogeul lup.tei pen~ru afirmarea şi tr.iiumfiul idealmiloT
ll<l\ionale în perioada cuprinsă Între anii 1848-1918.
Memorandumul a rascolit şi a .radicalizat conştiinţe, a cristalizat atitudini
~i a demonstrat unitatea şi voinţa românilor în lupta contra dualismului austro-ungar, arătînd, în acelaşi timp, limitele gîndirii politice a conducătorilat
Parti·dului Naţional Român, în ceea ce priveşte formele şi mijloacele pe .-ca.re
În\clegeau să le utilizeze În această luptă.
Articolul prezent Încearcă să aducă o modestă contribuţie la cunoaşterea
1111or aspecte mai puţin cercetate pînă acum, privind mişcarea memorandistă
î11 Sălaj (memorandişti sălăjeni, atitudinea maselor faţă de Memorandum, exprimată în scrisorile şi telegramele de ,,aderenţă", reacţia românilor sălăjeni
l'aţă de măsurile luate de autorităţi contra memorandiştilor şi aderenţilor, etc.)
ilustrate în paginile ziarului Tribuna din Sibiu, între anii .1892-1894.
O parte din scrisorile şi telegramele de „aderenţă" vot fi redate in extc11so, republicarea lor selectivă, tematică şi cronologică va ·da, credem, posibilitatea cititorului să-şi formeze o imagine sintetică, mai apropiată de realitate, despre climatul politic şi social specific sfîrşitului de secol XIX în Tran~ilvania, În general, şi-n Sălaj, în special, oglindit în presa vremii cu promptitudine şi spirit polemic, chiar dacă, uneori, expresiile nu sînt cele mai fericit
alese iar informaţiile suferă de excese ~artizane.
Multe din scrisorile de „aderenţa" au, pe lîngă importanta lor valoare
documentar-istorică şi o apreciabilă valoare literară, constituind o probă conrludentă a unităţii şi expresivităţii limbii vorbite şi scrise de români În secolul
XIX, indiferent de provizo.riile graniţe politice.
Anul 1892 debutează cu Conferinţa naţională a românilo.r din AustroUngaria, desfăşurată la Sibiu şi avînd drept obiectiv principal discutarea
proiectului Memorandumului elaborat de Iuliu Coroi:anu şi, parţial, Vasile
I .uc.iciu 1 precum şi, în subsidiar, reconfirmarea atitudinii „pasiviste" faţă de
alegerile parlamenta.re din 2 februarie.
r•uidistă

•· ln limitele teritoriale ale actualei împărţiri administrative, cuprinzînd deci, părţi din
fostele comitate Solnoc-Dăbîca şi Cojocna şi excluzînd partea vestică a fostului comitat Sălaj;
(Tăşnadul, Sub-Codrul, Ulmeniul, etc.).
l S. Polverejan, N. Cordoş, Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897), Cluj,
1973, p. 47 şi 48.
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Din Sălaj au fost desemnaţi oa delegaţi2 la Conferinţă, dr. Gavril Tripon
şi Teodor Mihali din partea cercului electoral Ileanda; George Pop de
Băseşti şi Ioan Lenghel, p;reot În Stremţ din pa·rtea cercului electoral al
Cehului-Silvaniei; dr. Ioan Nichita şi Laurenţiu Simia, preot în Mairin din partea cercului electoral Zalău; Ioan Pop, preot şi Ioan Pop, proprietar
- din paPtea cercului electoral al Dioşodului; Simeon Oros, Ioan Serb din partea cercului electoral al Şimleului-Silvaniei.
Pe adresa Conferinţei sînt trimise urări de deplin succes şi adeziune la
hotărîrile ce se vor adopta de reprezentanţii naţionali din Cehu-Silvaniei
- semnate de avocaţii Florian Cocean şi Demetriu Suciu3 şi din Şimleu semnate de vicarul Silvaniei, Barboloviciu, de dr. I. Maniu şi I. Moldovan 4 •
După Conferinţă se desfăşoară în cercurile electorale, adunări ale alegătorilor r-omâni cu care ocazie se transmit hotărîrile adoptate la Sibiu în
ceea ce priveşte boicotarea alegerilor şi în perspectivă, prezentarea Memoran-

dumului la Viena.
Astfel, în localul teatrului orăşenesc din Şimleu! Silvaniei (29 ianuarie
1892), în faţa a 800-1000 de alegători 'români, foan Şerb a comuniicat ·rezultatele Conferinţei şi hotăa-î.rea de boicotare a alegerilor parlamentiare.
S--a ales o „comisie consistătoare" care să supravegheze aplicarea strictă
a pasivismului în componenţa: Andrei Cosma şi Simion Oros - preşedinţi;
Cassiu Maniu, Ioan P. Lazăir - notairi; Ioan Şerb, Augustin Mă,rcuş, Vasile
Olteanu, Ioan Oiegar, Teodor Taloş şi Alexiu Fedorca - memhri5 •
ln aceste condiţii, se arată Într-o cocespondenţă din Şimleu-Sil vaniei 6 ,
alegătorii români cu toate presiunile exercitate de susţinătorii candidatului, Banffy Dezsă (victorios în alegeri şi viitor preşedmte al par1'amentului)
şi ai candida·tului independent, Lazar Istvfo s-au abţinut în totalitate, refuzînd să-şi dea votul unuia sau altuia dintre candidaţi.
In acelaşi sens se descrie şi atmosfera electorală din cercul electoral
Cehu-Silvaniei 7 , unde a reuşit să cîştige alegerile - beneficiind de abţinerea
masivă a românilor candidatul guvernamental Nemenyi, în competiţie cu
candidatul opoziţional, Benko Gyula, mare proprietar îrn Sălăţig. S-•w remarcat - prin respectarea strictă a hotărîrii de abţinere, îndeosebi comunele Năpradea, Noţig, Someş-Guruslău, Nadiş şi Biuşa.
La adunările alegăto.rilor români din cercul Ileanda8 , convocate din iniţia
tiva preşedintelui acestui cerc, Ioan Hossu, la Ileanda (24 ianuarie), Letca
(25 ianuarie), Glod (26 ianuarie) au participat Vasile Lucaciu şi dr. Teodor
Mihali, care au sfătuit alegătorii români, prezenţi în număr mare, să se
abţină de la vot, mai ales că În acel an fusese contrapus candidatului naţional - Teodor Mihali, baronul Teleki Sandor junio.r, fiul unui cunoscut
2

3
4

5

6
7

8

Tribuna, an. IX, nr. 7 din 10/22 ianuarie 1892, p. 26
Idem, an. IX, nr. 8 din 11/23 ianuarie 1892, p. 30
Ibidem.
Idem, an. IX, nr. 18 din 23 ianuarie/4 februarie 1892, p. 70
Idem, an. IX, nr. 22 din 28 ianuarie/9 februarie 1892, p. 86
Idem, an. IX, nr. 21 din 26 ianuarie/7 februarie 1892, p. 82
Idem, an. IX, nr. 19 şi 22 din 24 şi respectiv 28 ianuarie 1892, p. 74
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

şi

86

Memorandumul

şi Sălaiul

547

.1ntirnmân - Teleki Scl.ndoc - senior, autor - împreună ou Katonra Miklos "I atrocităţilor de la Mesteacăn din 1848. Animatorii vieţii politice locale,
1ra\ii Nicolae şi Alexandru Hossu din Răstoci, Ludovic Frînc şi Ioan Pocol
din Duzaş, Aurel Bilţiu, preot în Rus, Vasile Budea din Ileanda şi Pahomiu
Pop, preot în Cliţ au accentuat în cuvîntăirile lor că .românii din district respectă Întru totul programul naţional din 1881 şi hotărîrile ulterioare ale frun1aşilor naţionali români.
Cu toate că nu s-au petrecut nici un fel de incidente, românii declar indu-se şi rămînînd „pasivi şi pacinici", În Ileanda au fost aduse două
rnmpanii de soldaţi din Bistriţa. Această măsură de intimidare a provocat
o justificată indigna.re a alegătorilor români, cu greu temperată de Teodor
Mihali.
Pentru zilele de 25 şi 26 martie sînt convocaţi la Sibiu, membrii Comi1etului Central al Partidului Naţional Român pentru dezbaterea şi aprobarea
linală a Memorandumului. Printre membrii comitetului executiv de 25 care
•HI decis tipărirea Memorandcmului în limba română, maghiară, germană
şi franceză, din partea românilor sălăjeni au fost desemnaţi George Pop de
Băseşti şi dr. Ioan Nichita, avocat din Zalău 9 •
Prezentarea Memorandumului la Viena prilejuieşte românilor din zonă,
.d irmarea puternică a sentimentelor naţionale, manifestate atît prin prezenţa
lor, relativ numeroasă, în delegaţia vieneză, cît şi prin mulţimea scrisorilor
<le aderenţă trimise pe adresa Tribunei din toate cercurile electorale.
Am identificat În lista publicată de ziarul Tribuna - deşi numele localităţilor sînt, uneo•i, transorise greşit şi fără specificarea comitatului 26 de
sălăjeni, membri ai delegaţiei vieneze 10 : 1) George Pop de Băseşti; 2) Emil
Bran, preot în Biuşa; 3) Andrei Cosma, directorul băncii „Silvania" - Şim
leu; 4) Florian Cocean, proprietar În Domnin şi avocat în Cehu-Silvaniei;
5) Iuliu Dragoş, preot În Plopi.ş; 6) Alexiu Fedorca, învăţător în Şimleu;
7) Matei Moldovan, preot în Agrij; 8) Dr. Cassiu Maniu, avocat în Şimleu;
9) Demetriu Suciu, avocat În Cehu-Silvaniei; 10) Vasile Budea, econom în
Ileanda; 11) Aurel Bilţiu, preot în Rus (nu Ruşi); 12) G. Bălaş, econom în
Dobrocina (nu Dobricina); 13) L. Baţiu, econom în Luminişu; 14) A. Bora,
econom În Rus (nu Ruşi); 15) Ludovic Frînc, proprietar în Buzaş (nu Buziaş); 16, 17) fraţii Nicolae şi Alexandm Hossu, proprietari în Răstoci;
18) Grigore Murăşan, proprieta. în Rus;· 19) Ilie Rafa, proprietar în Rus;
20) Ioan Pocol, preot în Buzaş; 21) Vasile Pocol, proprietar în Lozna (nu
Lasca); 22) Ştefan Mureşan, preot în Chizeni; 23) I. Bot, econom în Luminişu; 24) Teofil Dragomir, proprietar în Lupoaia şi, probabil, 25) M. Ba.dea,
26) A. Bej:an, economi ;n Agrij.
lncepînd cu luna iunie 1892, coloanele Tribunei .reproduc aproape ziln:c
scrisori şi telegrame ide adeziune la Memorandum, precum şi faţă de conducătorii politici ai românilor. 1n acelaşi timp, cvasitotalitatea corespondenţelor
Idem, an. XI, nr. 68 - 1894, p. 269 şi 270
Idem, an. IX, nr. 118 din 25 mai/6 iunie 1892, p. 470; vezi şi G. Mărcuş, Memor,mdişti din Sălaj, în Gazeta Sălajului Zalău,. an. VIII, nr. 50-51 din 25 decembrie 1937,
p. 3-4 pentru memorandiştii din Sălajul interbelic.
9

IO
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condamnă atitudinea ziarelor moderate Telegraful român şi Gazeta Transilfaţă de Memorandum şi grupa..rea radicală a „ tribuniştilor", precum
şi acţiunile şovine maghiare din Turda, Şimleu şi Arad (vezi scrisorile şi telegramele de aderenţă din Za:Iăun, Cehu-Silvaniei12, Buciumita, Rus14, Şimleu

vaniei

Silvanieit5, Răstocit&, Buza.ş11, Podişuis, Rogna19, Ileanda20,
laca-Alm.aş22, Gîrbou (Jurul Dejului)23, Stanau, Năpriadea2s,
Almaşului21, Chiliool".a2s, Sărmăşag29 şi Lupoaiaao.

Lemniu21, MorLozna2s, Valea

Intr-o corespondenţă din Sălaj 3 1 se arată următoarele: „Codiţa patriotică Szilagy din Zalău află cu cale şi ea (deşi nu era ziar politic n.n.) să
asmuţe „patrioţii" din Sălaj asupra romanilor „trădători de patrie". publicînd în două n.umere consecutive, numele membrilor sălăjeni ai „deputaţiunii" şi sfătuind cititorii să nu uite acest act de trădare. Acelaşi zia~ îşi
exprimă mirarea faţă de faptul că George Pop de Băseşti este încă membru
al comisiei adminisnrative comitatense şi mai are îndrăzneală să vină la şe
dinţele ei ·după „comedia vieneză"! Se mai arată apoi În corespondenţă că
inspectorul şcolar din Zalău, Kerekeş şi primarul din Şimleu, Gencsi asiistînd
la serbările sfîrşitului de an şcolar la şcoala romană de fete din Şimleu au
fost „revoltaţi" pentru că micuţele eleve n-au recitat poeziile patriotice în
limba maghi1ară. Mai tîrziu, în cursul lunilor septembrie-decembrie 1892 se
ia atitudine hotărîtă contra suspendării din funcţie a preotului Vasile Lucaciu de consistoriul greco-catolic din Gherla la indicaţiile episcopului Sabo
Ioan - slugă supusă a autorităţilor maghiare. Zeci de adeziuni, unele adevă
vate diatribe (vezi scrisoarea semnată de Vasile al Jui Nădejde, plugariu
din Ileanda, nota 33) la adresa episcopului gherlan semnate de romanii din
11
12

Tribuna, an. IX, nr. 125 din 4/16 iunie, 1892, p. 498
Idem, an. IX, nr. 126 din 5/17 iunie 1892, p. 503

p. SL'"

Idem, an. IX, nr.
Idem, an. IX, nr.
15 Idem, an. IX, nr.
!G Ibidem.
17 Idem, an. IX, nr.
16 Ibidem.
19 Idem, an. IX, nr.
20 Idem, an. IX, nr.
21 Ibidem.
~'2 Ibidem.
~~ Idem, an. IX, nr.
2 ~ Idem, an. IX, nr.
2 :, Idem, an. IX, nr.
2 6 Idem, an. IX, nr.
21 Ibidem, p. 585
2s Ibidem, p. 586
29 Idem, an. IX, nr.
30 Idem, an. IX, nr.
31 Idem, an. IX, nr.
32 Idem, an. IX, nr.
!3

11

ş1

nr. 129 din 9'/21 rnnie 1892,

•

129 din 9/21 iunie 1892, p. 514
130 din 10/22 iunie 1892, p. 518
131 din 11/23 iunie 1892, p. 522
134 din 14/26 iunie 1892, p. 534
135 din 16/28 iunie 1892, p. 538
137 din 18/30 iunie 1892, p. 545
139
140
143
147

din
din
din
din

20 iunie.;2
21 iunie/3
25 iunie/7
1/13 iulie

iulie 1892, p. 553
iulie 1892, p. 557
iulie 1892, p. 567
1892, p. 587

121
145
170
197

din
din
din
din

30 mai/11 iunie 1892, p. 482
27 iunie/9 iulie 1892, p. 578
29 iulie/10 august 1892, p. 678
3/15 septembrie 1892, p. 785

şi
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)imleu-Silvaniei33, Ileanda34, Buzaş35, Bozna36 , Rogna şi Negreni 37 , Podişu 38 ,
Valea Agrijului39, Rus4o, Zalău41, se îndreaptă spre Sişeşti În sprijinul vajnicului luptător pentru cauza naţională. Preoţimea din Sălaj 42 se manifestă cu
tervoare pentru sprijinirea prin toate mijloacele legale a „leului din Sişeşti",
cerînd printre :altele şi convocarea unui sinod vicarial, altfel, declara unul
dintre preoţi „ne unim cu neuniţii"43. Se publică apoi chemarea44 lansată de
fruntaşii politici ai românilor din această parte a Transilvaniei yentru o V!izită
prietenească şi de încumjaire fa fruntaşul din Si:seşti, victima a samavolnit:iilor autorităţilor admimsurative şi eclesiastice - fidele executate ale politicii de asuprire naţională a românilor şi slavilor, practicate În Austro-Ungaria. Chemarea e semnată de George Pop de Băseşti, Iuliu Coroianu, Teodor
Mihali, Gavril Barbu!, Ludovic Fdncu şi Nicolae Hoss:.1.
In anul 1893 activitatea politică a românilor sălăjeni se înscrie, În general, pe aceeaşi linie ca şi în 1892, respectîndu-se hotărîrile Conferinţei Na\ionale din. 1892 şi indicaţiile fruntaşilor locali.
Se proiectează adunări de protest ale alegătorilor români contra politioii
de suprimare a drepturilor naţionale :ale popoarelor negermane şi nemaghiare
din monarhia austro-ungară. Asemenea adunări au avut loc la Stîrci45 , Răs
toci4S, Almaşn, iar la Zalău şi Şimleu au fost opritC! de auto·rităţi4S.
In cercul electoral al Ilendei, alegerile locale cîştigate cu mare majoritate de candidaţii români au fost anulate şi s-au organizat noi alegeri, care
- bine regizate, au indicat „v~cwria" candidaţilor guvernamentali ultmşovini49.

Conferinţa delegiaţilor alegătorilor

români din Austr:o-Ungaria, organila Sibiu, În iulie 1893 - recunoscînd aportul deosebit aI sălăjenilor la
lupta pentru afirmarea drepturilor naţionale a ales în comisia de 40 pe Vasile
Hossu, Ioan Nichita, Nicolae Hossu şi Andrei Cosmia50 •
zată

33
Idem, an. IX, nr. 209 din 19 septembrie/! octombrie, 1892, p. 833 şi nr. 211
din 22 septembrie/4 octombrie 1892, p. 842 şi nr. 213 din 24 septembrie/6 octombrie l 892,
p. 849 şi 850.
34
Idem, an. IX, nr. 240 din 28 octombrie/4 noiembrie 1892, p. 958.
35 Idem, an. IX, nr. 214, din 25 septembrie/7 octombrie 1892, p. 853
Ji; Ibidem, şi nr. 267 din 29 noiembrie/11 decembrie 1892, p. 1006
37 Idem, an. IX, nr. 231 din 16/28 octombrie 1892, p. 922
38 Ibidem.
19 Idem, an. IX, nr. 2341 din 20 octombrie/! noiembrie 1892, p. 934
40 Idem, an. IX, nr. 252 din 11/23 noiembrie 1892, p. 1006
41 Idem, an. IX, nr. 254 din 13/25 noiembrie 1892, p. 1013
42 Idem, an. IX, nr. 201 din 18/20 septembrie 1892, p. 802 şi nr. 209 din 19 septembrie/! octombrie 1892, p. 833 - aproape identice.
43 Idem, an. IX, nr. 218 din 30 septembri~12 octombrie 1892, p. 870; nr. 243 din 31
octombrie/12 noiembrie 1892, p. 970
<t Idem, an. IX, nr. 211 din 22 septembrie/4 octombrie 1892, p. 842
45 Idem, an. X, nr. 63 din 20 martie/1 aprilie 1893, p. 250
46 Idem, an. X, nr. 80 din 13/25 aprilie 1893, p. 318
47 Idem, an. X, nr. 77 din 8/20 aprilie 1893, p. 301 şi 302
4 s Idem, an. X, nr. 55 din 11/23 martie, 1893, p. 219
•9 Idem, an. X, nr. 122 din 4/16 iunie 1893, p. 486
SO Idem, an. X, nr. 153 din 13/25 iulie 1893, p. 602
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Procesul Memorandumului desfăşurat la Cluj în 1894 şi uriaşa manifestaţie de protest din acelaşi ora·ş (7 mai st.v) contra acelora care îndrăzneau
să ·tragă „un popor întreg în faţa barei judecătoreşti"5 1 , a arătat tuturor şi
aderenţilor şi duşmanilor forţa şi coeziunea maselor populare În lupta
pentru realizarea sacrului ideal - unitatea şi libertatea naţională.
ln procesul de la Cluj au fost implicaţi cuno9Cllţii fruntaşi politici naţionali din Sălaj, George Pop de Băseşti, Gavrila Lazăr de Purcăreţ şi Ioan
Nichita - scos din cauză deoarece, a constatat procurorul, alegerea lui în
comitetul de 25 ar fi fost fără ştiirea lui şi, drept urmare, notificase renunţarea52, preşedintelui respectivului comitet.
Actualul stadiu al cercetărilor nu ne permite să dăm cifra exactă, pe localităţi, a românilor participanţi la manifestaţia pro-Memorandum din Cluj.
Numărul trebuie să fi fost mare, deoarece din informaţiile puţine ·referitoare
la represaliile autorităţilcr contra lui Teofil Dragom~r din Lupoaia53 şi Ioan
Pocol, preot în Buzaş 54 , fo~ti membri ai delegaţiei vieneze (vezi lista delegaţilor din Sălajul istoric şi Solnoc Dăbîca), rezultă că participarea lor la
respectiva manifestaţie n-a fost singulară.
Reafirmarea viguroasă a adeziunii la Memorandum şi programul naţiooal
din 1881, sprijinul faţă de acţiunile politice întreprinse de ~ruparea „tribunistă" din Partidul Naţional Român se ilustrează elocvent în scrisorile expediate pe adresa Conferinţei Naţionale din 16/28 noiembrie 1894 de locuitorii
d~n „Ileanda şi giur" 55 din părţi:e sălăjene (Năpradea şi Cheud) 56 în care
se cere imperios ca „individualitatea noastră naţională să fie deplin recunoscută şi gairantată în mod solemn cu toate consecvenţele ei de naţiune
regnirnlară" şi din Cehu-Silvaniei57 •
ln concluzie ge poate afirma, cu deplin temei, că românii sălăjeni - ou
deosebire cei din Şimleu, Zalău, Cehu-Silvaniei, cu Împrejurimile lor şi din
valea Someşului - fostul comitat Solnoc - Dăbîca..şi Agrijului şi-au adus
un aport preţios la mişcarea memorandistă, atît prin manifestările publice
de adeziune masivă şi necondiţionată, cît şi prin fruntaşii politici pe care
i-au dat acestei mişcări naţionale, cu adînci şi durabile rezonanţe în toate
ţinuturile româneşti şi peste hotare.
CORNEL GRAD
~1

Idem,
Idem,
~a Idem,
!>4 Idem,
55 Idem,
:.a Idem.
:>1 Idem,
52

an.
an.
an.
an.
an.
an.
an.

XI, nr. 90 din J/15 mai 1984, p. 357
XI,
XI,
XI,
XI,
XI,
XI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

69 din 7/19 aprilie 1894, p. 273 şi 274
117 din 5/17 iunie 1894, p. 467
157 din 27 iulie/8 august 1894, p. 626
246 din 18/JO noiembrie 1894, p. 982
250 din 24 noiembrie/6 decembrie 1894, p. 999
247 din 19 noiembrie/1 decembrie 1894, p. 986.
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ANEXE
I. T degrame de adeziune
ZALAU

Din Zalău ni se telegrafiază de aseară următoarele:
,,Românii din Zalău şi giur aproabă din inimă întru toate cele cuprinse în memorand
şi ducerea aceluia la Maiestate. Reprobă şi cu dispreţ condamnă articolul perfid şi plin de
bîrfeli al „Telegrafului• poreclit român. „Trădarea de naţiune În veci nu se uită•.
Din încredinţare: Ioan Nichita, advocat
Tribuna, an. X, nr. 125 din 4/16 iunie 1892, p. 498
CEHU-S!LV ANIEI .

16 iunie n. - tel. particulară
la cele savîrşite de deputaţiunea română cu abşternerea memorandumului la
înaltul Trona urmat de 70 de semnături, apaqinînd unor locuitori din Băseşti.
„Aderăm

Tribuna, an. IX, nr. 126 din 5/17 iunie 1892, p. 503.
CEHU-Sf LVANIEI
Colectă naţională

Dl. George Popp de Băsesci ne tnm1te următoarea telegramă:
Cehul-Silvaniei, 18 iunie n. Unul pentru toţi şi toţi pentru unul! Veneratul nosuu
preşedinte Dr. Raţiu a stat pentru toţi datori suntem acum să stăm noi toţi pentr'll dînsul.
Casa dunotată / .. ./ trebuie să se reconstrueze. Dragostea şi solidaritatea românească deschide
pentru scopul acesta colectă naţională, în o sută de fl. trimişi la redacţiunea „Tribunei•.
Mai întrebăm acum, au încă curagiu „Gazetarii• şi „Telegrafiştii• să asmuţe bestiile sălbatice?.
Bage de seamă, că de nu le stăm noi în cale, pe ei cu tot grecismul îi mîncă la un dejun.
George Pop de Băsesci.
Salutînd cu bucurie iniţiativa românească a neobositului luptător naţional, ne declarăm
i.:ata a adeveri pe această cale contribuirile ce vor urma.
Tribuna, an. IX, nr. 129 din 9{12 iunie 1892, p. 513.
Cehul-Silvaniei - 28 noiembrie nou - Felicităm adunarea naţională; aderăm la proi.:ramul naţional; primim condusele conferinţei şi dorim rezultat splendid.
Suciu, Bran, Ioan, Pop.
Tribuna, an. XI, nr. 247 din 19 noiembrie/1 decembrie 1894, p. 986.
BUCIUMI
Buciumi, 16 iunie n. De sub
Onoratei

Meseş.

Redacţiuni

a ziarului român Tribuna în Sibiu

Onorau Dle Redactor!
Ne permitem cu toată stima a Vă ruga ca să daţi loc în coloanele mult preţuitului
1.i;ir ce redigiaţi (probabil „dirigiaţi" n.n.) - următoarelor ordini:
„Tel_egraful Român• în n-rul său 54 din 23 Maiu n. (4 iunie) a.c. a atacat urît şi în
mod perfid memorandu! român şi deputaţiunea, care l-a dus la Viena zicînd: că deputa~
1111nca română care a dus memorandul spre a-l preda Preagraţiosului nostru Domnitor, şi care
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

C. GRAD

552

nu conţine altceva, decît justele camţe şi plîngeri ale poporului român asuprit
nu ar fi
avut spre aceasta mandat nici măcar de la un Român.
Contra acestei insinuări tendenţioase şi răutăcioase, care nu ţinteşte la buna înţelegere
şi unire, ci mai mult dau ausă contrarilor neamului român la invective Ji batjocuri, prin
care îşi varsă veninul pe calea publicităţii - asupra acestui popor blîn şi pacinic - deci,
asupra procederii nedemne a numitului ziar, protestăm cu toată tăria, - asociindu-ne şi noi
la pasul întreprins de partidul naţional român, - aderăm la memorandul, aceluia.
Ai dn. D-Vostru stimatori, Ioan Negrean, preot gr.-cat.; Ioan Maxim, docent grecocatolic ordinar; loa,n Demle, docent secundar; Iu.lian Maxim, Mitru Bezan, Ioan BeTZan.
Tribuna, an. IX, nr. 129 din 9/12 iunie 1892, p. 514
RUS

Russu, 19 Iunie n. „Românii din Russu, cercul Ilendei -

Mari, comitatul Solnoc -

Dăbâca, aproabă cele cuprinse În Memorand şi subşternerea aceluia la Inaltul Tron; de altă
parte condamnă în mod hotărît şi energic conduita acelor foi române cu deosebire a „Telegrafului Român", care în mod răutăcios şi trădător se silesc a micşora importanţa acelui act".

Anania Precup, Ioan Ungur, Iosif Bora, Nicolae Bora, Teodor Piote, Iosif Pinte, Grigore Meciu, Costan Petruţ, Miron Bucşe, Gavrila Bora, Vasilică Pop, Ştefan Ciubencanu,
Chelemen Chira, Florea Ciubencanu, Simion Bora, Grigore Chira, Simion Pinte, Silvestru
Rafa, Mihaiu Pinte, Grigore Precup, Teodor Musca, Teodor Petruţ, Gavrila Precup, Petru
Pop, Petru Mathe, Grigore Petric, Grigore Piote, Teodor Mafehiş, Gavrila Pintea, Gavrilă
Precup, Mihaiu Precup, George Chira, Grigore Petruţ, Pavel Musca, Vasile Ciubencanu,
Vasile Ungur, Ioan Musca, Daniil Precup, Vasile Rafa, Ioan Choposu, Ioan Musca, Grigore
Piote, Simion Criste, Teodor Precup, Ananie Musca, Ioan Pante, Filimon Precup, Isailă Pop,
Grigore Bora, Nicolae Brînduşan, Ioan Mureşianu, Nichita Musca, Petru Piote, Iacob Jepanu,
Mafteiu Grad, Ilie Bora, Simion Pante, Teodor Precup, Grigore Pinte, Demetriu Ungur,
Gavrila Pop, Gavrila Precup, Ioan Olteanu, Iosif Petruţ, Vasile Ban, Ioan Piote, Vasilica
Musca, Sofron Pinte, Vasilie Ghevre, înv.
Tribuna, an. IX, nr. 130 din 10/22 iunie 1892, p. 518.
Ş!MLEUL-S/LVAN!El

Şimleul-Silvaniei,

17 iunie, n. Onoratei

-

17 iunie nou

Redacţiuni

a „Tribunei" în Sibiu. Faţă cu
dl. Andreiu
la Viena În
a inteligenţei române, prin urmare pro-

insinuaţiunea perfidă apărută în foaia din Cluj EHenzek, nr. 135 declarăm că
Cosma precum şi ceilalţi membri ai deputaţiunii din cercul Şimleului au fost

causa Memorandului conform dorinţei poporului şi
cedura aceluia o aprobăm.
E o minciună impertinentă şi aceea că d-lui Andreiu Cosma, Românii i-ar fi făcut
un „şari-vari•, pe toţi membrii acelei delegaţiuni droşdiile societăţii maghiare i-au insultat.
Această împregiurare cu datul de astăzi s-a notificat şi ziarului „Ellenzek•.
Dr. Ioan Maniu, advocat; Alimpiu Barboloviciu, vicar; Ioan Moldovan, protopop;
Aureliu Osian, preot gr.-cat.; Iulian Dragoş, preot gr.-cat. român; Iuliu Moldovan, preot
gr.-cat.; Petru Ostate, preot român, Petru Cucu, proprietar şi cantor din Plopiş; Vasiliu
Oltean, docente; Teodor Bucur, înv.; Nicolau Morar, înv.; Nicolau Pop, .înv.; Ioan Ciup,
înv.; George Pop, Ioan Oiegar, proprietar; Petru Pop, înv.; Ioan Hendea~, înv.; P. Lazăr.
Tribuna, an. IX, nr. 13 l din 11/23 iunie 1892, p. 522
RAS TOCI
Răstoci, 19 iunie n. Declaraţiune. Subscrişii ca cei mai
naţional român prin aceasta exprimăm mulţumită comitetului
conform decisiunii adunării generale a prezentat Memorandul la
întru toate solidari cu procederea comitetului şi a deputaţiunii.
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Cu această ocasiune totodată ne exprimam părerea de rău şi indignaţiunea faţă de acele
jurnale româneşti, care fie din ambiţiune nemotivată, fie din alte interese ticăloase, au îndrăsnit în mod perfid a micşora pasul prezentării Memorandului, cu deosebire ne exprimăm
desaprobarea hotarîtă şi energică a atitudinei observată de „luda• alias „Telegraful Român"
din Sibiu şi o declarăm de cea mai neruşinoasă infamie şi trădare a intereselor noastre naţionale.

Ioan Hosszu, mare proprietar; Petru Buzura, preot; Ioan Păcurariu, proprietar şi morariu; Ioan Ciocan, proprietar, George Cîmpeanu, Simeon Dolha, Ioan Hosszu al Mariei,
Vasile Cîmpean, Ioan Moroşan, Vasile Hosszu, Vasile Ciocan, Teodor Hosszu al lui George,
Petru Dolha, Ioan Crişan al lui Toma, Ioan Hosszu al lui George, George Roman, Ioan
Cîmpean, Teodor Tohat al lui Onuc, Ioan Horvat, Ioan Pop al lui Ioan, Teodor Pop al
lui Ioan, George Hosszu.
Tribuna, an. IX, nr. 131 din 11/23 iunie 1892, p. 522
BUZAŞ,

(cercul Ileanda), 21 iunie n.

Declaraţiune.

Cu inima plină de dragoste am consimţit şi aprobat măreţul pas ce l-a făcut comitetul
precum şi ceilalţi membri din deputaţiunea de 300 de inşi, pentru că au subşternut
Memorandul la treptele !naltului Tron.
Insă reprobăm în modul cel mai energic conduita hidrelor de la „Telegraful Român",
cari nu s-au ruşinat a-şi trăda scumpa lor mamă la sînul căreia s-au alăptat şi crescut.
Teodor Butuze, Marcu Susă, Ştefan Butuze, Teodor Susă, Pantilimon Vimanu, Teodor
Pop, Vasilica Pop, Nicolae Susă, Petre Frîncu, Tănăsie Pop, Gavrilă Susă, Hisie Crişan,
Vasilie Hosu, Filip Mureşianu, Mateiu Susă, Lupu Pop, Ioan Voevod, Constan Crişanu.
Dumitru Bohăţel, ·Ioan Pop, Teodor Pop, Casian Bora, Ioan Susă, Ioan Trepe, Simion
Susă, Ioan Pop, Theodor Hosu, Ilie Dămian, Theodor Dămian, Ioan Mureşianu, Tănăsie
Mureşianu, Petru Buteşan, Paul Susă, Ilie Butusa, Simeon Mureşianu.
naţional,

Trib1111;1, an. IX, nr. 134, 1892, p. 534.
PODIŞU

-

(Ciumeni)

Ciumeni (cercul Ileanda Mare), 20 iunie n. „Declaraţiune. Subscrişii vin a-ş1 exprima
cea mai a.dîncă mulţumită şi recunoştinţă com~tetJUlui naţional central-electoral, precum şi
deputaţiunii, de care a fost acompaniat în ducerea Memorandului la Inaltul Tron, ei au fost
noi, - şi noi suntem ei.
Reprobăm însă În modul cel mai hotărît ţinuta hienelor de la „Telegraful Român".
care pentru argintul lui Iuda nu s-au înfiorat a înfige pumnalul în inima dulcei lor mame".
Ioan Demian, Ştefan Hodaş, Ioan Hodoş, Simeon Neghina, Fica Chifor, Ioan Demi:rn.
Alexa Demian, Vasilica Demian, George Demian, George Neghina, proprietari; Danii! Neghina, Ilie Demian, Alexandru Neghina, Toma Demian, George Damian, Ioan Neghina,
Lica Demian, Simeon Chifor, Gabril Chifor, George Demian, Iosif Gliga, Simeon Glega.
Alexandru Neghina.
Tribuna, an. IX, nr. 134 din 14/26 iunie 1892, p. 534.
ROGNA (cercul Ileanda -

Mare, comitatul Solnoc-Dobîca), la 25 iunie 1892.
Declaraţiune.

Văzînd atacat scumpul nostru comitet naţional, precum şi deputaţiunea care ne-au dus
plîngerile la Maiestatea Sa Preabunul nostru părinte, noi întru toate aprobăm procederea
comitetului, precum şi a celorlalţi membri din celebra deputaţiune.
Pe cînd însă reprobăm ţinuta infamă şi trădătoare a intereselor naţionale româneşci,
săvîrşită de foaia piţigoilor_ „Telegraful Român" din Sibiu, care în zilele trecute a comi~
cel mai detestabil act de slugărnicie.
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S. Popan, Gavriş Costin, Trifon Costin, I. Pop al lui Grigore, Marc Popan, Nic.
Popan, George Costin, Vasilica Costin, Dănilă Costin, Ştefan Pene, Nicolae Demian, Ioan
Costin, Timofteiu Costin, Simeon Rene, Dumitru Pop, George Costin, Ioan Pop, Dumitru
Pop, Nechita Costin, Pantilimon Costin, Ilonte Popan, Trifon Costin, Mihaiu Costin, Irimic
Pop, Alexandru Costin.
Tribuna, an. IX, nr. 135 din 16/28 iunie 1892, p. 538
Mare, 20 iunie.

ILEANDA -

Declaraţiune.

Suntem convinşi că comitetul central şi deputaţiunea, care a mers la Viena a presenta
Memorialul la Preaînaltul Tron au împlinit o datorinţă sacră, ceea ce a fost impusă prin
hotărîrea majorităţii adunării generale întrunită în Sibiu, prin urmare toate cite s-au făcut
cu scirea şi cu consirnţămîntul nostru s-au făcut.
Trăiască comitetul central! Trăiască deputaţiunea! Să înflorească „Tribuna•.
Desaprobăm atitudinea perfidă a jurnalelor „Gazeta Transilvaniei", Lurninătoriul" etc.
şi dispreţuim cu indignare infamia şi trădarea causci sfinte observată în „Telegraful Român".
Ioan Pop al lui Todor, Danii! Nagy, Petru Nagy, Costan Nagy, Gavriil Toma, Nicolae
Bese, Alexă Pop, Teodor Budea, Alexă Criste, Andreiu Gavrilaş, Petru ... , Ioan Butuse,
Gavriil Bese, Petru Budea, Vasilica Budea, Ştefan Hossu, Ioan Pop, Simion Budea, Ioan
Pop, Dumitru Bese, Petru Both, Teodor Silimon, Petru Silimon, Vasilie Marincaş, Gavriş ... ,
Vasilică Roman, Ioan Marian, locuitori În Măleni, Gavriil Budea, Ioan Budea, Gavriil Faur,
Ilie Faur, Nicolae Chifor, Ioan Popp, Ioan Solticz, Dumitru Pop, Ioan Bese, Simion Budea,
Danii! Budea, Costan Butuze, Ioan Butuze, Ioan Bese, George Bese, Vasilie HoS'Su, Vasilie,
George Faur, Ioan Soltuţ, cantor, Gavriil Butuze, George Faur, Toma Besc, Ioan Hossu,
Vasilie Pop, Gavriil Cătuna, Nicolae Fazakas, Teodor Budea, Gavriil Budea, Iacob Butuze,
Vasilie Bese, Mihail Hossu, Ioan Lazăr, Gavriil Lazăr, Teodor Gyurean, George Pop, Ilie
Bese, Toma Butuzc.
Tribuna, an. IX, nr. 137 din 18/30 iunie 1892, p. 545.
LEMNIU, 19 iunie n.
Subscrişii cu mulţumită aprobăm pasul comitetului central şi al deputaţiunii pentru
presentarea Memorandului la Preaînaltul Tron, şi totodată ca sinceri aderenţi ai partidului
naţional român ne declarăm întru toate solidari cu procederea comitetului şi a deputaţiunii.
Atitudinea observată de unele ziare românesci o cunoaştem de nemotivată, cu deosebire
atitudinea „Telegrafului Român", din Sibiu o desaprobăm şi declarăm că trădarea intereselor
noastre naţionale niciodată nu va prme rădăcini în inimile noastre neinfectate. Alexiu
Ilieş, preot gr.-cat.; Antonie Ilieş, cantor; Alexa Ilieş, Simeon Pop, Teodor Lazăr, Gavriil
Peter, Teodor Man, Ioan Radu, Ioan Ilieş, Ioan Man, Ioan Radu, Ioan Ilieş, Ioan Man,
Ioan Pop, George Ilieş, Pavel Sava, Ioan Bude, Teodor Peter al lui Mihail, Ioan Avram,
George Sabou, Ignatie Avram, Vasile Man, Petru Avram, Ioan Ilieş, Ioan Hossu, Emeric
Hateiu, Gavriil Pop, George Peter, Petru Man, Ioan Zah, Teodor Man, al lui Ioan, Vasile
Radu, Ioan Peter, Ioan David, Mihail Nicoară, Demetriu Avram, Teodor Ciurte.

Tribuna, an. IX, nr. 137 din lS/30 iunie 1892, p. 545
ALMAŞ

-

Morlaca, 25 iunie 1892

In numele şi la însărcinarea preoţimii şi dăscălimii gr.-cat. din tracturile protopopesei
ale Morlacei şi Almaşului - Mare, precum şi al alegătorilor români din cercul electoral al
Banffy - Huedinului, subsemnaţii aprobăm toţi paşii, întreprinşi prin comitetul partidului
nostru naţional întru presentarea Memorandului la Inaltul Tron, precum şi intreg conţinutul
aceluia, - condamnăm cu cea mai profundă indignaţiune atitudinea infamă a „Telegrafului"
mironean, - nu Român, căci acest nume nu-l merită; - prorestăm cu toată energia în contra
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vanda.lismului asiatic al civilisatorilor Kultur - egylet-işti din Turda şi felicităm din toată
inima pe venerabilul preşedinte ale luptătorilor revoluţi ai neamului românesc dl. Dr. Raţiu.
Al. Pop, protopop gr.-cat. a.l Morlacei şi preşedinte al clubului electoral; Vasile Pomiţie, protopop al Almaşului şi vicepreşed. al clubului electoral; George Tulbure, preot;
Iuliu Truţa, preot; Ioan Vereşmortean, preot; Ioachim Lucaciu, docent; Pop I. cooperator
protopopesc în Morlaca; Ioan Papiu, preot, not. tract. şi secretar al clubului electoral;
P. Florian, cooperator al Almaşului; Ioan Sancu, preot.
Tribuna, an. IX, nr. 137 din 18/30 iunie 1892, p. 545
GIRBOU -

(Din jurul Dejului)

Declaraţiune. Condamnăm articolii pătimaşi, demoralisatori, ş1
firm credem tendenţioşi ai ziarelor române, care au deborcat contra Memorandului şi aşternerii la !naltul

cu scopul vădit de a opri pe Români în loc, în cea mai măreaţă manicu nerăbdare de mulţi ani şi dorinţa fierbinte de toţii fiii adevăraţi ai naţiunii române.
Suntem mîhniţi pînă în suflet, ear duşmanii noştri se bucură. Aceasta au dorit-o şi
aceasta le place? Vom ţine minte, istoria încă le va încresta. Noi însă cu puteri însutite
vom lupta să învingem şi pe aceşti fraţi, inimici, ca să ferim sfîntul nostru ideal curat şi
suă:ucitor de maculaţiunile lor izvorîte din rea credinţă, ambiţiune, interese personale şi alt~
patimi oarbe neexplicabile.
Cu deosebire înferăm neruşinarea şi mojicia infamă a „Telegrafului Român", pigmeul
ziansucei, care ca şi un parazit scabros vegetează pe corpul naţiunii noastre, încuibîndu-şi
veninul scorpion în tot ce este sănătos .
.„Tribunei" îi aducem confirmarea noastră. Aprobăm Memorandul şi procederea deputaţiunii care l-a aşternut, car comitetului partidului naţional îi exprimăm mcredere deplină
în 10ţi paşii întreprinşi.
Elia Centea, preot gr.-cat. al Cherciului, Nicolae Boldor, proprietar şi cantor în
Cherciu; Gavriil Mureşianu, Învăţător pensionat; Ştefan Bojor, proprietar; Ioan Ciupe, propriet:'lr, cantor şi docent în Rogosesci; Petru Haragoş, proprietar; Nicolau Pop, preot gr.-cat.
în Sclişca; Petru Pop, pedagog C. III; Demetriu Vaida, cooperator gr.-cat. în Gîrbou;
Teodor Vaida, paroch gr.-cat. în Gîrbou; Teodor Perdean, paroch gr.-cat.; Ioan Goran,
paroh gr.-cat.; George Zob.
Tron, articoli

făuriţi

festaţiune naţională aşteptată

Tribuna, an. IX, nr. 139 din 20 iunie,12 iulie 1892, p. 55}
A

ST AN A, 1 Iulie n.

Declaraţiune.

Sub"rişii mulţumind comitetului central naţional-electoral, precum şi deputaţiunii, care
am(:.;urat însărcinării primite de la adunarea generală a subşternut Memorandu! la !naltul
Tron, aprobăm toţi paşii deputaţiunii şi ne declarăm întru toate solidari cu dînsa. De altă
parte înse reprobăm în modul cel mai energic pe acele foi române, care au emulat Întru
a micşora importanţa subşternerii Memorandului, ear' în special procederea „Telegrafului
Român" din Sibiu o declarăm de o adevcrată infamie şi trădare a intereselor naţionale
românesci, scvîrşită numai cu evidentu! scop de a insinua inimicilor siculari ai naţiunii române.
Teodor Lăpuşan, înveţător gr.-cat.; George Mărcuş, econom; Nicolau Pantea, înveţător
i;r.-c:n.; Ioan Galoş, econom; Teodor Mărcuş, econom; Ioan Lung, econom; George Galoş,
plugar, Români cu simţ naţional românesc.

Tribuna, an. IX, nr. 140 din 21 iunie:/3 iulie 1892, p. 557

NAPRADEA, în Iulie.
Recunoscînd conduita „Tribunei• de cea mai corectă
ţionale românesci, subscrişii alegători români din Năpradea
declarăm, că s'a scvîrşit cea mai ardentă dorire a inimii

în reprezentarea intereselor na(comitatul Sălagiului) cu plăcere
noastre prin actul subşternerii la
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treptele gloriosului Tron, glorificăm deputaţiunea, cu mandatarul simţemîntului nostru general,
convulsiunile contrarilor noştri ne dau dovadă, că tocmai s'a atins buba lor! Ne doare însc,
că fără a vătăma pe cineva, numai pentru că voim a apăra viaţa naţiunii noastre, se revoltă
contrarii, demiţîndu-se la brutalităţi; dar mai mult ne doare, că între fiii naţiunii se mai
află bastarzi care îşi ridică pumnalul asupra m:licei sale, fără a arăt:l cale, pe care ei cred
că-i pot salva vieaţa de mii de ani, al cărui început se ascunde în Întunerecul veacurilor
milenare. (sic!) Vă rugăm. Domnule Redactor, să fiţi interpreţi ai devotamentului nostru
cătră comitetul central şi conducătorii sei, şi să primiţi Încredinţarea şi asigurare:l că toţi
Românii din giurui ;'lcest:i sÎntem ai O-Voastre sinceri aderenţi.
Ştefan Corde, Precup Patriciu, Petru Cosma, Ioan Mogoş, Simeon Borz, Pavel Cupşa.
Ioan Groza, Giran Corde, Iacob )urca sen„ Iacob )urca jun„ Precup Jurca, Botiş Moga,
Francisc Vila, Ioan Barbet, Teodor Pop, în numele seu şi a 75 alegători români. I. Gh. Dragomir, preot.
Tribuna, :in. IX, nr. 143 din 25 iunie/7 iulie 1892, p. 569
V ALEA

ALMAŞULUI ŞI MESEŞ

Dela romammea din părţile nordice ale Transilvaniei. Aprobăm aşternerea MemorandL1lui. Comitetului partidului naţional român îi exprimăm încredere deplină; ear ziarele
române în alt sens glăsuitoare le condamnăm.
Desaprobăm purtarea ncurbană a Ungurilor din Turda, Şimleu şi Arad contra conducătorilor noştri; felicităm pe br.avii noştri anteluptători, pentru perseverenta credinţă şi energia lor în luptă pentru causa naţională, în frunte cu Dr. Raţiu.
Românii din Valea Almaşului şi de sub poalele Meseşului şi ale dealului „Vulturu!".
Elia Moldovan, docent gr.-cat.; Petru Culcer, docent gr.-cat.; Dănilă Varga, docent
gr.-cat.; Alexie Pintea, docent gr.-cat.; Zaharie Mureşianu, docent gr.-cat.; Teodor Pop,
docent gr.-cat.; Petru Badea, docent gr.-cat.; Nicolae Paţiu, docent gr.-cat.; Ioan Şerban,
docent gr.-cat.; Simeon Magdaş, docent gr.-cat.; Nicolae Gîrboan, docent gr.-cat.; I. Aluaş,
econom; Vasile Petran, econom; Gavrilă Pop, econom; Grigore Prodan, econom; Onu\
Breban, econom; Ioan Alexandru, curialist primar; Ioan Lucaciu, cantor; Ioan Ciocoiu, econom; Gavrilă Pop, econom; Nichita Ghirboan, econom; Ioan Pop, econom; Teodor Pop,
econom; Vasile Gjiran, econom; Petru Gherman, econom; Pantilimon Petran, econom; Ioan
Pop, econom; Ioan Mureşianu, econom; Ioan Pop, curialist primar; Ioan Haţegan, vice
protopop gr.-cat.; Aurel Fodor, preot gr.-cat.; Ioan Jenei, preot gr.-cat.; Ioan Deac, prem
gr.-cat.; Alexandru Topan, preot gr.-cat.; Iosian Andrei, preot gr.-cat.; Vasilie L. Pop,
preot gr.-cat.; Ioan Petran, preot gr.-cat.; Ştefan Bercian, preot gr.-cat.; Ioan Andreiu,
senior, preot gr.-cat.; George Cioban, preot gr.-cat.; Ioan Pop, preot gr.-cat.; Vasilie Pop,
preot gr.-cat.; Ioan Nopa, preot gr.-cat.; Ilie Şerban, preot gr.-cat.; Ioan Mihali, preot
gr.-cat.; I. Magdaş, Petru Magdaş, Tănasie.
Tribuna, an. IX, nr. 147 din 1/13 iulie 1892, p. 585.
CHIL/OARA

Din Sălaj - cercul electoral al Dioşodului, corn. Chilioara.
(...). Bărbaţilor noştri conducători atacaţi le strig din depărtare: flori şi recunoştinţă
vouă! Primejdia ce v-a ajuns este primejdia neamului românesc. Dar fiţi siguri, că atunci cînd
fruntaşii sînt în pericol, consciinţa naţională şi curagiul de a nu se da îndărăt În masă este
potenţat la gradul suprem. Inspiraţia ce ni-o oferiţi, o primim şi o propagăm. Decît ruşine
mai bine moarte! Tirănia este neputincioasă; vrea să ucidă şi produce nemuritori (... ).

Vasile Vaida, preot
Tribuna, an. IX, nr. 147 din l. 13 iulie 1892, p. 586.
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SARMAŞAG

„Glorificăm atitudinea lui Dr. Raţiu şi a deputaţiunii
Forţiu, Trupcea, Osatia (probabil Ostate n.n.),

Gali Vaida,

de la Viena. Preoţii - Selogu,
Petru Pop, Pascu, Ossian, Ga.I.

Tribuna, an. IX, nr. 121, 30 mai/11 iunie 1892, p. 482

II. SCRISORI DE PROTEST CONTRA SUSPENDARll PREOTULUI
VASILE LUCACIU
ŞIMLEU-SILV ANIEI,

D-rului Lucaciu, paroch,

20 sept. 1892

Sişesci.

Faima suspendării Frăţiei Tale ne-a surprins_ foarte neplăcut. Causa ta este şi a noastră.
In:cît aperi dreprul bisericesc şi naţionral, conteaza la sprij~nul nostru. Ai eşit învingător din
multe acuse slabe ridicate în contra Ta, lucrînd Între marginile legii şi dreptate. Credem
că vei ieşi şi acum.
Preoţimea sălăjeană.

Tribuna, an. IX, nr. 209 din 19 sept./10 oct. 1892, p. 833.
ŞIMLEU-S!LVANIEI

D-rului Lucaciu,

21 sept. 1892

Sişesci.

Prin suspendarea D-Tale simţim atacate altarele sfinte ale bisericii :şi naţiunea română,
al căror preot român sublim eşti. Primesce asigurarea că precum actele săvîrşite la treptele
altarelor noastre sînt sculptate în analele idealelor celor mai înalte pentru totdeauna, tot aşa
simţămintele de suferinţă comună sînt ecoul nestins al nedreptăţii care te-a ajuns.
Cosma, Dr. I. Maniu, Dr. C. Moniri.
Tribuna, an. IX, nr. 211 din 22 sept./4 oct. 1892, p. 842.

ILEANDA, 26 septembrie 1892.
A sosit vremea ca şi noi plugarii să lăsăm plugul în brazdă şi să prindem condeiul,
să aratam şi noi lumii românesci simţămintele noastre. Vestea despre luarea patrafirului a
părintelui Lucaciu din Sişesci ni-a turburat mult şi liniştea noastră şi gîndim zi şi noapte
că ce a putut socoti Măria Sa vlădica nostru de a făcut atîta turburare între Romani,
tocmai atunci cînd avem alte destule năcazuri cu domnii zilei. Ce e drept se scriu multe
de toate în iubita noastră „Tribună" În treaba părintelui Lucaciu, dar pînă acum n-am
cetit despre lucrul care este vrednic de sciut, de aceea voesc ca cu bunăvoinţa redactorului
să scriu şi eu de la vatra noastră ţărănească, cum mai În anii tinereţelor mele am cetit.
despre un scriitor de ai noştri, care a zis pentru vremile acelea: scrieţi cum veţi scrie, numai
scrieţi românesce, aşadar şi eu dacă scriu m'am hotărît a scrie.
In scrisoarea cu care a voit vlădica nostru a micşora cinstea părintelui Lucaciu înaintea
a poporenilor, şi de altă parte a face pe voea duşmanilor se zice: că dovedesc
purtare provocatoare faţă cu autorităţile publice, amestecîndu-se în acţiuni politice. Din
aceste cuvinte apriat cunoascem pe vlădică şi pe părintele lipsit de diregătoria care o poartă
cu atîta mîndrie. Da, părintele cel bun şi adevărat al nostru se amestecă şi în trebile aşa
noasuă
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zise lumesci, păstorul cel bun şi sufletul îşi pune pentru oi, car simbriaşul vede venind lupul
şi lasă oile, că nu au grije de dînsele şi lupul le răpesce, aşa zice sfînta evanghelie.
Lucaciu, da, este păstorul cel bun, care pururea grijesce de noi bieţii plugari şi ne
apără contra lupilor răpitori, prin acest amestec al lui multă agoniseală şi sudoare ne
rămâne scutită de lupi şi începem şi noi a. căpăta curagiu şi tărie în apărarea noastră, adecă
ne învaţă la viaţă.
Apoi cum n'or fi lupii mânioşi când văd pe păstorul treaz stînd la pândă pentru
apărarea noastră, că zeu rămân şi cam flămânzi, şi auzi lume şi te miră, asta se zice purtare
provocatoare faţă cu autorităţile publice. Sărac la suflet şi negru la inimă mai poate fi şi
acel vlădică, care grijesce de soarta lupilor şi se lăpcdă de oi, aşa se vede că aşa ne iubesc
de amar, că pe toţi Românii ne-ar da să ne belească şi jupească ca Turcii pe Brancovean
şi pruncii lui, cum se scrie într-o carte.
Doamne Dumnezeule, mântuiesce-ne de aşa simbriaş, că de vrăşmaşi şi noi ne vom
apăra, ce mai batjocură poate fi şi asta pentru un suflet curat ca al iubitului nostru despre
care putem zice: cată Românul în care vicleşug nu este, acest bun părinte este batjoco•it de
acel vlădică, care ar trebui să ne crească pe toţi preoţi ca dînsul, ear' pe acesta să-l ajute şi
spriginească În lupta lui dreaptă.
Din ÎntÎmplarea aceasta vedem apriat că avem vlădică, dar nu pentru biedi de noi,
ci penfru autorităţile publice, al căror apărător el însuşi se mărturisesce. îmi vine aminte
o întîmplare de la cina cea din urmă a lui Isus cînd la cuvintele dascălului, că unul dintre
voi mă va vinde, se născu mare pricină şi turburare, cu toti întreba, doar eu, sau eu, Întrebînd şi luda. Christos i-a zis: tu zici. Aşa ne spune şi vlădicul nostru cine este pentru noi
dînsul.
Apoi cine să nu scie că toată fapta are şi ceva urmare, aşa şi fapta vlădicului are cea
m'.li re:\ urmare, nu atît pentru Lucaciu, care drept fiind n'a fi învins, ci pentru credinta
noastră, vlădicul lovesce cu tină şi trebuie să scie că s-a murdărit mult. Acolo este În treaba
aceasta cea mai mare perdere, după judecata mea, că noi plugarii români păstrăm între noi
numele de vlădică ca nume sfînt şi la auzul aceluia ne cuprinde cinste multă faţă cu acela,
care păstoresce biserica noastră, cu putere de la Dumnezeu.
Astăzi numele acesta a ajuns a fi de batjocură. Se zice că vlădicul şi-a păpat cinstea
din:1intea noastră, ca Ţiganii biserica, că este plătit cu bani multi de la minister, că este
vînzător de neamul nostru. Am Întrebat şi pe preoţi pentru ce îl mai pomenesc la slujbe,
dar ei zic că mai mult diregetoria vlădicească decît pe dînsul o pomenesc, apoi ura nu poate
străbate şi la altare, dar nici ei nu'l iubesc şi ar ved~ buni bucuroşi să se roage pentru
dînsul autorităţile publice, pentru care se Îngrijesce.
Fapta aceasta ne-a săgetat prea adînc şi trebuie să o spun cu multă amărăciune de
suflet înaintea lumii, că pe noi ne-a clătinat şi În credinţa noastră ce o avem. Astăzi cu
durere mult?\ vedem noi poporul asuprit de multe greutăţi, că nici vlădicul nu este al nostru,
că şi acela dă mina cu duşmanul nostru, că pe cine voiesce a ne scuti şi apăra îl face
de ocară, că aşa dintre preoţi să nu cutese a ne scuti, vrăşmaşul să fie cruţat, eară noi să
fim pradă lor, aşa vlădicul ne este cel mai aprig vrăşmaş, că dacă nu ne apără el, ba şi pe
părintii buni încă îi opusce, îi batjocoresc ca să nu ne apere.
Bine a zis moşul Herdea din Vinerea, cînd a vorbit în Viena, că grele vremuri trehue
să mai petrecem, cînd prelaţii noştri nu se află în fruntea noastră, turma rămîne fără păs
tori nu ca În 1848 pe Cîmpul - libertăţii. Prelaţii se dezmiardă în braţele puternicilor zilei,
ear trebile poporului nostru nu-i însufleţesc, onoare excepţiunilor.
Dacă vlădica de la Gherla nu e cu noi, barem să nu fie contra noastră, dar :i.şa nu
mai pot merge trebile, ca vlădicul să fie eărcălabul vrăşmaşilor noştri. Aşa pe toţi preoţii
i-a lipsi de diregătorie, care nu le va place la Unguri, vom ajunge ca fiecare minciună
va fi destul să iec patrafirul de la cei mai buni preoţi pentru treburile noastre.
Să cerem de la Scaunul patriarchului din Roma ca pe acest vlădică părcălab al vrăş
maşilor să-l lipsească de vlădicie, că acesta n-au grije de biserică, ci de autorităţile puhlice.
Atît de mult şi-a amărît sufletul că mai mult nu voim a sci de dînsul, că de mt ne va
mîntui Sfîntul Scaun, noi poporul cel mai credincios ne lepădăm de vlădică şi de bisedcă
pînă stă dînsul în fruntea ei cu nevrednicie spre nimicirea noastră.
Noi dorim vlădică cu cheile Sf. Petru ear nu părcălab cu cheile temniţelor unguresci.
Se poate că adunarea noastră nu s-a putut ţine, pentru că autorităţile publice ar împewww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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aşa ceva, n'ar lăsa ca sluga lor cel mai credincios să fie dat afară din scaun, atunci
datorinţă aveţi, domnilor cei buni, a merge pînă la Roma cu plîngerea noastră.
Nu lăsaţi ca pe lîngă alte multe năcazuri şi necredinţă să intru în mijlocul nostru,
că apoi suntem perduţi cu toţii. Pînă astăzi stăm bine că credinţa ne-a scutit de multe rele,
dar dacă pierdem şi această scumpă avere, atunci ne prăpădim cu toţii.
De altcum chiar şi vlădicului să-i spuneţi să se ducă în pace şi să lase locul altuia
că numai de ura noastră şi blăstemul neamului nostru s-a făcut părtaş.
In urmă ar fi bine ca toate cele ce se scriu în „Tribuna" despre acest slăbănog de
vlădică să se tipărească într-o cărticică şi pentru poporul din Întreaga diecesă, că mulţi
sunt care doresc a sci ce se scrie despre dînsul. Eu însumi voiu plăti cît se cere pentru
1000 cărţi, apoi noi poporul vom lăţi-o prin cele tîrguri, ca toată suflarea românească să scie
pe cine ne-a dat stăpînirea de vlădică, cu care ne bate cînd voesce.

dica

Vasiliu lui Nedejde
plugariu
Tribuna, an. IX, nr. 213 din 24 sept./6 oct. 1892, p. 849
ILEANDA -

~1

850.

MARE

Declaraţiune:

Subscrişii locuitori români din comuna Ileanda mare în faţa situaţiunii ce s-a creai
prin actul de suspendare cu care episcopul Gherlei a lovit pe unul dintre cei mai bine meritaţi
preoţi români, pe Dr. Vasile Lucaciu ne sim\im a declara:
1. Politica proferată cu zel admira.bi! şi cu abnegaţiune de Dr. Vasile Lucaciu este
politica noastră şi direcţiunea urmată de dînsul este unic:i şi singura mântuitoare pentru
poporul român.
2. Direcţiunea contrară politicei profesate de el este în dauna intereselor noastre bisericeşti şi naţionale.

3. Deci salutînd cu frăţie pe reprezentanţii adunaţi la Sişesci, primim de ale noastre
condusele aduse acolo, protestăm în contra actului de suspendare şi îndeosebi declarăm că
reprezentanţiunea făcută la Sfântul Scaun apostolic din Roma în cauza aceasta, o primim
făcută şi în numele -nostru.
4. Asigurăm pe episcopul gherlan, că această declaraţiune nu îndemnaţi de Dr. Vasile
Lucaciu ori de altcineva am dat-o publicităţii şi ne-am insinuat pentru trecerea b religia
gr.-cat., ci din buna noastră convingere, căci am văzut şi ne-am convins că neamul nostru
român e trădat de cătră episcopul gherlan şi că afacerile noastre bisericeşti sînt puse ad acta.
Gavriil Cristea, Gavriil Butusa, Vasilie Budea, Ioan Marian, Mihaiu Soltucz, Alexandru
Bese, Ioan Bese, Ilie Bese, Soltuca Vasilică, Ioan Soltutz, Vasilie Gavrilaş, Petru Gavrilaş,
Toma Bese, Ioan Pop, Gavriil Toma, Todor Budea, Ioan Budea, Danii! Budea, Vasilie Bese,
Dumitru Pop, Vasilie Budea, Ioan Budea, George Gavrilaş, George Pop, Ioan Lazăr, Gavriil
Lazăr, Nicolae Chifor, Dumitru Bese, Ioan Pop, Simion Budea, Ştefan Husszu, Gavriil Bese,
Ioan Faur, Ilie Faur, Todor Faur, Gavriil Butuse, Iosszu, Iacob Butuze, Costan Nagy, Ioan
Nagy, Petru Nagy, Ioan Soltucz, Danii! Nagy, Ioan Pop, Alexa Pop, Todor Gavrilaş, Ioan
Lazăr, Vasilie Budea, Ioan Bese, Vasilie Butuze, Ioan Bese, Dumtiru Bese prin Vasilic Budea.
Tribuna, an. IX, nr. 240 din 28 ort.j9 noiembrie 1892, p. 958.
BUZAŞ

Subscrişii locuitori din comuna Buzaş în faţa situaţiunii ce ni s'a creat prin actul de
suspendare cu care episcopul Gherlei a lovit pe cel mai eminent şi binemeritat preot român,
pe Dr. V. Lucaciu, ne simţim datori În faţa lumii a declara:
1. Direcţiunea urmată de marele nostru erou Dr. Vasile Lucaciu, precum şi politica
profesată de el este a noastră şi singură mântuire pentru poporul român.
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2. Calea contrară

politicei profesate de ci

este în dauna intereselor bisericesci şi

naţionale.

3. Deci cu stima, cu iubire şi frăţie salutăm pe reprezentanţii de la Sişesci, condusele
aduse acolo le primim de ale noastre, protestăm sus şi tare contra actului de suspendare şi
îndeosebi representaţiunea făcută la Sfîntul Scaun apostolic din Roma, În causa aceasta o
declarăm făcută În numele nostru.
Buzaş,

In numele alor 115 Români

3 octombrie 1892.

subscrişi

pe originalul, care s-a trimis spre

Întrebuinţarea

d-lor.
Dr. V. Lucaciu
Tribuna, an. IX, nr. 214 din 25 sept./7 oct. 1892, p. 853.

BOZNA
Stimate D-le Dr. V. Lucaciu
Amărîţi şi indignaţi sîntem pma m suflet de cea mai neomenească şi greţoasă faptă
de înaltă trădare de neam, pe care, la îndemnul stăpânului său urgisit de tot omul de bine,
a săvîrşit-o vlădica Szabo Janos din Gherla, care este un blam şi năcaz pe capul nostru
al Românilor şi care cu mâna-i sacrilegă a lovit în bărbatul care este steaua cea conducătoare
a neamului nostru românesc, în acela care este cel mai iubit şi adorat fiu al naţiunii române,
acela în al cărui caracter firm se răsfrîng toate machinaţiile şi uneltirile inimicilor noştri,
în Dr. Vasile Lucaciu, cel mai demn şi de Europa admirat fiu al veacului nostru luceafărul
- strălucitor al românismului. El este suspendat. Pentru-ce ca Români ne simţim moralicesce
îndatoraţi fiind atacat prin această simţămîntul nostru naţional, şi cu toată energia protestăm
înaintea lui D-zeu şi Înaintea lumii Întregi în contra acestei insulte şi lovituri infame, comise
de un vlădică român gr.-cat. la numele neamului românesc întreg. Că de nu am face aceasta
toţi Românii cu mic cu mare, cu tînăr cu bătrîn, atunci noi am fi cel mai perfizi şi ignoraţi
faţă cu părintele nostru care s-a îndurat a ne trimite pe acest mântuitor la noi ca să ne
scoată poporul românesc şi să-l răscumpere cu propriul său sânge.
Ilustru Dle, Ţi s-a dat palme peste obraz, naţiunea întreagă îşi sărută faţa Ta vâlcedă
de o mână nemilostivă. Osînda cerului, blăstămul Românilor şi ocara naţiunii sale să cadă
asupra trădătorului de naţiune! Iubire, glorie şi admirare Ţie, Dr. Lucaciu. Primesce încrederea Românilor de sub Meseş, care întotdeauna sînt cu Tine.
Bozna, 25 septembrie 1892.
Teodor Simoc, preot gr.-cat.

Tribuna, an. IX, nr. 214 din 25 sept./7 oct. 1892, p. 852, 853.

BUZNA
(...)

Primeşte

botezul martiriului la care te încuragiem ca o nemuritoare

matronă

română:

„Mergi şi pentru ţară mori,
Şi-ţi va fi mormîntul Încununat cu flori"

In acord cu inteligenţa şi poporul român de pe Valea Agrişului şi poala Meseşului.
Semnează, Matei Moldovan, preot; Teodor Simoc, preot greco-ortodox român; Gavril
Puşcaş, învăţător greco-ortodox; Ilie Gog, Învăţător greco-ortodox în Treznea.
Tribuna, an. IX, nr. 267 din 29 noiembrie/11 decembrie 1892, p. 1006.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Memora11dumul

ROGNA
Românii

protestează

ŞI

şi Sălajul

561

NEGRENI

în contra faptelor episcopului Szabo prin

următoarea:

Declaraţiune:

Subscrişii locuitori din comuna Rogna şi Negreni, venim a protesta în faţa Europei
mite pentru actul de suspendare săvîrşit de episcopul şi consistorul Gherlei, - lovind prin
ci în Dr. Vasile Lucaciu, floarea naţiunii române, vreotul şi apostolul poporului român.
Politica profesată cu zel admirabil şi abnegaţiune de Dr. Vasile Lucaciu este politica
11oanră a tuturor Românilor din Transilvania şi Ungaria.
Direqiunea contrară politicei profesate de el este în dauna intereselor noastre bisericeşti.

Reprezentanţilor de la Sişesci salutările oele mai cordiale; concllJJSdle aduse acolo le primim
de ale noastre. Reprezentanţiunea obşternută la Sfîntul Scaun apostolic din Roma în cauza
.1ce:tsta o declarăm făcută În numele şi cu aprobarea noastră.
Ioan Costin, George Costin al lui Ioan, Dănilă Costin, Vasile Costin, Pantilimon Costin,
Mihaiu Costin, Mafteiu Costin, Timofteiu Costin, George Costin al lui Toma, Gavrilă Costin,
I rinca Costin, Casius Costin, Trifon Costin, Iacob Costin, Vasile Costin, Gavrilă Costin,
George Costin a.I lui Teodor, Moise Costin, Simion Popan, George Popan, Gavrilă Popan,
Precup Popan, Ioan Popan al lui T., Ioan Popan al lui M., Dumitru Popan, Grigore Popan
:tl lui M., Grigore Popan al lui Ioan, Trifon Popan, Marcu Popan, George Popan, Nicolae
Popan, Ioan Popan al lui Cristi, Ioan Popan al lui Grigorie, Ioanuc Pop, Dumitru Popp,
Ştefan Pene, Simion Pene, Mafteiu Pene, Trifan Costin, Ioan Costin.

'

Tribuna, an. IX, nr. 231 din 16/18 oct. 1892, p. 922.
PODIŞU

Din Ciumeni m se trimite

următoarea

Declaraţiune:

Subscrişii locuitori din comuna Ciumeni, scîrbiţi pînă la suflet pentru faptul episcopului
<le 1:1 Gherla fiindcă în timpul acesta critic a lovit în cel mai bun iubit şi în cel mai preţuit
luptător al naţiunii române, în Dr. Vasile Lucaciu.
Ne simţim îndatoraţi să protestăm sus şi tare în contra suspendării apostolului nostru
n:t\ional, Dr. Va.sile Lucaciu, aprobăm ţinuta politică şi toată activitatea conducătoriului
r.ucaciu.
Felicităm pe bravii reprezentanţi de la Sişesci, aderăm la condusele aduse acolo:
Reprezentanţiunea făcută la Sfîntul Scaun apostolic din Roma În causa aceasta o dedarăm făcută în numele nostru.
Ciumeni, 10 octombrie 1892
Toma Dămian, Ioan Gliga, Teodor Damian, Nicolae Gliga, George Damian, Simion
(;liga, Iosif Gliga, Danii! Gligor, George Tifor, Tănase Rene, Ilie Dămian, Lica Tifor,
Alexandru Dămian, Vasile Dămian, Ioan Dămian, Lica Dămian, Simion Tifor, Vasile Dămian,
<;:tvriil Lăpuşan, Teodor Ungur, Constantin Terec, Gavriil Gliga, George Gliga, Iosif Tifor,
<;corgc Dămian, Teodor Marchiş, Andreiu Neghină, Teodor Tifor, George Popan, Vasile
Tifor, Teodor Gliga, Ioan Gliga, Vasile Popan, Teodor Mureşan, Ilie Gorboan, Grigorie
I >ămian, George Dămian, Ioan Dămian, Mateiu Somcutean, Simion Neghiţă, Ioan Hodiş,
'itcfan Hodiş, Gavriil Tifor, Vasile Dămian, Iosif Dămian (scriitor de nume Grigore Neghină),
Ioan Neghină, Gabor Dămian, Ioan Neghină, Ioan Tifor, Iosif Cuşe, Ioan Dămian, Pavel
I >ămian, Ioan Roman, Toma Dămian, Ioan Faur, Iosif Dămian, Gavriil Dămian, Ioan Dă111ian, Gavriil Gliga, Gaşpar Damian, Nicolae Pente, Nicolae Gliga, Ioan Gliga, Tudor Gliga,
Ioan Terec, Nicolae Terec, Iosif Ungur, Grigor Dămian, Iustin Damian, Ioan Damian, Adam
I >ămian, Vasilica Dămian, Danii! Damian, Ioan Terec, Ioan Damian, Ioan Hodiş, Pavel

;u;
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Dămian,

Gavriil
Marişan,

Ioan Neghina?, Ioan Sucuţa, Alex. Hodiş, Ioan Dămian, Gavriil Grad, Ioan Dămian,
Alexandru Dămian, Nicolae Dămian, Ioan Morişan, Nicolae Dămian, Gavriil
Alexandru Dămian, Dumitru Gliga, George Popan, Ioan Popan şi Gustin Pene.

Dămian,

Tribuna, an.· IX, nr. 231 din 16/28 oct. 1892, p. 922
De pe V ALEA AGRl/ULUI s-a trimis d-lui Dr. V. Lucaciu

următoarea adresă:

Toţi timpii şi toate popoarele şi-au avut bărbaţii lor iluştri, care prin activitatea, intelectualitatea şi abnegaţiunea faţă cu sine şi ale sale au făcut servicii naţiunii sale, aşa că
astăzi istoria pronunţă cu mîndrie şi binecuvîntare numele lor. lnsă au avut şi bărbaţi care
s-au interesat numai de entele ce-l reprezentau dînşii, avînd numai interese materiale, sau
care prin maliţia lor n-au cruţat nici o morală, făcîndu-se chiar şi vînzători ai naţiunii, ai
elementului din care au făcut yarte al căror nume istoria îl pronunţă cu dispreţ şi blăstăm.
Jn lupta noastră de douazeci şi cinci de ani a Românilor din Transilvania şi Ungaria
cu curentul maghiarisator, ucizătorul naţionalităţilor de sub coroana Sf. Şt,efan; au excelat
mai mulţi bărbaţi iluştri, între care e şi părintele Dr. Vasile Lucaciu, parohul Sişescilor,
pe care ilustritatea ta episcopul diecesci Gherlei l'a suspendat din oficiul său de paroch, din
care causă anumit nu scim, de nu cumva e causa că e bărbat solid, bărbat cu caracter,
bărbat cu o cultură eminentă; şi nu un laş şi ticălos, adoratorul titulelor sau pungii.
Naţiunea română e indi~ată foarte tare din causa suspendării părintelui Dr. Vasile
Lucaciu prin intensitatea sa. Şi e indignată cu atît mai tare, cu cit activitatea părintelui
Lucaciu nu a fost un act individual al său, ci a fost o luptă la care l-a împins vaierul poporului
române şi nedreptăţile ce le îndură naţiunea română de la tiranii timpului modem, de la
factorii elementului maghiar, care sub masca culturii tind a maghiariza naţionalităţile de sub
Coroana Sf. Ştefan, - tind a sugruma naţiunea română. Prin urmare: lovitura cu ilustritatea sa o dete părintelui Lucaciu nu e altceva decît că ilustritatea sa cu mină sacrilegă
a înfipt pumnalul în sinul mamei naţiuni. Nu a lovit ilustritatea sa prin actul suspendării
un singur individ sau cap de familie în persoana părintelui Lucaciu, ci o a îndreptat o fatală
lovitură asupra limbii, asupra culturii poporului român.
Ne e mare amărăciunea cînd vedem un prelat bisericesc eunîndu-se în serviciul elementului plămădit din fărîmăturile oardelor hunice, e mare amarăciunea văzînd un prelat
bisericesc făcîndu-se instrument ucizător în mânile călăilor naţiunii şi bisericii sale române,
aruncînd noroiul blamului asupra bisericii românesci „însă, luda prin lăcomie spînzurarea
şi-a agonisita.
Deci: ca naţiune şi popor român declarăm sus şi tare, că nici mîrşavele uneltiri ale
unui Moldovan Gergely, nici lăcomia şi slăbiciunile ilustrităţii Sale episcopului Ioan Szab6,
nu ne vor descuragia de pe calea eluptării culturii noastre naţionale şi bisericesci.
Declarăm sus şi tare că: politica profesată de părintele Dr. Vasile Lucaciu o vom
urma şi subscrie ca pe una care e a noastră a tuturor Românilor din toate unghiurile locuite
de Români.
Declarăm sus şi tare că: protestul subşternut la Sfinţia sa Pontificile Leo XIII . nu
e numai a acelor Români întrumţi la Sişesci ci al nostru al tuturor Românilor din Transilvania şi Ungaria.
în acord cu inteligenţa şi poporul român de pe Valea Agrişului şi poala Meseşului.
M. Moldovan

Tribuna, an. IX, nr. 234 din 20 oct./1 noiembrie 1892, p. 934
RUS
Subscrişii locuitori din comuna Rus în faţa situaţiunii ce s-a creat prin actul de suspendare cu care episcopul' Gherlei a lovit pe unul dintre cei mai binemeritaţi preoţi români, pe
Dr. Vasile Lucaciu, ne simţim datori a declara:
1. Politica profesată cu zel admirabil şi abnegaţiune de Dr. Vasile Lucaciu este politica noastră şi direeţiunea urmată de dînsul este unica şi singură mîntuitoare pentru poporul
românesc.
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2. Direqiunea contrară politicei profesate de el este În dauna intereselor noastre
bisericesci şi naţionale.
3. Deci salutînd cu frăţie pe representanţii adunaţi la Sişesci, primim de ale noastre
condusele aduse acolo, protestăm în conua actului de suspendare şi îndeosebi declarăm că
representaţiunea făcută la Sfântul Scaun apostolic din Roma în causa aceasta o primim
făcută şi în numele nostru.
Rus, 9 octombrie 1892.
Urmează

57 de semnături.
George Chira. Pavel Musca, Ananie Precup, Costan Bora, Iosif Chira, Gavril Rafa,
Teodor Pintc, Ioan Pinte, Nicolae Bora, Ilie Bora, Ioan Copos, Cheleman Chira, Petru
Mathe, David Pinte, Petre Rusu, Mihaiu Ungur, Danii! Precup, Grigorie Precup, Miron Pinte,
Teodor Pintc, George Muscă, Ştefan Chiroban, Toma Revnic, Iosif Pinte, Petru Ungur,
Simeon Precup, Vasile Pop, Andreiu Pinte, Grigorie Pinte, Dimitriu Precup, Dimitriu Ungur,
Ioan Pinte, Sofronie Pinte, Alexandru Meciu, Teodor Precup al lui Lucian, Simeon Musca
al lui Ioan, Nicolae Mathe, Costan Peuuţ, Mafteiu Petruţ, Gherasim Chiroban, logi Pinte,
Pantaleon Bota, Pavel Pinte, Ioan Pinte, Luca Bora, George Tira, G. Precup, al lui Nicolae,
Vasile Pinte, C. Precup, Simeon Musca, Silvestru Pinte, Gavriliu Precup al lui George,
Ştefan Ciubancan, Vasile Gheval, învăţător.
Tribuna, an. IX, nr. 252 din 11/23 noiembrie 1892, p. 1006.
ZALAU

Veneratului Domn Dr. Vasile Lucaciu în

Sişesci

Conscia meus recti famae mendacia ovidet.
Românii alegători de partidul naţional din cercul electoral Zalău sunt mîndri de purtarea Ta cea bărbătească şi adevărat românească arătată cu ocaziunea pertractării procesului
politic din Dobriţin în 12 Noiembrie 1892 c.m.
Mai clar şi mai apriat simţămintele şi cugetele noastre nimenea nu le-ar fi putut
exprima, dară nici blăstămatul de şovinism mai apriat a'l demasca.
Suntem uniţi cu Tine În cugete şi uniţi în simţiri. Ale noastre-s ale Tale, la timp poţi
dispune de ele. Şi cînd cu plăcere Îţi intonăm „langus post te est ardo idem patentium decus"
totodată-ţi zicem: ,1Perge pati patrieus pariet pacentia palmarn•.
Iubirea, stima şi alipirea noastră cătră Tine să-ţi fie de mângăiere şi încurajare în
mijlocul persecuţiunilor barbare.
Scim că nu atâta Tu, cit Ji mai .ales prin Tine poporul român e lovit, - acesta simte
nedreptatea ce i se face, - o ată însă deşteptat, causa lui cea dreaptă o va sci duce la
triumf.
Să trăiesci la mulţi ani spre bucuria şi mîndria neamului român şi spaima contrarilor
noştri. Alegătorii romirni din cercul Zalăului.
Tribuna, an. IX, nr. 254 din 13125 noiembrie 1892, p. 1013.
Din SALAGIU

preoţimea

a trimis d-lui Dr. V. Lucaciu,

următoarea telegramă:

faima suspendării D-voastre ne-a surprins foarte neplăcut. Causa ta este şi a noastră
Înl'Ît atinge dreptul bisericesc şi na\ional.
Conteasă la spriginul nostru. Ai ieşit învingător din multe acuse grave ridicate în contra
lucrînd Între marginilt" le~ii şi dreptăţii - credem că va fi aşa şi acum.
Tribuna, an. IX, nr. 201 din 8/20 sept. 1892, p. 802

ln fine mai publicăm şi actul memorabil prin care a fost convocată importanta întru111re de la 20 septembrie în Sişesci şi care este de următorul cuprins:
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Stimate Domnule!
Ca o săgeată otrăvită a pătruns inimile noastre scirea că unul dintre cei mai bene
- meritaţii fii ai naţiunii noastre, preotul cel mai iubit al clerului şi poporului românesc,
parohul din Sişesci, dl. Dr. Vasile Lucaciu, la porunca expresă a guvernului maghiar, fără
de nici o causă a fost lovit în modul cel mai necruţător de episcopul diecesan cu sentenţa
de suspendare de la eficiul său parochial.
Cunoscînd noi că acest bărbat vrednic toată vieaţa sa a jertfit-o pentru biserică şi
naţiune şi sciind că cu ce desinteresare s-a luptat şi se luptă pentru drepturi1e noastre bisericesci şi naţionale, nu putem rămîne nemişcaţi m faţa acestui act de persecuţiune.
Ce va fi de noi şi de scumpul nostru popor românesc, dacă astfel de acte de terorisare
vor pute demoraliza nempedecat vieaţa noastră publică?
Datori suntem faţă de noi Înşine, faţă cu sfînta noastră biserică, faţă cu mult cercata
noastră naţiune, ca pe acei bărbaţi distinşi care îşi jertfesc viaţa pentru noi, să nu-i lăsăm
fără mângâiere în zilele de luptă şi de suferinţă.
De aceea după matură considerare am judecat ca într-o zi potrivită să-i facem iubitului
nostru anteluptător o vizită prietenească şi să-i exprimăm sentimentele noastre de stimă şi
de recunoştinţă faţă cu cel mai bun dintre cei mai buni, faţă cu cel mai brav dintre
cei mai bravi şi să-i spunem că între toate împregiurările una suntem cu el.
Aceasta zi potrivită ni se oferă în 20 septembrie n. a.c. pe cînd dorim ca tot clerul,
intiliginţa şi poporul român din aceste părţi să peregrinăm la Sişesci unde ne vom îndeplini
dorinţa mai sus amintită.
Vă rugăm deci şi binevoiţi a pnm1 această prieteneasca invitare şi cu toţi să ne întîlnim
pe ziua de 20 septembrie în Sişesci.
Convinşi fiind despre nobilul consimţămînt al d-voastră ne subscriem cu toată onoarea.
George Pop de Băsesci, Iuliu Coroianu, Dr. Teodor Mihali, Gavriil Barbu!, Ludovic
Frîncu, Nicolae Hosszu.
Tribuna, an. IX, nr. 211 din 22 sept./4 oct. 1892, p. 842.

III ADEZIUNI LA

ILEANDA sufletul ne alipim.

CONFERINŢA NAŢIONALA

DIN 1894

Mare, 28 noiembrie nou. Neputînd lua parte la congres cu 1mma
Inainte!

ş1

cu

că vă

vom urma. Salutare!
Ileanda şi giur.

Tribuna, an. IX, nr. 246 din 18/30 noiembrie 1894, p. 982.

NAPRADEA, 28 noiembrie n.
Noi subscrişii alegători români din părţile sălăgene cu entusiasm am pnm1t ştirea despre
grabnica convocare! . . . Venim dar cu toată căldura inimii a gratula corifeilor noştri naţionali
care au cocipiat ide(e)a acestei conferenţe într-un timp aşa de critic ...
Atitudinea naţiunii române atît înainte cit şi după procesul Memorandului a putut convinge pe toată lumea că românimea e solidară şi stă pe baza programului naţional din 1881,
care este credeul nostru politic, şi pe această bassă, pe oare stăm, ne exprimăm aliipirea noastră
la condusele conferenţei noastre româneşti, ne declarăm că suntem cu alipire şi credinţă
cătră înaltul Tron al Maiestăţii Sale Francisc Iosif I şi ca fii credincioşi ai patriei noastre
comune cerem ca individualitatea noastră naţională să fie deplin recunoscută şi garantată
în mod solemn cu toate consecvenţele şi de naţiune regnicolară.
Salutăm deci, cu toată căldura mimu noastre româneşti pe ITMm1brii con.ferenţi şi le urăm
cel mai fericit succes, al cărei interes îl poartă!
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CEHU-SILVANIEI - 28 noiembrie nou - Felicităm adunarea naţională;
programul naţional; primim condusele conferenţii şi dorim rezultat splendid.
Suciu, Bran, Ioan, Pop.

aderăm

la

Tribuna, an. XI, nr. 247 din 19 noiembrie/! decembrie 1894, p. 986.

MEMORANDUM ET SALAJ
(LETTRES ET TELEGRAMMES D'ADH:ESION DANS LA REVUE TRIBUNA)
(1892-1894)

(Re sume)
C'est l'auteur qui essaie par cet article d'apporter une modeste contribution a la connaissance des aspects moins investgues jusqu'a present, concernant le mouvement memorandiste
dans le departement de Sălaj (Ies memorandistes de Sălaj); l'attitude des masses par rapport
au Memorandum, exprimee, dans Ies lettres et Ies telegrammes d'aidhesion; la reaction des
Roumains de Sălaj par rappon aux mesures prises par les autorites contres les memorandistes
ct Ies adherents, etc., illustrces dans Ies pages du journal Tribuna de Sibiu depuis 1892
jusqu'au 1894.
37 lettres et tCiegrammes d'adhesion y sont reproduites in extenso (dans !'anexe); leur
rcproduction selective, thematique et chronologique donne, selon l'avis de l'auteur, la possibilite du lecteur de se fonner une image synthCtique, plus veridique, sur le climat policique
et social, specifique a la fin du XIX-eme siecle dans la Transylvanie, en general et dans le
dcpartement de Sălaj, en special.
Bien des lettres et des telegrammes d'adhesion ont aussi, a cote d'une importante valeur
Jocumentaire-historique, une appreciable valeur litteraire en constituant une preuve concluante
de !'unite et de l'expressivite de la langue parlee et ecrite par Ies Roumains au XIX-eme
'iccle, sans prendre eri,. consideration Ies frontieres politiques provisoires.
En conclusion, l'auteur affirme, completement justifie, que Ies . Roumains de Sălaj
particulierement ceux de Şimleu[ Silvaniei, Zalău, Cehu-Silvaniei ....'.. et des alentours et
a11ssi de la Vallce du Someş (l'ancien comite de Solnoc-Dăbîca) et d'Agrij ont une contrihution importante au mouvement des memorandistes, tant par Ies manifestations publiques
J'adhcsion massive et sans conditions, que par Les notables politiques, qu'ils ont donnces
re mouvement national avec de profondes et durables resonances dans toutes Ies contrees
roumaines et au - dela des fronticres.

a
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DOCUMENTE POLITICE, CULTURALE ŞI LITERARE
PRIVITOARE LA LUPTA ROMANILOR
PENTRU INDEPENDENŢA NAŢIONALA
(Cronică epistolară transilvăneană)

Actul ·desăvîrşirii unităţii naţionale din 1918 a fost rezultatul unui proces unificator complex şi de durată care s-a manifestat în toate compartimentele vieţii social-spirituale ale poporului român de pe ambele versante ale
Carpaţilor, prin cultură, istorie, l~mbă, obiceiuri, patrie şi literatură comună.
Din totdeauna 1românii s-au simţit o singură naţie, prin originea şi limba comună, prin teritoriul pe care-l locuiau, prin cultura spirituală, una şi aceeaşi
pe întreg pămîntul locuit de .români. Şi chiar .dacă vicisitudinile soartei au făcut
ca unii dintre ei să fie cuprinşi temporar sub altă stăpînire politică, ei n-au
încetat să se considere în continuare un singur trup şi o singură fiinţă naţio
nală. Legăturile dintre ei, indiferent că ţara se chema Moldova, Bucovina,
Ţara Românească sau Transilvania, au fost permanente şi durabile, schimburile economice, culturale, politice au menţinut mereu nestinsă flacăra dorinţei
de libenate şi unitate naţională.
Şi ca o dovadă că a fost aşa ne stau mărturie şi documentele epistolierului de faţă, selectat de noi din două fonduri clujene: corespondenţa Andrei
Bârse.anu şi Gheorghe Pop de Băseşti. Un om de cultură şi litere şi un conducăto.r politic stau alături ţinînd în mîinile lor firul unor multiple legături cu
cărturari români din toate provinciile, dar vizînd cu toţii acelaşi scop înalt:
binele neamului şi unirea lui într-un singur stat politic. Această unire a fost
pregătită, aşa cum am arătat, prin forme şi mijloace diverse: prin cărţi destinate maselor de la oraşe şi sate, scrise într-un înalt gînd patl"'Îotic, aşa cum o
Iace bătrînul povestitor transilvănean N. Petra-Petrescu; prin conferinţe care
s;i demonstreze substratul nostru istoric şi cultural comun, cum o va face N.
Iorga; prin reviste şi ziare care trec munţii dintr-o parte în alta, informînd
~i întreţinînd ambianţa spirituală necesară unei depline solidarităţi şi unităţi
culturale, cum o va face Virgil Anton. Toate scrisorile din acest compartiment
pun în lumină unitatea de gîndire şi aspiraţii a cărturarilor români din Transilvania şi România, dorin~ lor de a veni efectiv în sprijinul mişcării maselor
în direcţia istorică necesar determinantă. Cînd se produc mişcările din 1907
în România, glasul lui Gh. Pop ·de Băseşti sună în favoarea răsculaţilor, avertizînd politicienii să fie de partea celor care îi hrănesc prin truda şi sudoarea
lor. Deşi nu ni se păstrează decît răspunsul lui V. Arian în această chestiune
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M. POPA

ne dăm seama din tonul scrisorii cît de demn şi umanitar a răsunat glasul
Ardealului în favoaJrea celor răsculaţi pentru dreptate. Acea.s11a, pentru că poporul nu este niciodată neglijat în aceste sorisori. El formează osatura în jurul
căruia se ţes marile idei şi marile năzuinţe. „Poporul, poporul, acesta e sufletul unei mişcări naţionale!" atrage atenţia în scrisoarea sa publicistul şi scriitorul Gh. Stoica, întemniţat În acea vreme la Vaţ şi Seghedin, insinuînd o
mai energică şi mai activă acţiune În dndurile de jos ale maselor populare,
dătătoare de ton pemru progresul nostru poli tic. Căci dacă intelectualii şi
conducătorii politici mai pot fi cîteodată întemniţaţi în urma unor procese de
presă care li se instituie, masele vor trăi Întotdeauna în libertiate. Iată-l aşadar
şi pe Gh. Stoica întemniţat la Seghedin pentru un articol răscolitor scris în
ziarul Lupta de la Budapesta şi incitulat Scrisoare deschisă cătră grănicerii
Severinului (nr. 139/1907) pentru care e condamnat la un an şi jumătate
închisoare şi 1.500 coroane amendă. In închisoare se îndeletniceşte cu traducerea romanului lui Turgheniev Prima mea iubire a.Părut în foiletonul Luptei
şi a Vieţii boeme de H. Murger. Tot aici se apucă sa sorie pagini dintr-o carte
care va deveni mai tîrziu Calvarul unui gazetar, apărută la Orăştie în 1930
şi în care apar personaje interesante din temniţă, cum ar fi conducătorul slovac Andrei Hl~nka sau preotul romilin renegat Ion Nicorescu dim Curtici,
devenit personaj al uneia din schiţele sale.
Partea a II-a a epistolarului cuprinde scrisori cu un caracter politic mai
pronunţat. Ele sînt emanate de personalităţi politice proeminente ale vieţii
publice transilvănene, cum sînt: Şt. Cicio Pop, Ion Russu-Şirianu, V. Lucaciu,
T. Mihali, V. Goldiş, Gh. Pop de Băseşti, N. Bălan, principalii promotori
ai luptei pentru emancipare soci.ală şi naţională .dusă în această perioadă de
Partidul Naţional Român. Acţiunile lor au în vedere asi1gurarea unităţii şi
solidarităţii în rîndurile partidului după încheiere.a fazei memorandiste şi trecerea treptată la un 1activism politic făţiş. Se urmăreşte mai ales solidairitatea
de acţiune, ca şi apărarea fermă şi intransigentă a punctelor vitale ale programului politic din 1881, chiar dacă se Încearcă uneori tactica pertractării
cu partidele guvernamentale. Un moment important din aceste aqiuni îl constituie ajutorarea văduvelor sărace şi a soldaţilor români răniţi în răzhoiul
din 1915-1916, război care precipită şi mai mult pregătirile şi preparativele
politice ce vor duce la Marea Uni:re din 1 decemhrie 1918.
Partea a III-a a epistolarului nostru conţine scrisori din perioada de
după actul unirii propriu-zis. Ele ilustrează cîteva din căile şi măsurile luate,
pe diverse planuri, pentru desăvî.rşirea unităţii naţionale şi integrarea tuturor
regiunilor ţărni Într-un acelaşi ritm sufletesc. Unirea a descătuşat enorme
energii materiale şi spirituale, a pus În mişcare forţe intelectuale nebănuite,
a declanşat începutul unei noi etape de progres şi avînt economic. ln vederea
ridicării economice şi culturale a unor oraşe şi regiuni transilvănene, mulţll căr
turari din vechea Românie au ven1it să sprijine presa şi învăţămîntul transilvănean, cum este şi cazul lui Victor Lazăr, ajutor de bibliotecar la Academia
Română, autorul unui interesant proiect de revistă literară, care solicită un
post de profesor în Sibiu. Pe acelaşi plan se situează şi smsoarea profesorului
Mihail Dragomirescu care solicită ajutorul lui Andrei Barseanu în legătură
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cu unificarea celor două asociaţii profesorale: Asociaţia generală a Corpului
didactic şi Federaţia Corpului Didactic. Ea ne oferă date noi asupra unei
activităţi încă nerelevate a profesorului şi criticului Mihail Dragomirescu,
aceea de activist pe tărîm social.
In întregul lor, scrisorile de faţă alcătuiesc un semnificativ memento din
amplul şi complexul proces al luptei pentm unire, punctînd cîteva din momentele cele mai semnificative ale lui.
MIRCEA POPA

ANEXE
Secţiunea

I

I. Frate Petrescule,
Cu bucurie am aflat că eşti hotărît a aduna Într-un volum povestirile pe care le-ai
Ji le-ai prelucrat în anii din urmă. M-am bucurat deoarece ştiam că literatura noastră,
mea aut de lipsită de scrieri potrivite şi pentru straturile mai puţin înaintate în Învăţătură
ale poporului, se va îmbogăţi cu o carte bună.
Scopul ostenelilor tale pe terenul literar a fost totdeauna, după cum l-am Înţeles eu:
să contribui la întărirea conştiinţei naţionale a poporului nostru, să combaţi scăderile de
care suferă o parte Însemnată a neamului românesc, ca: lenea, luxul, beţia şi neînţelegerile
între fraţi, simţul de jertfire pentru binele de-aproapelui şi alte asemenea virtuţi care pot
înălţa poporul nostru şi care-i pot pregăti un viitor mai bun şi mai sigur.
Scopul acesta l-ai urmărit şi în colecţiunea de povestiri ce voieşti a o da la lumină
şi în vederea acestui scop nu pot decît să te felicitez pentru priceperea cu care ai ales
deosebitele povestiri, alcătuite partea cea mai mare de cei mai d;stinşi scriitori poporali străini,
şi pentru modul în care le-ai tălmăcit ca să fie Înţelese şi de poporul nostru.
Povestirile tale, dintre C1re am urmărit cu cel mai viu interes pe toate cîte s-au
publicat În mai multe din ziarele noastre, sînt deopotrivă acomodate atît pentru tineri,
cît şi pentru oamenii în vîrstă, şi vor fi de bună seama citite cu plăcere de toţi :iceia care
ramă o lectură sănătoasă şi instructivă.
Eu unul le voi recomanda cu deplină convingere că fac un lucru bun, atît cunoscu\ilor
şi cunoscutelor mele, cît şi şcolarilor mei.
!ra~us

Braşov,

mai 1892
Andrei Bârseanu,
profesor

(B.C.U., coresp. A. Bârseanu, voi. I, f. 7-8)
II. Venerate

şi

iubite Domnule,

Am primit scrisoarea D-voastră prin care-mi arătaţi că nu primiţi în mod regulat
f',1tri.a. Am cercetat la administraţia ziarului şi mi s-a spus că de aici s-a expediat în fiecare
1i, incit, poate, ca întreruperile în sosirea ziarului acolo să fie provocate de confiscarea
f'atriei de către autorităţile maghiare. ln orice caz am dat ordin să fie cu băgare de seamă
IJ expedierea gazetei şi vă rog să mă încunoştinţaţi dacă continuaţi a nu o primi.
Vă mulţumesc pentru laudele ce-mi faceţi pentru purt;irea mea în chestiunea ţărănească.
Am trecut prin momente grele şi-mi voi face datoria de-a lupta pe toate căile pentru ca
dreptate să se facă ţăranilor. Mă bucur cînd mă văd încurajat de toţi aceia pe care îi stimez

1i iubesc.
Am cetit azi în L11pta frumoasa
1i orfanii ţăranilor căzuţi în ultimele

Dvoastră
răscoale şi

scrisoare pentr11 ca să se ajutoreze văduvele
am aflat şi de darul de o mie coroane ce
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aţi pus la dispoziţia Crucii Roşii. Doresc din suflet ca frumosul Dvoastră exemplu să fie
urmat şi mai cu seamă, ca îndemnul ce daţi guvernului nostru ca să se conducă cu spirit
conciliant în pedepsirea nefericiţilor răzvrătiţi, să fie ascultat.
Este o fericire că în mijlocul patimilor cari ne frămîntă azi mai răsună din cînd în
cînd şi glasul blînd şi cuminte al bătrînilor noştri pentru a ne chema la dragoste şi îndurare.
Aci, interesele egoiste s-au dezlănţuit cu furie şi acum, după ce răscoala ţărănească a fosv
înăbuşită în sînge, puţini sunt cari să mai recunoască mizeria ca adevărata cauză a răzvră
tirei şi să se gîndească la mijloacele potrivite pentru a îmbunătăţi soarta plugarilor noştri.
Eu, personal, mi-am creat o situaţiune din cele mai grele în sinul partidului conservator, prin faptul că am luat pe faţă apărarea ţăranilor. De aceea scrisoarea ce mi-aţi trimi9
a fost pentru mine o mîngăiere şi un îndemn. Din nou vă mulţumesc pentru bunele cuvinte
ce mi-aţi adresat şi vă rog să primiţi expresiunea respectului şi dragostei ce vă păstrez.

Al

Dvoastră

devotat,
Virgil Arian

29 aprilie 1907
Bucureşti

(Arh. Stat. Cluj-Napoca, coresp. Gh. Pop de

Băseşti,

vol. I, f. 1-2)

III. Frate Bârsene,
Intorcîndu-se Horia Petrescu din ţara mi-a comunicat că dl. Iorga ar dori să ţină nişte
la noi şi mi-a dat şi titlul lor; anume: a) Partea poeziei poporale fi a inspiraţiei
poporale î11 poezia contimporană; b) Elementul oriental în poezia română contemporană şi
c) Poeţi ardelmi din generaţia trecută.
Indată după aceasta am mers la căpitanul poliţiei ca să-l anunţ pentru Braşov, dar
n-a dat voie zicînd că nu stă în competenţa lui, fiind vorbă de un cetăţean străin, ci anunţul
trebuie făcut la ministerul de interne.
Atunci m-am gîndit să-l Întreb pe Dl. Iorga că în ce centre ar dori să conferenţieze,
că dacă e vorba aşa, atunci să cerem voie pentru toate deodată.
'
Dînsul mi-a şi răspuns îndată şi mi-a comunicat: Sibiul, Lugojul, Caransebeşul, Arad,
Clujul, Bistriţa etc.
Aducîndu-ţi-le acestea la cunoştinţă te întreb cum crezi că ar fi mai cu scop să exoperăm această permisie. S-ar putea oare din partea prezidiului Asociaţiei? Sau prin vr-o altă
persoana marcantă a noastră?
Cît priveşte Braşovul, am şi vorbit cu căpitanul de poliţie dar fiind vorba de o permisie
pentru mai multe centre, cred că ar fi bine să se facă deodată pentru toate şi de o persoană
conferinţe

competentă.

Te rog dar ocupă-te cu treaba asta şi-mi comunică părerea ta în această afacere.
Părerea mea e că să încercăm necondiţionat. La caz cmd nu se va cere o permisie
generală, eu o să încerc pentru Braşov.
Conferinţele ar fi să se ţină în cursul iernei acesteia.
Ce mai faci? Cum o duci cu sănătatea?
Rugindu-te să predai Doamnei sărutări de mîini, te salut cu drag şi aştept răspum
Al

tău stimător,

Th. Bogdan
Braşov,

în 30 oct. 1911

(B.C.U., coresp. A. Bârseanu, vol. I, f. 45-46)

IV. Venerabile Domnule

Preşedinte,

Nu vă pot din destul mulţumi pentru binele şi mărinimozitatea ce o arătaţi ·cu cea
mai mare abnegaţiune cauzei noastre naţionale. Mandatul din urmă l-am primit' rămînîndu-vă
îndatoritor pentru îmbelşugata Dvoastră binefacere şi vă rog să mă iertaţi, că nu v-am
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nu vreau

să

Ic trec

Astăzi, duminecă, pleacă ultimul meu ortac fratele Dr. Ion Lupaş - profesor la
Sibiu şi rămîn singur cu părintele Hlinka să ne mîncăm amîndoi amarul aici. Ce să-i faci,
aşa ne-a fost soartea, sau mai bine zis inima; vom suferi, numai să dea D-zeu roade, pe
urma suferinţelor noastre.
Românii văd că s-au însufleţit şi mi se umple pieptul de bucurie, cînd văd pe ziua
de azi - duminecă - o sută de adunări poporale anunţate.
Numai aşa vom putea Învinge, v-am spus-o mi se pare şi În trecut: Poporul, poporul,
acesta e sufletul unei mişcări naţionale. Degeaba vorbesc - frumos - deputaţii noştri În
Cameră, dacă poporul nu-i secundează acasă. Aci e toată puterea.
D-zeu să ne întărească ca toate speranţele noastre să se izbîndească odată aşa cum le
doreşt~ inima noastră înviată. Mă simt cu tot sufletul în mijlocul adunărei poporale din
curtea venerabilului preşedinte care s-a anunţat pe ziua de azi şi-i doresc cea mai splendidă
reuşită.

Dorinţa mea fierbinte de a vă cerceta mi se pare că s-a yrăbuşit. Un prieten îmi scrie
azi, că îmi trebuie o proptea zdravănă pe lîngă guvern daca vreau să sperez o graţiere.
M-am gîndit, ce proptea aş putea avea? Şi l-am propus pe părintele Hlinka. Dar ce-a mai
rîs hoţul de popă!!
Primiţi vă rog venerabile Domnule Preşedinte odată cu mulţumirile mele, salutările mele
distinse
G. Stoica
31/X 08

(Arh. Stat. Cluj-Napoca, Coresp. Gh. Pop de

Băseşti,

V. Venerabile Domnule

voi. I, f. 84-85)

Preşedinte,

Am primit ieri suma de 50 cor[oane] pentru care vă sînt dator, cu cea mai aleasă a
rec~noştinţă.
Irni scrieţi despre Dr. M.L. Nu ştiu cine este şi nici n-am primit din partea D-sale
suma de care amintiţi. Birăuţ mi-a trimis 50 cor. pentru romanul ce l-am dat; încolo n-am
primit nimic din nici o parte. Cu sărăcia şi mai ales cu lipsa noastră de organizaţie, ce e
drept, că nu pot avea mai multe pretenţii, dar nu e mai puţin adevărat, - după cum însuşi
Dv. v-aţi exprimat, în articolul de Crăciun, - că aşa nu vom ajunge departe.

mea

Trebuie să jertfim mai mult, trebuie să fim mai puţini ipocriţi, laşi, invidioşi şi egoişti,
vrem ca sforţările noastre să aibă rezultatul dorit. Altcum vom şchiopăta ~n dn1m,
ne vom poticni, iar duşmanul va triumfa fără nici o luptă. Aici mai este un preot din Curtici,
rar~ însă a întins mîna lui Burdia; m-am separat de el şi l-am dat dracului. E un materialist afară de cale. E ceva scîrbos. La 1 febr[uarie] pleacă. Aşa am păţit astă vară cu
un popă. A venit aici. Se plîngea că-i necăjit şi m-am apucat să scriu încoace şi încolo
d11p:i ajutor. Am scris candidatului pe care l-a sprijinit şi se vede că i-a trimis omul ceva
parale. Dar popa se tot văeta că nu. In numărul de Crăciun al Luptei am scris şi eu o mică
~rhi\ă despre viaţa noastră de aci şi am arătat suferinţele acestui preot, mărturisind sincer
111:11e plîngerile lui.
Dar mi-am aprins paie În cap, căci se vede că popa m-a minţit. ln numărul de Anul
111111 al Luptei văd o rectificare, pe care cei de la această gazetă nu o puteau face fără să
mă Întrebe pe mine, ca eu să-i dau popii în cap.
lată dar ce oameni avem; şi să spun drept, venerabile D-le Preşedinte că martirajul
nmtru a ajuns de rîs. Cu astfel de luptători mai ales pierdem terenul de sub picioare.
Nu impunem nimănui. Dar vă voi povesti toate mizeriile Într-o carte aparte.
După cum sunt informat după două-trei săptămîni, adică după un an de grele sufe' in\c, o să fiu liber, şi atunci mă voi mişca şi eu altcum.
Primiţi, vă rog, domnule Preşedinte, încredinţarea adîncei mele stime şi recunoştinţe
dacă

George Stoica
Seghedin 11/I 1909
(lbid., f. 86-87)
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Secţiunea

!l-a

Arad, 1897 17/11 97
VI. Mult stimate d-le

Preşedi11te,

Ca răspuns la preţuita D-voastră hîrtie datată 14/XI 97, grăbesc a vă comunica urmă
toarele:
Noi acei care ne-am hotărît la convocarea unui meeting la Arad pe 29 I.c. am făcut
toa1e pregătirile pentru ţinerea metingului şi avem pînă-n ziua de astăzi peste 70 de fruntaşi
cîştigaţi spre acest scop.
In 20 l.c. adecă acum sîmbătă convenim mai mulţi amici spre a hotărî definitiv.
Scrisoarea Dv. însă prin care ne puneţi în perspectivă o mişcare energică în cel mai
scurt timp, m-a făcut pe mine să mişc toate petrile ca acest meting hotărît ca „fait acompli"
din partea noastră să se suspendeze şi să fac tot posibilul ca să exoperez amînarea lui.
In 20 l.c. dacă vor delibera amicii mei şi eu mi-am făcut de sacră datorinţă la acea
conferenţă a validita principii şi dorinţele cuprinse în preţuita Dv. epistolă.
Drept aceea, ca intervenirea mea să poată avea r~zultatele dorite de Dv., vă rog să
binevoiţi încît se poate a mă aviza cu reîntoarcerea poştei cam pe cînd putem spera
punerea aqiunei intenţionate în mişcare şi mai ales pot promite amicilor mei în numele
D-voastră că încă în acest an se va face ceva? Sperez că această rogare o puteţi împlini,
iar mie mi-aţi da o armă puternică în mină ca să opresc deocamdată ţinerea metingului.
Fiţi asigurat d-le Preşedinte că supscrisul, condus de dragoste cătră cauză am lucrat
şi voi lucra neîncetat pentru unirea acelor care nu demult uniţi au stors admiraţia lumii
întregi.
Vă roagă preţuitul răspuns

cel mai devotat

şi

supus coleg,
Dr.

Ştefan

C. Pop

(Arh. Stat. Cluj-Napoca, voi. III, f. 13-14)
VII. [antet: „Tribuna poporului"]
Arad 4 februarie 1903
V merate

şi

mult iubite bade George,

Iţi mulţumesc cu dragoste pentru cuvintele măgulitoare din epistolele D-tale. Cînd un
luptător încercat ca D-ta, apreciază atît de favorabil activitatea publică a unui tînăr, fără
îndoială că aprecierea aceasta este nu numai o satisfacţie pentru nedreptăţi suferite de la
unii şi de la alţii, dar mai ales o dulce mîngîiere şi încurajare pentru viitor.

de Ia Congresul Naţionalităţilor" cum cu
lucra şi lupta pentru a neamului bine.
Cît priveşte acum Înţelegerea ce trebuie să domnească între noi toţi eu, venerate bade
George, cred mult că se va stabili şi această Înţelegere. Am un plan întreg În privinţa
asta, pe care l-am comunicat astă vară şi regretatului Dr. I. Raţiu; el l-a aprobat. Moartea
sa însă, şi între astea luptele noastre bisericeşti, au împedecat realizarea ideii. Se va face
însă în viitor. Iar D-ta şi prin trecutul şi prin poziţia D-tale eşti menit să prezidezi realizarea unei înţelegeri frăţeşti între luptătorii care aceeaşi ţintă urmăresc.
Indată ce vom fi trecut peste frămîntările bisericeşti de-acum, voi veni la D-ta şi Îţi
voi împărtăşi gîndurile şi dorinţele mele.
Şi pînă atunci sunt al D-tale devotat,
Fii sigur, iubite bade George,

atîta

măgulire

mă

numeşti,

toată

că „viteazul
viaţa sa va

Russu-Şirianu

(lbid.,

V.

III, f. 65-66)
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VIII. Prea iubite Bade George,
Nu v-am mai scris, de cînd v-am notificat suspendarea tratativelor aşteptînd contrapropunerile contelui Tisza.
Am căzut bolnav, cîteva zile aici, poate de prea multă oboseală. Lucrez, ce şi cum
se poate. Multe greutăţi. Dau de informaţii foarte răutăcioase asupra ţintei episcopatului
nostru. Ce bateţi acum? Uşa e închisă. Lumea v-a fost pe mină, ce nu v-aţi folosit de minunatele dispoziţii, ce au fost aici pururea în favorul vostru? Acum fiţi pe pace şi aşteptaţi
venirea altor împrejurări, care poate să vă fie favorabile.
Ce să răspunzi la aceste reflexiuni, care, în sfîrşit conţin şi mult adevăr. Nu totul:
pentru că puteau. şi doar să rischeze o Învi tare la conzultare premergătoare cu ep[ isco ]pii
1w1tri. N-au făcut - deci sînteţi de vină.
Eu lucrez din toate puterile să fac acceptabilă ideea admiterei unei comisiuni ecleziastice care să consta teze din sat în sat fiinţa naţională a credincioşilor (· .. ]
Merge foarte greu. Am simţit că se lucrează cu putere colosala în folosul maghiarizării,
cu toate mijloacele, între care s-a angajat acum şi biserica. Mi se pare că va trebui să
vorbim din alt glas noi de-acasă. In chestia cu tractacţiunile de pace nu am nici o informaţie, I-am rugat pe Mihali că dacă e în B[uda]p[esta] să-mi trimită o notă prin iubitul
meu odor Vasiliu. Aştept.
Vă salut cu drag şi doresc o revedere fericită! Al D-voastră cel mai devotat
Vasiliu L[ ucaciuJ

Roma, 7 II 1912
Rota Padre Basilio
Roma via di S. Basilio 8
(Ibid. f. 75-76)

IX. Iubite Bade George!
Precum v-am fost anunţat eu cred că e necesar că înainte de deschiderea şedinţelor
parlamentare noi deputaţii români să avem o consultare comună cu · membrii comitetului
partidului naţional sau cel puţin cu membrii comisiunei de 10.
Jn aceste vremuri extraordinare de importante pentru cele ce se vor face sau nu se vor
face, nu putem fi responsabili numai noi deputaţii, ci trebuie nesmintit să avem şi concursul
membrilor comitetului.
Din aceste motive vă rog cu toată ms!Stenţa ca să binevoiţi a convoca Comitetul sau
rnmisiunea de 10 la B[uda]pesta pe 28 l.c. st.n. (Duminică) ora 1 p.m. hotel Continental.
Eu am convocat deputaţii români la acest termin şi cred că se voii prezenta.
Vă rog să primiţi expresiunea deosebitei mele stime şi consideraţiuni ce Vă păstrez.
Deş la 21 noiembrie n. 1915
Al Dvoastră iubitor,
Dr. T. Mihali
(lbid., voi. II, f. 127-128)
Arad, 5 iulie n. 1911

X. Iubite,

dragă

bade Gheorghe!

leri am pruni! <le la iubitul amic V. Lucaciu o scnsoare din Cluj, în care-mi zicea
'·' public imediat discursu! D-tale cu care ai deschis şedinţa Comitetului la Lugoj. Am
,,11j,f;\cut acestei solicitări şi în numărul de azi am şi pubjicat frumosul discurs. Azi apoi
primesc de la Dv. o degramă să nu public vorbirile, verosimil Înţelegeţi discursul cu pricina.
l'rl<·~rama însă a· sosit tîrziu. Discursul e publicat. Eu cred însă, că nu e rău că s-a publicat,
• i tocmai dimpotrivă, e foarte bine, căci acest frumos [discurs - n.n.] e un răspuns clasic
111111ror acelora care susţin minciuna infamă că comitetul naţional ar respinge orice idee ori
propunere sănătoasă ori conlucrarea altora la lupta noastră naţională.
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Vă
cuprinsă

scriu şirele acestea, ca să nu cumva credeţi că eu aş fi desconsiderat dorinţa Dv.
În telegrama de sub Întrebare. Dimpotrivă, să ştiţi că pentru mine orice dorinţă
a iubitului badea Gheorghe este o sfîntă poruncă. Aş dori foarte mult, dacă mai adeseori aş
fi fericit de a primi de la Dv. indicări referitoare la Românul, anume ce schimbări aţi crede
necesare ori ce inovaţiuni?
Vă doresc din inimă tărie şi deplină sănătate, ca încă mulţi ani de-a rîndul să mai
puteţi sta în fruntea noastră cu Înţelepciunea şi dragostea Dv. de neam.
Vă sărută mîinile cu sinceră iubire. Al Dv.,
devotat fiu,
Vasile Goldiş
(lbid., voi. II, f. 16-17)
Arad, 9/22 aprilie 1915
XI.

Dragă

Andreiu,

Am pnm1t de la „Albina" prin „Victoria" din Arad suma de 500 cor. pusă la dispode un mărinimos anonim spre a fi distribuită ca ajutor pentru ostaşii români, fără
deosebire de confesiune, precum şi pentru familiile lor din Arad şi împrejurime.
Consu!tînd şi cu alţi fruntaşi de aici această chestie, am ajuns cu toţii de acord asupra
constatării că înşişi soldaţii răniţi ori bolnavi, cari zac prin spitale, personal nu au nevoie
de ajutoare, deoarece au toată îngrijirea şi alimentarea. Adevărata lipsă o duc numai familiile
sărace ale acelor soldaţi. Astfel am convenit ca suma de 500 de cor[ oane) să se distribuie
la atari familii române ale soldaţilor răniţi ori bolnavi din protopopiatul Raana şi Hălmagiu,
unde mai ales este o sărăcie grozavă. Distribuirea se va face cu cea mai mare băgare de
seamă. De la cei ajutoraţi se va lua actul de recunoştinţă cu iscălitura lor şi după primire
toate acestea ţi le voi trimite ţie ca să se poată da socoteală exactă nobilului donator despre
executarea intenţiunei sale umanitare.
ziţiune

Te

salută

cu drag al

tău

devotat amic,
V.

Goldi~

(ibid., voi. II, f. 37r-v.)
XII. Domnului Vasile

Goldiş,

directorul ziarului „Românul" Arad

Cu satisfacere sufletească am primit astăzi epistola cu data de 1 I an. curg[ătorl st.v.,
a fost confiscată cum mi s-a întîmplat alteori.
Vă rog să primiţi D-ta şi redactorii de la ziarul Partidului naţional „Românula mulţu
mirile mele cordiale pentru felicitările de anul nou.
Vă doresc din inimă şi eu mulţi ani, dar mai fericiţi ca cel trecut: cînd ca rezultat
al luptelor şi jertfelor disperate a tuturor dar mai vîrtos ale voastre, ale ziariştilor, fiilor
bravi ai neamului care munciţi ziuă-noapte pentru obţinerea drepturilor fireşti şi omeneşti
şi curînd sărmana şi mult cercata noastră naţiune v;i fi emancipată şi stăpînă pc soarte sa

depeşa amintită

preameritată.

Luptele noastre politice se dau cu povăţuirea regulii de aur „Honesse vivere
nationem
laedere cuisque suum cuique dare".
Altă regulă de aur se cuprinde în farul nostru luminător, Programul din 1881, acea
Magna Carta a partidului naţional român care a dat naţiunei ca îndrumare sfîntă pentru
ţinta noastră în viitor deodată cu unirea în solidaritate a tuturor românilor din Transilvania
şi din Ungaria.
Cetatea noastră inexpugnabilă este solidaritatea naţională a tuturor românilor de bine.
Solidaritatea să ne-o păzim ca cea mai scumpă moştenire şi să procedăm conform şi
la lumina propamului nostru din 1881.
Aşa făcmd, atotputernicul D-zeu ne va ajuta să obţinem rezultatul dorit de noi, de
to\i cei credincioşi.
Sum nespus de fericit că Pronia divină m-a designat pe mine fiul umilitei naţiuni şi
mi-a relevat propunerea de solidaritate a tuturor românilor din Transilvania şi Ungaria
care propunere am îndeplinit-o în consecinţă şi soţilor de luptă de atunci Iacob Bologa,
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Dr. Ioan Raţiu, Parteniu Cosma şi Visarion Roman în condin Turda, care prima dată s-a întrupat în marile conferinţe ţinute în
Sibiu a tuturor românilor de sub coroana Sf. Ştefan, axiomă carele s-a lăsat de moştenire
urmaşilor în acele conferinţe s-a compus şi dat ca cea mai scumpă moştenire naţiunii programul partidului naţional român, care program de atunci pînă astăzi este scumpul odor al
existenţei noastre, consfinţit prin luptele şi jertfele, aş putea zice, martirajele noastre.
Deci solidaritatea naţională şi programul din 1881, ca temeliile existenţei noastre, şi
aşa făcînd, nici punţile iadului nu vor birui asupra noastră.
Cu ţinuta foaiei noastre Românul de pe urmă sum deplin mulţumit.
S-a procedat corect că s-a observat lozinca dată [ ... ] şi vicepreşedintele partidului
Dr. Mihaly a reprezentat în Parlament foarte corect şi cu demnitate drepturile şi pretensiunile
noastre.
Bine faceţi că ţineţi în evidenţă cu multă dragoste şi recunoştinţă eroismul fiilor noştri
care cu vitejie luptă şi îşi jertfesc viaţa pentru tron şi patria comună; ţinuta asta a ostaşilor
noştri este a se mulţumi pe lingă fidelitate moştenită de la marii strămoşi ai noştri către
înaltul tron şi dragoste către Patria noastră şi îndemnului şi învăţăturei aşa numiţilor agitatori care-i avem. Noi, cu toate ocările şi în toate adunările noastre populare, miilor de
fraţi participanţi la acele adunări le-:r.m dat şi i-am îndrumat la virtute, să fie veşnic credincioşi tronului şi Patriei.
Iubiţilor mei!
Aste am ţinut a vi le comunica cu ocazia cînd trecem de la unul vechi la altul nou;
am pe deplin convingerea că voi ca şi pînă acum, aşa şi în viitor veţi reprezenta cu demnitate interesele şi prevederile noastre naţionale.
Atot puternicul Dzeu vă ajute şi vă încunune cu rezultat osteneala' voastră.
George

Bariţ, Vincenţiu Babeş,

ierinţa confesională

Băseşti

la 21/I 1916

G. Pop
par[ tidului] rom[ân].
preşedintele

(Ibid., voi. II, f. 18-19)
XIII. Mult stimate D-le Bârseanu,
Misiunea mea a reuşit.
Am făcut, cred, mari servicii cau~ei noastre mari. Pe larg referez totul într-o scrisoare
Jupă care veţi primi şi D-voastră o copie.
Totul stă bine şi înfăptuirea integrală a idealului nostru secular e pe calea cea mai bună.
Lucrul de căpetenie care se cere să-l faceţi e proclamaţia alipirii necondiţionate la
România.
Fiţi energici şi fără şovăire, aducînd ori ce jertfe, ce le-ar cere suprema încordare spre
.11ingerea idealului nostru.
Daţi informaţii prin scrieri, în sensul celor comunicate în scrisoarea adresată d-lui Goldiş.
Eu mai

rămîn

aici,

căci

sunt necesar.
Devotat
N.

Bălan

laşi

8 nov. st.V. 1918
(B.C.U., coresp. A. Bârseanu, voi. I, f. 1)
SECŢIUNEA

XIV.

lnfiinţarea

III-A

unei reviste de familie

Faţă de noua situaţie creată neamului nostru cred că e o datorie şi pentru cei mici
chibzuiască asupra mijloacelor menite să contribuie la întărirea şi pe cale culturală-naţională
~ lui, dind totodată, pe cît îi iartă puterile, şi mină de ajutor la aplicarea lor.

1l
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Pentru Ardeal şi părţile anexe cred necesară publicarea cit mai neîntîrziată a unei reviste
de familie. Mulţi dintre românii mai culţi de dincolo erau obişnuiţi să ţină
reviste familiare, cei din fostul fundus regius germane, ceilalţi, mai ales în deceniile din urmă,
maghiare. Cele germane nu erau aşa primejdioase. Cele germane nu erau aşa primejdioase, căci
poporul german, mai puţin şovinist şi departe de noi, nu ne putea stăpîni (excepţie Bucovina
cu ciocoii ei înstrăinaţi) - cu atît mai dezastruoase sînt însă efectele citirii numai a revistelor
(şi ziarelor) maghiare, după cum se poate constata la românii din jumătatea de miază-noapte
a Ardealului, din Crişana şi Maramureş. In revistele maghiare, tot ce e unguresc era ridicat
în slavă, ce e românesc, cu totul ignorat sau acoperit de dispreţ. Nu ne putem deci mira,
dacă am văzut la mulţi atîta neîncredere În forţele noastre naţionale, iar dacă mîndria naţio
nală totuşi nu a apus nici în regiunile cele mai expuse influenţei culturale străine, faptul e
a se atribui instinctului naţional, care nu a putut fi nimicit. Scopul ce e a se urmări prin
această revistă, ne indică şi cuprinsul ei: cultură naţională, iar pentru întărirea şi mai accentuată a încrederii În viitor, şi cultură latină, pentru ca românul să vadă ce au produs şi c~
produc popoarele latine, aliaţii lui fireşti.
Vor apare, nu e vorbă, şi în Bucureşti - a şi apărut Lamura - reviste care să aibă
cel puţin în parte programul acesta. Centralizarea în Bucureşti ar fi greşită însă şi în cazul
nostru, căci împrejurările speciale ale Daciei superioare reclamă mijloace speciale, cel euţin
o specială aplicare a lor. Nu trebuie să uităm că ne adresăm în multe privinţe unor începatori.
Revista contemporană are să fie o enciclopedie naţională culturală de familie, după cum reclamă stadiul actual al culturii noastre naţionale în părţile dincolo de ţinuturile Sibiului şi
Braşovului. Cît mai des să arătăm motivele care ne îndreptăţesc să ne socotim superiori tuturor
popoarelor ce ne înconjoară, pe care noi suntem chemaţi să le luminăm, cu toate că am fosv
ţinuţi în umilinţă în Ardeal de către popoare străine, în România veche de pătura suprapusă,
exploatatoare. Vom arăta şi scăderile noastre, pe care trebuie să le combatem, dacă vrem să
ne împlinim menirea.
Cît priveşte amănuntele cuprinsului, revista va trebui să conţină următoarele: Un roman
deoarece la noi e o secetă aproape completă În ceea ce priveşte producerea de romane bune,
va trebui să recurgem la traduceri din franţuzeşti, italieneşti, nemţeşti şi alte limbi, preferînd,
cînd se poate, romane referitoare la viaţa românească (de Mite Kremnitz, Carmen Sylva ş.a.).
Vom da apoi traduceri de romane franţuzeşti, nu însă de cele socotite în Franţa bune numai
pentru export, ci de cd!e oare să ne facă cunoscută adevărata vi;aţă franţtJzească (Droz, etc. etc.).
De acelaşi criteriu să fim conduşi în alegerea romanelor traduse din alte limbi.
Fiecare număr să conţină o schiţă sau o nuvelă. Aici ne putem aştepta mai curînd la
bune lucrări originale româneşti. Ivindu-se nevoia de traduceri vom avea În vedere principiul
stabilit la alegerea romanelor din limbi străine.
Se va face loc şi pentru poezii bune.
Literatura şi istoria română e aproape necunoscută în părţile amintite ale Daciei superioare. Vom da deci în fiecare număr biografii şi schiţe din istoria naţională şi culturală.
precum şi din a literaturii române, prin care să se evidenţieze rolul nostru cultural în veacurile
trecute şi în prezent. Cînd dăm biografii de-ale scriitorilor noştri vechi sau noi, vom reproduce
întotdeauna, ca bucată deosebită, o lucrare sau ceva dintr-o lucrare a lor. Reproducerile acestea
sînt necesare, căci sînt ne-cunoscute mai tuturor cărturarilor de acolo, care şi-au făcut studiile
În institute străine. Pentru mai mulţi ani e nevoie de un curs formal de literatură şi istorie
cultural-naţionale

română.

Se vor face dări de seamă despre cărţile apărute, reproducînd cu acest prilej din ele.
se vor combate produsele literaturii comerciale care ţinteşte la slăbirea ideii naţionale
şi la coruperea sufletelor.
Se vor da cît mai des bucăţi, care să facă cunoscut pămîntul româ1~sc cu frumuseţile
şi bogăţiile lui, apoi descrieri de obiceiuri populare. Din ştiinţele naturale lucrări în felul cum
scriu dnii Simionescu din Iaşi şi Victor Stanciu din Cluj.
Pentru îndreptarea limbii nu ar strica în fiecare număr o listă de cuvinte şi de locuţiuni
curat româneşti care să înlocuiască barbarismele din limba românească a Daciei superioare.
Greşelile s-ar putea evidenţia reproducînd greşeli din presa şi cărţile de dincolo, fără a-i
cita numele.
Conducătorii revistei se vor îngriji de corespondenţi buni în oraşele cu teatm 11aţional
lBucure~ti, l:tşi, Craiova, Cluj, Chişinău) care vor avea să facă dări de seam~, arăthd şi
Totodată
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cuprinsul, despre piesele originale româneşti jucate. De asemeni e nevoie de corespondent
priceput în ale muzicei, apoi în ale picturei şi sculpturei.
Fiind vorba de o revistă pentru familie tot al doilea număr să dea un articol referitor
la educaţia în familie sau la gospodărie. Pentru modă să se angajeze o corespondentă în
Bucureşti.

Nu vor lipsi la sfîrşitul fiecărui număr varietăţi şi anecdote pe cit posibil tot din viaţa
apoi o revistă obiectivă a vieţii politice interne şi externe.
Se vor da şi bucăţi referitoare mai întîi la popoarele vecine apoi şi la altele, ca să le

românească,
,·unoaştem.

Fiecare număr să conţină cit mai multe ilustraţiuni bune, mai ales din viaţa din trecui
prezent a poporului nostru. Ilustraţiuni referitoare la străinătate s-ar putea da din cînd
î 11 cînd împrumutînd sau cumpărînd clişee de la reviste străine.
Ca supliment s-ar putea da cînd vor permite uşurarea tipăririi şi veniturile revistei,
reproduceri din lucrările lui Alecsandri, Eminescu, Haşdeu, Odobescu şi alţi scriitori mai vechi
(rhiar din cronicari). S-ar da la fiecare număr cite o coală de tipar cu preţul costului. Aceste
suplimente s-ar vinde după ce lucrarea ar fi completă (în broşuri de 5-8 coale), cu un preţ
ceva mai urcat şi neabonaţilor.
S-ar putea da, la fiecare sfert de an, şi un supliment ilustrat de modă. .fo cazul acesta,
administraţia ar trebui să se pună în legătură cu o casă din Paris, de unde s-ar cere şi textul
explicativ. Suplimentul acesta ne-ar dispensa de corespondenţa pentru mersul modei.
Revista ar trebui să apară cel puţin de două ori pe lună (odată ar fi oaspete rar),
format 8° mare (cam ca revista Ostland), de cel yuţin 32 pagini fascicola.
Toţi cei ce colaborează sînt de fapt tovaraşi care împart venitul după numărul paginilor
'crise. Pentru traduceri se va plăti jumătate din ceea ce se plăteşte pentru lucrări originale
~;IU prelucrări. Pentru poezii se va stabili o remuneraţie mai mare decit pentru lucrările originale în proză. Cu o parte din venitul curat se va forma un fond de rezistenţă şi pentru
îmbunătăţiri (ilustraţiuni, suplimente remuneraţiuni pentru colaboratori). Cel însărcinat cu administraţia corecturilor etc. primeşte un anumit procent din venitul curat. Cînd ar înceta revista
~i ar rămînea ceva din fondul de rezistenţă, acesta se va trece Asociaţiunii pentru scopuri
literare.
Taxa de abonament se va stabili după Împrejurări, reducîndu-se de cite ori acestea o
permit.
.
Pentru a asigura cit mai curînd şi cit mai mult răspîndirea acestei reviste, ar fi bine
ca ca să apară sub auspiciile Asociaţiunii noastre din Sibiu, fără ca aceasta să aibă însă
vreo răspundere de ordin material. Răspîndirea ei ar fi asi~urată, dacă despărţămintele şi
agenturile ar lua asupră-le însărcinarea de-a o recomanda cit mai insistent şi chiar de-a
rncasa abonamentele, reţinînd în cazul a.cesta un procent anumit din încasări pentru trebuin\elc culturale ale lor. Ocrotirea de care s-ar învrednici revista din partea Asociaţiunii, nu
ar influenţa întru nimic revista „Transilvania• care rămîne menită să cuprindă studii de
ordin superior, studii ştiinţifice, şi în calitatea aceasta va trebui să găsească de acum înainte
un cerc larg de cititori.

~i

Bucureşti,

31 octombrie 1919

Victor Lazăr
bibliotecar-ajutor
A!".adcmiei Române
(lbid„ voi. II, f. 92-93)
XV. [antJCt: Academia Română]
Bucureşti

14 februariu 1920

Prea Stimate Domnule,
In legătură cu memoriul meu şi scrisoarea dlui Bianu, pe care Rev[ erendissimul] df omn]
vi le trimită ocazional, îmi permit a vă mai aduce a cu-

Bălan a avut bunăvoinţa să
uoştinţă următoarele:

Dr.

Ieri am vorbit la Academic cu dl. Popa Lisseanu, discutînd asupra posibilităţii de :i
intra şi eu În mod definitiv în învăţămîntul secundar al Ardealului. Mi-a spus că orice
:17 -- Acta Mvsel Porolissensls - www.muzeuzalau.ro
voi. IV
/ www.cimec.ro

M. POPA

578

numire se va face, pînă la unificarea învăţămîntului de către Resorwl învăţămÎ.ntu.lui de-acolo,
va fi recunoscută de Ministerul Instrucţiunii de aici, confirmîndu-se prin decret regal. După
unificare, numirile celor ce nu Întrunesc condiţiile legii din vechiul regat nu vor fi recunoscute ca definitive.
E tocmai cazul meu. Nu îndeplinesc formele pentru a putea fi numit profesor de
istorie (la cursul inferior) şi de germană în vechiul regat. In schimb am însă lucrări de
cuprins istoric, am strîns şi strîng material pentru viitoare lucrări de popularizare a istoriei
noastre la ardeleni, iar nemţeşte vorbesc şi scriu aproape ca în limba mea maternă, după
cum dovedeşte lucrarea mea „Die Siidrumanen", tipărită de ministerul de externe. Sunt ,poate
unicul care doresc reîntoarcerea În Ardeal fără a reflecta la avantagii materiale superioare
alor de care mă bucur aici la Academie căci situaţia materială de-aici nu o pot avea ca
profesor secundar, nici liniştea sufletească, de care mă bucur muncind în republica academică,
aşa de ferită de valurile neplăcute ale vieţii dinafară.
Dorinţa de-a intra în învăţămînt tocmai în Sibiu s-ar explica prin faptul că acolo
voiesc să continuu cu lucrări pe terenul istoriei şi să particip şi la munca ce o desfăşoară
asociaţiunea fie prin biblioteca populară sau de popularizare, fie prin editarea de .reviste.
Acolo aş avea, pe lî.ngă biblioteca românească a Asociaţiunii şi biblioteca Bmckenth:::l. Dacă
aş ajunge la Şcoala normală, idealul rîvnit ar fi ajuns, căci atunci aş putea să am elevi
ieşiţi şi de sub mîna mea şi plecaţi de-a dreptul la munca pentru deşteptarea şi ridicarea
culturală a satelor. Nu se va putea deodată la Şcoala normală, numirea la liceu totuşi ar
putea fi jumătate din ajungerea ţintei, mai ales că ar fi mai uşor atunci să ajung după aceea
să am orele de istorie la Şcoala normală şi cu cele de germană să rămîn la liceu.
Dacă credeţi şi Dvoastră că pot fi de folos intrînd În învăţămîntul secundar de-acolo,
vă rog binevoiţi a interveni să fiu numit definitiv, înainte de unificarea învăţămîntului, pe
ziua de 1 septembrie 1920, cu concediu pînă atunci şi cu recunoaşterea anilor serviţi În învă
ţămîntul public, profesor de istorie, cursul inferior de liceu (12 ore) şi de limba germană
(9 ore) în Sibiu.
Documentele şi lucrările mele, necesare pentru a fi anexate raportului cu care s-ar
propune numirea mea, le trimit după ordinul ce-mi mi-aţi da.
Binevoiţi, vă rog, a primi asigurarea sentimentelor mele de recunoştinţă,

V ic tor la.zăr,
bibliotecar aj[utor] Academiei Române.
(lbid., voi. II, f. 98-99)

XVI.

„Federaţia Corpului Didactic•
Bucureşti
17, Aleia Băicoianu, 17

No 20
nov. 1920

Prea stimate domnule

Preşedinte,

Avînd însărcinarea ca să mă pun în relaţie cu Dv. pentru ca să ajungem la o înţe
legere definitivă în ce priveşte unificarea acţiunii întregului corp didactic prin întemeierea
definitivă a unei Asociaţii a tuturor membrilor lui, am căutat de mai multe ori prilejul să
mă întîlnesc cu Dv. În timpul sesiunei academice din mai trecut. Dv. n-aţi venit şi nici
eu n-am putut veni la Sibiu ca să mă pun în contact personal cu Dv.
In acest. timp a intervenit o împrejurare care a simplificat procesul pendinte între
Asociaţia generală a Corpului Didactic ce prezidaţi şi Federaţia Corpului Didactic ce am
onoarea să prezidez, Congresul Asociaţ1unii profesorilor universitari din Bucureşti. La
acest congres, subsemnatul a fost însărcinat să facă un raport asupra Federaţiei Corpului
Didactic care a fost supus dezbaterii membrilor corpului didactic al celor patru universităţi. Dar discuţia urmată la care din partea Asociaţiei generale a corpului didactic.· a luat
p:lrte d. I. Simionescu, iniţiatorul acestei asociaţii, a rezultat că unanimitatea congresului
a hotărît să se alipească la F.C.D., preferînd acest sistem de asociaţie, sistemului adaptat de
Asociaţia generală a corpului didactic. Acest lucru se poate vedea pe larg în alăturata broşură,
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111 rare sînt upante actele Congresului (şi anume la pag. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 32 şi 33).
şi d. I. Simionescu, Asociaţia generală a corpului
1liJo1rtic apare virtual dizolvată din momentul ce dintr-însa nu fac parte şi profesorii univrr\itari, şi aceasta cu atît mai mult cu cit din partea Comitetului acestei Asociaţii nu s-a
proilu~. pc cit ştim - absolut nici o reacţiune.
C:u toate acestea --'- şi pe drept cuvînt mulţi membri ai corpului didactic sînt în
11oil11111erire şi nu se pot constitui În anume centre şcolare, din pricină că unii şi-au dat
.11lr1iunea formală la Asociaţia generală a Corpului didactic, iar alţii la asociaţiile federate
i11 F.C :.D„ şi ar vrea să fie definitiv lămuriţi dacă trebuie să persiste În atitudinea separatistă
d1· pînl acum, sau să se ralieze definitiv la unul din cele două statute. De aci decurg mari
1111 "11vcnien1e; mai cu seamă acolo unde condiţiile de trai sînt grele şi unde unirea într-un
1111111111d1i a tntnror membrilor corpului didactic este imperios cerută. Astfel am găsit lucru1dr l,1 I .luj (unde printr-o fericită ocaziune am putut petrece o săptămînă), şi unde, văzînd
• 1 1'111fe,orii <le toate gradele sufer în privinţa locuinţelor, a trebuit să iau iniţiativa unei
i11111111i1 i rnmunc, pentru ca să s~ ajungă la o unitate de acţiune faţă de autorităţile ce nu
d.111 ''"·1dtare suficientă reclamaţiilor individuale. In această adunare s-a dovedit că profe.:„1 ii 1111 ~Înt constituiţi Într-o asociaţie unitară, că n-au contactul necesar unii cu alţii,
li.1 1rv11 mai nrnlt, unii, prevalîndu-se de faptul că fac parte din „Uniunea" anterioară
„1\,111 i.11ici", Kihe"· prilej de separatism Între cei vechi şi cei noi veniţi din regat. O deplo1.d11l.1 •i1tu11iel ln urma unei amănunţite discuţiuni s-a votat totuşi o moţiune, după care,
1•111,\ l.1 l~murirca definitiv:\ din p;trtca Dv. ca Preşedinte al A.G. a corpului didactic, fiecare
1•,1,111 d1• i11v~1~111î111 (afarl <le universit:ui care sînt constituiţi) să delege cite un membru
111 , o110 ••l p11111.i •la În 1·omunira1ie Federaţia Corpului Didactic În vederea viitoarei organizări.
I\ 111 I 111111 1'11111'\ltl de 01w111i1nre unitarl a Întrq;ului corp didactic depinde de atitudinea
11• v1•11 loi11rv11i 11 11ve11 I lv. ~i rnmitetul pc care-l prezidaţi. Şi astfel, ori credeţi necesar a
11111\'' 111111 drp1u1r l\•11ri111i.1 KCnernlll n cor,lului didactic, şi atunci procesul de unificare stă
11• 111 1 111 I 11D1lo\i, din rnntrlt, pc h1mi ce or În timpi a te la Congresul ProfJ esorilor] univcr•110111 1,, • 111o1I hi110 •ll •r rnntopen'<·l A.(;.c:.n. cu F.C.D. Şi atunci, m fiecare centru
„1,„ v~ 11~!1111 •11 ·~ 1111uii1uir. rî1e o !CC\ie a asociaţiilor pe grade de învăţămînt din
lt1o 111•111, l'' l1o11.1 •1111u1rlor l11r, 1i Apoi un centru federativ pe baza statutului F.D.C„ pe
1• vi I ,tl,\1111
l 11111l111l11 v,\ 111 111111191in\:I l'll tonte acestea, cu onoare vă rog, Domnule Preşedinte, să
l1lu•v111\1 11 111.1 11 li111.lrirc rnre •l llcl·elereze procesul de unificare, fiind nevoie şi mai de1'•11 Ir 1 P 11 ,,, \111111• e11crKir:i pentru îmbunătăţirea definitivă' a soartei materiale şi morale
,, 1111 p11!11i 1lid111·1ir.
I :u 1·rle m~i <li~1inse !im1lminte de consideraţie şi respect,

I 11 urm:i. acestui act, la care a aderat

'
I

· .„

Mihail Dragomirucu
lh:i.le
Domnului A. Bârseanu, preşedintele Asociaţiei generale a corpului didactic
(lbid., voi. II, f. 11-12)

DOCUMENTS CONCERNING THE STRUGGLE FOR SOCIAL
AND NATIONAL UNITY OF THE ROMANIANS IN TRANSYLVANIA
(Su mm ar y)
This series of documents, preserved in the collections of the two great personalities
of cultural and political life in Transylvania, namely Andrei Bârseanu, President of „Astra•
society and Gh. Pop de Băseşti, President of the Romanian National Party in Transylvania,
throw light on a lot of particularly interesting aspects about the struggle of Transylvanian
Romanians for the fulfilment of the politica! act of the Ist of December 1918. The momeni
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of a complete achievement of politica! unity has been prepared long before through a constant
and perseverent work in the field of culture, literature, linguistic and politics.
The !ctters scnt by N. Petre-Petrescu, Andrei Barseanu, Virgil Arian, Th. Bogdan,
Gh. Stoica, Stefan Cicio-Pop, I. Russu-Sirianu, Vasile Lucaciu, T. Mihali, Vasile Goldis,
N. Balan, Victor Lazar, Mihail Dragomirescu prove the variety and complexity of problems
the people of the age had to confront, the variety of methods and styles used by them in
thc politica! struggle. They reveal new aspects about the Rising of 1907, press processes in
Transylvania, politica[ meetings, cultural initiatives on the ground of which the social and
politica! background prior to 1918 can be outlined.
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ANIVERSAREA ÎMPLINIRII VîRSTEI DE 70 DE ANI
A LUI GHEORGHE POP DE BASEŞTI, MOMENT
SEMNIFICATIV AL MANIFESTARII VOINŢEI DE UNITATE
ŞI LIBER TA TE A POPORULUI ROMAN

l n urmă cu mai bine de 70 de am, istoria meleagurilor nord-vestice ale
\•irii noastre înscria în paginile ei, unul dintre momentele de importanţă
'lcosebită în seria manifestărilor solidaTităţii şi unităţii întregului nostru popor
de pe ambele vcrsa.nte ale Carpaţilo.r, acela ,tl aniversării a 70 de ani de
viaţă a distinsului om politic român transilvănean, din a doua jumătate a
secolului trecut şi Începutul secolului nostru, cel care a fost, este şi va fi
liheorghe Pop de Băseşti*. în semn de preţuire a activităţii sale „Despăr
\ămîntul Astrei pentru Sălaj" şi „Reuniunea Femeilor Române Sălăjene" hotă
răsc oa adunările lor anuale să fie ţinute tot în Băseşti în aceeaşi zi a duminicii de 4 august 1907. Festivităţile sînt deschise prin o.bişnuita oficiere a serviciului divin în biserică, conform uzanţelor epocii, la ora 7,00 dimineaţa
de către vicarul Silvaniei, Olimpiu Barbuloviciu din Şimleul-Silvaniei împreună cu protopopul Augustin Vicaş din Măierişte şi preotul Anton Băliban
<lin Băseşti. ln jurul orei 9,30 după terminarea serviciului divin este viz,itat
mormîntul părinţilor lui Gheorghe Pop, ca pe urmă În ordinea dinainte
stabilită să-şi desfăşoare lucrările adunări!e generale anuale, prima dată Despărţămîmul Astrei pentru Sălaj de sub conducerea lui Olimpiu Barbulm·iciu
ca preşedinte şi aYocatul Coriofan Meseşan din Şimleul-Silvaniei ca secretar
~i după aceea Reuniunea Femeilor Române Sălăjene a cărei preşedintă era
Maria Cosma soţia lui Andrei Cosma directorul executiv al băncii româneşti
„Silvania" din Şim!eu. La ora 12,00 are loc expunerea (prezentarea) copiilor
sălăjeni, cînd Gheorghe Pop de Băseşti înmînează la peste 300 de mame
premii între 2-10 coroane, ca răsplată pentru atenta gr:ijă şi aleasa educaţie
pe care au dat-o copiilor. Momentul În sine şi gestul personal a sărbătoritului
exprima cît se poate de concludent grija pentru viitorul poporului român,
pen1tru generaţiile următoare, garanţia libertăţii, unităţii şi prosperităţii poporului nostru. Mărturiile contemporane, indiferent de provenienţă, atestă
splendoa,rea acestui moment, dimensiunea lui spirituală, edificatoare, factor
ca~litic inestimabil al profilului moral al poporului român.
'' Gheorghe Pop de Băseşti, de fapt, împlinise 70 de ani la 1 august 1905, dar din
cauza campaniilor electorale parlamentare din anii 1905-1906, în timpul cărora el însuşi
era candidat din partea Partidului Naţional Român din Transilvania în cercul electoral
C:ehu-Silvaniei, asemenea festivităti n-au putut avea loc.
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După acest moment, pe la ora 13,30 participanţii la festivităţi sînt invila o masă comună unde Olimpiu Barbuloviciu, Vasile Lucaciu din Siseşti,
Iosif Patachi din Săsar şi Vasile Pop din Sîngeorzul de Meseş rostesc toasturi în care sînt relevate meritele sărbătoritului ca neînfricat apărător al
limbii române şi a fiinţei noastre naţionale în faţa încercărilor de deznaţio
nalizare a românilor transilvăneni, acţiuni intrepPime cu o vigoare nemaiiîntîlnită de guvernanţii de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi Începutul secolului al XX-lea din monarhia bicefalică austro-ungară. Mai mult chiar,
decît atît, protopopul Vasile Pop din Sîngeorzul de Meseş, În discursul .rostit,
îl prezintă pe Gheorghe Pop de Băseşti în complexitatea dimensională a personalităţii sale şi pe lîngă cele menţionate deja arată că sărbăitoritul este un
continuator a lui Mihai Viteazul pe tărîmul luptei pentru unirea Într-un singur stat a tuturor teritoriilor locuite de români. Aceste cuvinte cuprind de
emo\ie, pe de-a dreptul fascinantă, clocotitoare şi îmbietoare la no-i acţiuni
mobiliza:toare a voinţei şi dorinţei de libertate ~.i unitate a poporului român,
pe toţi cei prezenţi şi pr.in aceştia pe români de pretutindeni. Concomitent
cu aceste stări de spirit declanşate de cuvintele vorbitorului amintit, imortalizate de documentele informative de epocă, autorităţile prezente aici sînt
cuprinse de mThnire, de ură, gata să suspenide desfăşurarea festivităţilor. Numai intervenţia vicarului Olimpiu Barbuloviciu prin rostirea unei rugăciuni
de mulţumire exprimată „în faţa" divinităţii cereşti pentru ajutorarea celor
prezenţi de a se Întîlni În acea zi minunată pentru aniversarea a 70 de ani
de viaţă ai lui Gheorghe Pop de Băseşti, conform concepţiei clericale din
acel timp, a creat o acalmie şi o revenire la forma şi dimensiunile iniţiale
ale atmosferei de desfăşurare a festivităţilor, ceea ce a creat posibilitatea
continuării acestora.
Momentul următor al festivităţilor este programul cultural-artistic al
tinerilor în cadrul căruia jocul popular „Căluşarii", inclus în spectacol tocmai ca simbol al unităţii naţionale româneşti a ocupat un loc de frunte
(jocul popular Căluşarii era şi este .răspîndit la români atit în România ca
stat politic de atunci cît şi în TransiJvania expnimînd astfel unitatea noastră
emică şi spirituală, i·ar la festivităţile despre care vorbim, prin prezentarea
1ui în repetate rînduri ţinea, În concepţia organizatorilor şi inimile tuturor
românilor, organizatori sau simpli participanţi, loc de st~ndard naţional, respectiv, locul trico:orului românesc, .interzis În modul cel mai categoric de
autorităţi de a fi arborat n.n.).
ln cursul serii, În jurul orei 20,30 au sosit de la Bucureşti, pentru a participa la măreţul şi neuitatul moment din viaţa lui Gheorghe Pop de Băseşti,
politicienii români Cantacuzino, Emanoil Ilutculescu, Alexandru D. Florescu
fost secretar al Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor, Nicu
Fi'.ipescu fost ministru şi primar al Bucureştiului, ca reprez~ntanţi ai României. Aceştii.a, după scurta dar sincera şi plăcuta înitîlnire cu sărbătoritul,
s-au prins în horă cu ceilalţi pa:rticipanţi veniţi aici din toate părţile Transilvaniei, exprimLnd încă o dată solidaritatea celor de peste munţi cu cauza
dreaptă a luptei românilor transilvăneni pentru libertate şi unitate naţiom1lă.

taţi
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Cu acest din urmă moment, festivităţile şi marea adunare populară rode la Băseşti din 4 august 1907, propriu-zis se încheie, unnînd doar
'1111v11rhiri cu totul confidenţiale ale liderilor români trans.ilvăneni cu membrii
clrlq~aţici din România.
Îll final, considerăm, ca fiind demn de menţionat faptul că la aceste glo1111.1~c momente de manifest;i,re a vieţii naţionale româneşti transilvănene,
î11.1 l.1 r:i de personalităţile politice şi culturale româneşti aminti te mai pariti' i1H1: Teodor Mihalii. deputat naţional român din partea cercului electoral
I lt".11ula în parlamentul de la Budapesta, Andrei Cosma directorul executiv
.ii liiincii româneşti „Silvania" din Şimleul-Silvaniei şi sprijinitor activ şi con•.t'1· vent al luptei naţionale româneşti desfăşurată în aceşti ani, Emeri·c Pop
dl' Uăseşti directorul executiv al băncii româneşti „Sălăjana" din Jibou,
dii l'('torul liceului românesc din Năsăud, soţia lui Vasile Hosu din Orăştie,
prnprictarul Vuculescu din Satulung al Chioarului, avocaţii Mihai Pop şi
f\ lcxandru Pop din Cehu-Silvaniei, Gheorghe Pop, Ioan Gheţie şi Ioan Suciu,
.111i111atori şi luptători perseverenţi pentru cauza noastră naţională, pentru
p.1~tr.1rea fiinţei naţionale 'româneşti, greu încercată în aceşti ani de la cump.111a de veacuri, din Zalău, preoţii Ioan Hieş din Bocşa, Ioan Bruchental
di11 Bicaz, Ioan Pop din Someş-Uileac, Ioan Lenghel din Oarţa de Sus, Va·.ilc Pop din Oarţa de Jos, Augustin Gavriş din Odeşti, Teodor Lenghel din
S1 rcmţi, vreo 30 de învăţători din jur, veniţi aici cu familiile lor şi mulţi
.il\ii. fo total numărul participanţilor se ridică la peste trei mii, cifiră care
î11 l'lmdiţiile politice de atunci, a asaltului pornit de guvernele de la Budapc~ta Împotriva formelor de manifestare şi exprimare a voinţei de viaţă
cwii:ă a popoarelor nemaghiare, era foarte mue, chiar peste aşteptările orga11i:r.01torilor şi credem că şi a autorităţilor. Acestea din urmă, de fapt privise
rn mare îngrijorare ţinerea acestor mari serbări naţionale româneşti aici la
ll.1scşti unde neînfricatul luptător „Badea Gheorghe Pop" cum personal îi
pl;icea să i se spună, polariza speranţele de izbăvire a unui Întreg popor. Ca
11 primă măsură, guvernul de la Budapesta, respinge propunerea guvernului
român din Bucureşti, ca acesta, .respectiv, Gheorghe Pop de Băseşti să fie
decorat cu distincţii româneşti, ceea ce evident ar fi imprimat noi şi superinare valenţe mişcării de eliberare a românilor transilYăneni. Sînt de asellll'nca interzise cîntecele româneşti care exprimau ideea de unitate naţională,
~.i fie intonate în timpul festivităţilor şi multe alte măsuri asemănătoare.
I >c~i au încercat prin toate aceste măsuri să limiteze la maximum caracterul
11;iţional .român al acestor serbări, însăşi ele autorităţi.Ie sînt nevoi1e să recu11nască că deşi festivităţile s-au desfăşurat fără embleme şi eşarfe naţionale
rnmâneşti, totuşi adunările ţinute şi celelalte momente au avut un caracter
111.111ească

ni

adevărat sărbătoresc.

In altă ordine de idei, merită menţiÎonait faptul că În acelaşi timp cu
I narea măsurilor în parte menţionate deja, auto~ităţile centrale şi locale concc11 trează aici impresionante forţe jandarmereşti, gata în orice clipă să intervină, la schiţ;i,rea celui mai mic semnal, pentru dizolvarea adunărilor. Cifra
oficială, recunoscută de autocitaţi. a jandarmilor aduşi aici este de 46, ceea
cc nu exclude posibilitatea ca ace~ia să fi fost mai mulţi, însă în nici un
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caz mai puµm. Primpretorul plasei Cehu-S~lvaniei se deplasează .e_ersonal la
Băseşci şi supraveghează direct desfăşurarea festivrităţilor. Datorita calmului
şi a stăpînirii de sine, trăsături specifice poporului. nostru, a celor prezenţi,
autorităţile n-au intervenit pe parcursul desfăşurării serbărilort, iar momentul În sine rămînînd în felul acesta un.ul dintre cele mai semnificative în
şirul manifestărilor voinţei de libertate şi unitate naţionaJă a poporului român
şi o adevărată demonstraţie a solidarităţii noastre naţionale.
!OAN TOMOLE

ANEXE
A szilagycsehi jaras filszolgabir6jh61

I. J0/1907 bizalmi szam
Fâispan Or!

90/1907 bizalmi szamu rendeletere hivatkozzassal, a foly6 h6 4-iken tavbeszel8n leadott
jelentesemmel kapcsolarban az illesfalvii nemzetisegii jel'legii gyill.esre vonatkoz6lag koriilmenyes jelentesemet a kovetkez8kben tcszem meg: Foly6 h6 4-Uken reggeli 7 6rakor Illcsfalvfo
mefjelentem es az ott kirendelt 46 flSnyi csend8rseg vezet8je L6sa f8hadnagytol azon crtesiilest nyertem, mikep a foly6 h6 3-ikfo delutfo tortent fogadtatasa a fi6k i~azgat6sagnak
es n8egylet va'lasztmanyanak teljesen rendben, nemzeti szinii jelvenyck es zaszl6k nelkiil,
de azert diszesen folyt le. Foly6 h6 4-i.ken az istentisztclct a nai am tortent hejelcntbs szerint vettc
kezdetet, melyen Barbolovics AEmpius, szi!agysomly6i vikarius celebralt, kinek Vekas Agost
hidvegi e9percs es Balibfo Antal illesfalvi lelkesz assistalt.
Ugy a mise, mint a rovid konyorges poLitikai vonatkozasokat nem tartalmazott. Az
istentisztelet 1/2 10 6rakor ert vegett es nevezett vikarius, mint a ku!tur-egylct clnoke
aggkorara es kimerii!tsegerc hivatkozassal, a templomt61 tavo! fekvo felekezeti iskolaban
engedel>'.ezett ~vi ren1es kozgyllles megtarta~h "': temP:lomb~n kivfota, illetve kertc megtarthatm, a mit tcrmeszetescn megengedtem es m1g az nstentisztelet alatt zrufolt templomot
szell8ztettek, a koriilbel81 150 ferfi es no (iintelligcntia) a templom haj6 kiils8 fa!ahoz vonult,
hol Pap Gyorgy .anyai nagyatyjfoak illesfaJvi Pap Peter varmegyei volt alispan emlekerc
keszitett sirkovet neztek meg. Ezutfo a koriilbel81 300 filre tehet8 intelligentia es 500 fllre
tehet8 fOldmives ·nep a templomot zsufolasig megtoltve a v.ikarius a kultur-egyleti evi kozgylllest megiey"itotta, majd dr. Meszesan Cor·iolfo szilagysomly6i iigyved, egyesiilcti titkar
szamolt bc az egycsii.!et utols6 evi miikodesr81, szomoruan konstatalva, hogy a tagsagi
dijjak .rendetleniil folynak .le, azutan P.ap Gyorgy ·inditvfoyara az uj tagok gyujteset
nyomban megkezdtek, Lcngyel Todor biikt6tfalusi lelkesz alapit6 tagu·! /200 korona/, vagy
30-an pedig rendes tagul /10 korona/ leptek be, mikozben Pap Gyorgynek a fO!dmiveles
okszerii eljarasar61 irott fiizetet 20 fillerjevel aruJgattak, azutfo az iigyesebbnek bizoiey"u1t
parasztgazdakat kisebbszerii jutal6kban reszesitettek, vegiil nehany, de tisztan a gazdalkodas
keretebe veg6 tanacs es velemeny felsz6lalas utfo az elnok bezarta a kozgylllest, mire
nyomban Kozma Endrene, rniint a n8egylet elnoke nyitotta meg az iilest szintfo beszamolva
egy'letiik 'utols6 evi miikodeser&l, gyermeknek egeszseges nevelteteserlll, majd vagy negyvenen,
2 korona evi dij mellett tagnak leptek be, mire ezen gyules is a szi!agysomly6i roman
iskola negyed ev szazados miikodeset tartalmaz6 konryvnek 2 koronaval va:l6 e!arusirasa mellett vegetert. Ezutan a -templomban volt, valamint a templomon kiviil es az utczan osszesereglett, koriilbel&l 1.500 flSre tehet8 tomeg Pap Gyorgy udvarara vonult, hol a gyermek
kialliras deli 12 6rakor kezdetet vette, mely abban aJ!ot, hogy az el8zoleg a lelkeszek
0

1 Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj, seria Comitele
suprem-confidenţiale,
fascicola nr. 93/1907.
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l:s tanit6k âltal ertesitett fOldmives nc5k 1-4 eves korig levc5 gyermekeiket tiszta ruhâban
udahozva vezetc5seg reszerc51 kikiildott bizottsag Kozma Endrene es Hosszu Uszl6ne (szaszvirosi) vezetese alatt megtekintettek szepseg es kifejlettseg, szerint osztalyozt:ik es koriilbollll 300 anyat 2-10 koronaig terjedll j>utalomban1 reszesitettek, a jutalmokat Pap Gyorgy
US:t!Otta ki, termcszetesen az anyak es gyermekeikkd cs6koltatvan meg kezet es nagy OrOm
volt egy egy erllteljesnek igerkezll gyermek megcs6kol3.s3.nal. Delutani 1 6rakor a jutalma:r.ott gyermekek es anyaik egy oda hozatott fenykepeszszel le '1ettek vetetve, majd 1/2 2
6rakor kezdet& vette az ebed, melyen fiingens politikusaink kozziil csup:in egyediil Mihalyi
'l'ivadar nagyilondai kepviselll vett reszt. F6helyeru Paip Gyorgy es Barbalov.ics Alimpius
iiltck; nevezetteken kiviil ismertebb nevii nemzetisegii egyen Lukks Laszlo laczfalusi lelkesz,
Pap Uszl6 meszesszentgyorgyi fllesperes, dr. Pap Gr,orgy zilahi iigyved vett reszt. Az ebed
_I koronas volt, 504 teritekkel es az u.dvaron .felallitott fedect satorban folyt le. Megjegyezem, hogy intelligeM elem 41-en Marosan Gabor illesfalv.i korjegyzllne! ebede'lt, amenyibcn Pap Gyorgyek nem szamitottak ennyi vendegre. A toastirozast a vikarius kezdette
111q; 6 Felsegere iiritven poharat, ki atyai gondoskodasa ala vette a roman nemzetiseget is.
Awtan Pap Gyorgy (illesfalvi) beszelt, kifejezeset adva elert czeljanak, hogy aggkorara
vaio tekintettek sikerii'lt osszehoznia „Testvereit" es ~gy, mint az llk 1patriârchajuk ezen
St,Cp szamu osszejovetelblll 13.tja, hogy vaJlasuk cs nyelvllk vooelmere az ifjabb kor is osszel;H!O lesz. Majd Luk:ics Laszlo laczfalusi 1pap iiritett pohârat Pap Gyorgy tovabbi egeszsei;crc, kerve .a nemzetiseget, hogy Paip Gyorgyot mint eddig is atyjokkent tiszteljek es barmi
t•llcn:iramlatta'i szemben is nyelvllket es vallasokat vedjek meg, mely szândekok ellen hiszi,
.;i hatosagnak kifogasa ncm .Jehet. Ezudn Pataki nevii zazaci (Szatmârmegyei) -lelkesz, mondott vallâruk erdckeben beszedet felkerven a Szilâgyvarmegyei româ.nsagot, hogy a kozcl
napokban Szatmarvarmcgyeben tartarud6 niemzetiscgii gyu-lesen vegyenek rcszt. Pa·p Laszlo
mcszesszentgyorgyi esperes beszelt ezutan, laczfalusi Lukacs Laszlot (corect este: illesfalvi
l'ap Gyorgyot n.n.) koszontven fel, ki Vitez Mihaly es mas, szerinte tortenelmi hirii hllsok
kovct6jekep firadozik a nemzetiseg czeljaLnak eleresere, vegyen a jelenleg-i nemzedek t6lc
pcldat, ki a nemzcciscg erdekeben1 a martirsagc6! sem rettent vissza es nem is fog visszarettcni. E pillanatban feleme'lkedni szandekozcam, mit a velem majdnem szemben iii& vikarius eszre vchetven nyomban fe!al'lott, rovid magan imaval az ebedec befejezettnek mondotta.
A midlln megjegyzem, hogy amennyiben az ertekesebb jelen voltak cs sz6nokok beszedeikbcn
az allameszme e!Ien tiintetllt mondani ovakodtak, elhagytam Pap Lâszl6nak rendreutasitasat,
de valoszinilnek f6vezet6je 'iehet, mit onnan îs kovetkeztetek, hogy szamosan kesziiltek volna
lSt beszedeert ii.dvozolnii, ha a vik:irius az ebedet be nem rekesztette volna.
Ezek utan ugyancsak a Pap Gyorgy udvar:in delutaru 5 6rakor a koznep t:inczolc
cs megengedtem 10 ifjunak, hogy nemzeti oltonyben (bocskor, ing, gatya, kucsma, szallag es
nagy bot) a Calusert bemutathassak. Esti 7 6rakor a koznep teljesen eloszlott, 2 jarlSrrel
biztosittottam az ejjeli csendet, a korcsmaknak 10 orakor va.Jo hezaratâsât elrendeltem es
9 orakor vette kezdetet az uri osztaly tam:zvigalma, melyeru korfrlbellll 120 par, de nem
ncmzeti ruhahan, vett reszt, es ezeknek is a Caluser rovid bemutatasat megengedtem. Esti
1/2 9 6rakor erkezett meg Bukarestb&l aiutomobilon Cantakuzfoo es Butkiulesku Emanuel
bojarok, tovabba Floresku a volt rom:ini:ai liga sekretâriusa valamint FilLpesicu Niku volt
bukaresti polgarnnester es minister, kik Pap Gyorgy magan lak:isaban atoltozkodve vacsorazâs utan ejjcl 1/2 11 orakor a tfocz helyisegbe jottek es ott, kii!Onoscn a holgyekkc'.
foglalkoztak annelkiil, hogy a hazigazda papokat vagy meg jelenlevll uri oszta·lyhoz tartozokat nekik bemutatott volna. Magam ejfcl ud.ni 1 orakor az llrsre mentem Losa f<>hadnagygyal kozolve, hogy e deli vonattal Kolozsva-rra vissza utazzek a 40 csendc5rjevel es
Illesfalv:in hagytam az octani llrs 4 fllnyi legenysegfo kiviil, Mencll szilagycsehi es Kiss Gergely zilahi jar:is llrmestereket, ut6bbi kettllt azon megbizadsal, hogy a kiiLfoldi vendegeknek esetleges gyillesrlll szerezzenek bizalmas ertesiilest.
Dsszefog.Ialva a 13.togattakat es taipasztaltakat, jelenthetem, hogy hozzavecoleg 3.ooo
fl\blll âl'lott az osszes kozonseg, ezekblll intelligens ferfi 150, nllk 450 es şyermek 100 lehctett a tobbi nagy reszt illesfalvi, azutân pedig a szomszedos kozsegekbol vaio fO!drnivcs
nep volt. Altal:iban az egesz nap lefolyasa nyugodt es rendes volt, kifogasolni vaJ6 viselkedest csupân Pap Laszlo meszesszentgyorgyi fllesperes tanus.itott, amic elc5ttem tobb pap es
iigyved helytelenitett is. A legkorrektebbiil mindenesetre a nagyilondai orszagos kepviselo
viselte magât, ·ki sem a templomba.n tartott 2 gyillcs alatt, sem az ebed idejcn egy 3.rva
sz6t sem valtott, kiveve ncjct, SOI a masodik tal etclnel (Lukacs Uszl6 felsz6lalasa utan)
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

I. TOMOLE

586

nyomban es nejevel egyiitt eltavozott es az esti tanczvigalom megkezdeseig nem is mutatkozott. Mar delutan 5 6ra ki:iriil dr. Pap Mihaly szi.Iagyosehi, Pap lmre zsib6i, dr. Pa,P
Gyi:irgy ZJilahi, valamint a ki:irnyekbeli es tavolabb lak6 lelkeszek mintegy negyvenen mar
elutaztak ugy, hogy az esti tfoczvigalomra dr. Getie Janos es Szucs Janos zilahi, dr. Pap
Sandor szilagycsehi iigyvedek, a nasz6di o!ah gymnazium igazgat6ja, Kozma Enidre szilagysomly6i. bankigaz~at6, Lukacs Uszl6 laczaifalusi, ILles Janos olahbaksai, Bruchental Janos
bi.kaczai, Pap Janos szamosujlaki Lengyel Janos felsllvarcz:ai, Pap Uszl6 als6varczai, Pataki
zazari, Gavris Agost vadafalvi, Lengyel T6dor biikkt6tfalusi lelkeszek es vagy 30 tanit6
csa.Jadjaikkal mara.dtak Ott es ki:iri.ilbei&l 15 papni:ivendek es ugyanannyi kepezdesz. JeJen
volt meg egy Kllvarhosszufalur61 nllsiilt bojar, nevet j61 megjegyezni nem tudtam (talan
Wukulescu) kinek. neje felesege volt Nikita Janos nehai zilahi iigyvcd, de Szilagysomly6r61
elki:ilti:izi:itt fianak. Ez azonban tisztan nejet foglalta le maganak es bizalrnasabban senkivel
sem &intkezett.
Miutani el&ttem ny~lvanval6 volt, hogy az orszagos roman nagy gyi'.iles osszehfvasa drgyaban a roman komite (ha tal:ln ezek kik automobilon utaztak ide, oda ur.toznak) nyilvanos gyi'.iles a kiilon semmibe vett es ugy H.ttam, hogy elllttiik tisz:tani ala rendelt szerepre
szant visszamaradt papokkal tartatni nem fog es legfeljebb Pap Gyi:irgy, Lukacs Laszl6,
Kozma Endre es a bukarestiek az esetleges megbesze!cst csupfo a Pap Gyorgy magan lakasaban tartanak meg, e'ltavoztam.
Arr61, hogy Pap Gyi:irgy 80-ik (n.ni. ·corect este: 70-ik) evfordul6janak mikent val6
megiinnepleset targyaljak, sz6 nem volt.
Vegiil a ·csendl>rsegre vonatkoz6lag jelentem, hogy azt egesz napon a laktanyaban
tartattam es lgy es egyebbkent is a tapinitatossagot szem ellStt tartottam. Jelentesem tudomasul vetelet k&ve, annak jelzesevel, ha bizalmas ertesiileseim talalnak lenni, ·ugy jelenrteni
fogok, vagyok Melt6sagodnak.
Szilagy Cseh, 1907, Augusztus h6, 5.
a!azatos szolgaja
(pecset)
Nikolajevits Uszl6
fllszolgabir6
Cota: Arh. Stat. Silaj, fond Prefectura jud. Sălaj, seria Comitele
fascicola nr. 93/1907, .documenit nr. 91/1907.

suprem-confidenţiale,

Observaţii:

-origililal, limba

maghiară

Traducere
De la primpretorul plasei Cehu-Silvaniei
număr confidenţial

30/1907
Domnule Comite Suprem!

Cu referire la ordinul cu numărul confidenţial 90/1907, în legătură cu raportul meu
referitor la adunarea cu caracter naţionalist din Băseşti, prezentat telefonic în 4 luna curentă, înaintez, în următoarele raportul meu amănunţit: ln 4 luna curentă, dimineaţa la
ora 7 m-am prezentat în Băseşti şi de la locotenentul-major L6sa conducătorul celor 46 de
jandarmi· dispuşi acolo am obţinut informaţie despre primirea făcută în 3 după amiază,
luna curentă, direqiunii despărţămîntului şi comitetului reuniunii de femei, care s-a desfăşurat
în deplină ordine, fără embleme şi steaguri de colorit naţional, dar festiv.
(Festivităţile n.n.) au început conform raportului întocmit nouă, în 4 luna curentă
cu oficierea serviciului divin, de către vicarul din Şimleul-Silvaniei, Olimpiu Barbuloviciu
asistat de protopopul Augustin Vicaş din Măierişte şi preotul Anton Băliban din Băseşti.
Atît liturghia cît şi scurta rugăciune n-au conţinut referiri politice. Serviciul divin s-a terminat la ora 9,30 şi amintitul vicar în calitate de preşedinte a asociaţiei culturale, din cauza
senilităţii şi epuizării sale, a dorit, respectiv a cerut ţinerea adunării ordinare anuale aprobată
În şcoala confesională aflată departe de biserică, ceea ce eu, firesc, am aprobat. (D~i n.n.)
au aerisit aglomerata biserică, în timpul serviciului divin aproximativ 150 de intelectuali,
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femei, au ieşit din biserică şi au privit piatra de mormînt ridicată acolo de Gheorghe
Pop în amintirea fostului vicecomite Petru Pop de Băseşti, bunicul său dinspre mamă. După
.1reasta, umplîndu-se pînă la refuz biserica de aproximativ 300 de intelectuali şi 500 de ţă
rnni, vicarul a deschis adunarea generală anuală a asociaţiei culturale, apoi dr.· Coriolan
Meseşan avocat din Şimleul-Silvaniei, secretarul asociaţiei a făcut bilanţul ultimului an de
funcţionare a asociaţiei şi cu tristeţe a constatat că taxele de membru au scăzut neobişnuit.
I .:t propunerea lui Gheorghe Pop adunarea a început să primească noi membri. Preotul din
"itrcmţi, Teodor Lenghel ca membru de bază (.era în comitetul de conducere n.n.) a donat
100 de coroane, iar cei 30 membri ordinari cîte 10 coroane. Lui Gheorghe Pop i-au vîndut
broşuri privind cultivarea raţională a pămîntului cu cîte 10 fileri. După aceea au distribuit
premii mărunte ţăranilor care s-au dovedit mai vrednici. ln final, după cîteva schimburi J'e
p:lrcri şi sfaturi pc teme gospodăreşti, preşedintele a închis adunarea.
După aceasta soţia lui Andrei Cosma, ca preşedinte a reuniunii de femei a deschis
.1J11n:1rea (reuniunii n.n.) prezentînd darea de seamă a reuniunii pe ultimul an de funcţio
nare şi (:t vorbit n.n.) despre educaţia sănătoasă a copiilor, apoi cam 40 inşi au intrat
(în reuniune n.n.) cu o taxă anuală (de membru n.n.) de 2 coroane, după care cu vînzarea
rn cite două coroane a cărţilor referitoare la un sfert de veac de la înfiinţarea (de func1i11n:trc) a şcolii româneşti din Şimleul-Silvaniei, această adunare s-a terminat.
După aceasta mulţimea în număr de aproximativ 1500 de inşi, care au fost în bise11r:i, precum şi afară şi care se adunase în uliţă, au mers în curtea lui Gheorghe Pop,
unJc la ora 12 la amiază a început expunerea copiilor, care în aceea a constat, că din
panca conducerii comitetului delegat, de sub conducerea soţiilor lui Andrei Cosma şi Vasile
I lo·;u din Orăştie a admirat frumuseţea şi desfăşurarea (prezentarea) copiilor aduşi acolo în
h.1ine curate, în urma înştiinţării ţărăncilor cu copii Între 1-4 ani, În prealabil, de către
ircn\i şi învăţători, după care i-au categorisit şi la aproximativ 300 de mame le-au distri111i1 premii de 2-10 coroane. Premiile au fost împărţite de Gheorghe Pop şi în mod
firc~c mamele şi copiii i-au sărutat mîna şi mare bucurie era cînd se ducea la sărutat cîte
1111 copil plin de vigoare. La ora 1 după amiază copiii şi mamele premiate au fost foto!:r .1fi:ne, apoi la ora 13,30 a început masa, la care dintre politicienii remarcabili numai
,jn~urul Teodor Mihali deputat de Ileanda (deputat parlamentar n.n.) a participat. La locul
de frunte s-au aşezat Gheorghe Pop şi Olimpiu Barbuloviciu. In afară ·de menţionaţii indivi1.i naţionalişti (adică luptători naţionali români n.n.), cu nume mai cunoscut au luat parte
Vasile Lucaciu preot în Siseşti, Vasile Pop protopop din Sîngeorzul de Meseş şi dr. Gheorghe
l'up avocat din Zalău. Masa a fost de 3 coroane, cu 504 farfurii şi s-a desfăşurat În cortul
.1rnperit aşezat În curte. Menţionez că 41 de intelectuali au mîncat la notarul cercual
(ia vrii Mureşan din Băseşti, întrucît Gheorghe Pop n-a scontat pe atîţia oaspeţi. Toastarea
.1 început-o vicarul care a golit (a ridicat n.n.) paharul pentru Majestatea Sa (Impăratul n.n.)
rare a luat sub Îngrijirea sa părintească şi naţionalitatea română. După aceea a vorbit
<ihcorghe Pop de Băseşti, arătînd că scopul l-a realizat, că deşi bătrîn a reuşit să-şi adune
„Fraţii" şi astfel se vede din acest frumos număr al celor adunaţi că el este patriarhul lor
~i c5 cei mai tineri vor fi solidari (în lupta n.n.) pentru apărarea religiei şi limbii. Apoi,
preotul Vasile Lucaciu din Siseşti a ridicat paharul pentru sănătatea lui Gheorghe Pop cerînd
11:11ionalităţii (române n.n.) să-I cinstească ca pînă acum, ca pe un părinte şi să-şi apere
limba şi religia în faţa oricărui val (încercări de deznaţionalizare n.n.), atiwdini care nu
rontr~vin legalităţii. După aceasta preotul din Săsar (comitatul Satu-Mare) pe nume Patachi
' :t referit la probleme de religie, cerînd românilor din comitatul Sălaj să ia parte la adu11.trc:t naţionalistă (naţională românească n.n.) ce o să se ţină în zilele apropiate în comitatul
Sa!ll-,\fare. Protopopul Vasile Pop din Sîngeorzul de Meseş vorbeşte după acesta salutîndu-1
pe Vasile Lucaciu din Siseşti (corect: pe Gheorghe Pop de Băseşti n.n.) care se străduieşte
ra un urmaş a lui Mihai Viteazul şi a altor vestiţi eroi ai istoriei de după acesta (după
i\1ih:ti Viteazul n.n.) pentru realizarea scopurilor naţionale şi generaţia actuală să ia exemplu
Jc la el, care în interesul naţionalităţii nu s-a dat şi nici nu se va da înapoi de la suferin\ă. ln această clipă am intenţionat să mă ridic, dar vicarul care şedea aproape vizavi
Je mine, observînd, cu o scurtă rugăciune a închis masa. Menţionez că Întrucît au fost
prezenţi oratori şi oameni mai valoroşi s-au ferit de a se manifesta contra statului în discursurile lor iar lui Vasile Pop i-am lăsat instrucţiuni, dar probabil el este principalul conducător, ceea ce şi de acolo se poate vedea, că numeroşi l-ar fi felicitat pentru discurs, dacă
vicarul n-ar fi dizolvar masa (adunarea de masă n.n.).

l
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După acestea la ora 5 după amiază poporul de rînd a dansat în curtea lui Gheorghe
Pop şi eu am permis ca 10 tineri în costumaţie naţională (opinci, cămăşi, cioareci, căciuli.
panglici şi bLte mari) să prezinte Căluşarul. Seara la ora 7 poporul de rînd s-a împrăştiar
în totalitate şi cu două patrule am asigurat liniştea nopţii. La ora 10 am ordonat închiderea
cîrciumilor şi la ora 9 a Început petrecerea clasei domneşti, la care au luat parte aproximativ
120 de perechi, însă nu în costume naţionale. Şi în faţa acestora am permis o scurtă prezentare a Călt~arului.
Seara la ora 8,30 au sosit cu automobilul din Bucureşti, boierii Cantacuzino şi Emanai!
Butculescu, apoi Florescu fostul secretar al ligii României, precum şi Nicu Filipescu fost
primar al Bucureştiului şi ministru, care s-au schimbat în locuinţa lui Gheorghe Pop şi
noaptea la ora 10,30 au venit la locul de dans şi acolo s-au prins în joc, îndeosebi cu
doamnele, fără ca gazda să le fi prezentat preoţii şi pe cei care mai erau prezenţi din clas:t
domnească. Personal, la ora 1 după miezul nopţii am mers la post (postul de jandarmi n.n.)
şi i-am comunicat locotenent-majorului L6sa, ca împreună cu cei 40 de jandarmi cu trenul
de azi de la amiază să se reîntoarcă la Cluj şi la Băseşti înafară de grupa de acolo de
4 jandarmi i-am lăsat pe plutonierii de plasă Mentă din Cehu-Silvaniei şi Kiss Gavril din
Zalău. Pe ultimii doi i-am lăsat cu sarcina informării confidenţiale despre eventuala organizare a unei adunări a oaspeţilor din străinătate.
Sintetizînd cele văzute şi observate, pot raporta, că, aproximativ, din 3.000 de m\1
a constat întreaga adunare, dintre :tceştia bărbaţi intelectuali 150, femei 450 şi copii cam
100. Ceilalţi mare parte ţărani din Băseşti şi comunele învecinate.
In general, desfăşurarea Întregii zile a fost liniştită şi ordonată. Comportare care s-a
abătut numai protopopul Vasile Pop din Sîngeorzul de Meseş a manifestat, ceea ce în fata
mea mai mulţi preoţi şi avocaţi au şi dezaprobat. Cel mai corect în toate împrejurările
s-a comportat deputatul parlamentar de Ileanda, care n-a schimbat nici un singur cuvînt
nici la cele două adunări ţinute în biserică, nici în timpul mesei, înafară de soţie, b:t chiar
la o doua masă (după cuvîntarea lui Vasile Lucaciu) împreună cu soţi:t a plecat şi pînă
la începerea petrecerii de seara n-a apărut. In jurul orei 5 dr. Mihai Pop din Cehu-Silv:tniei,
Emeric Pop din Jibou, dr. Gheorghe Pop din Zalău, precum şi preoţii ce locuiesc în împrejurimi şi mai departe, cam 40, au plecat, astfel că la petrecerea de seara au rămas acolo
avocaţii dr. Ioan Ghetie şi Ioan Suciu din Zalău, dr. Alexandru Pop din Cehu-Silvaniei.
directorul gimnaziului valah din Năsăud, Andrei Cosma directorul de bancă din Şimleul
Silvaniei, preoţii Vasile Lucaciu din Siseşti, Ioan Ilieş din Bocşa, Ioan Ilruchental din Bicaz,
Ioan Pop din Someş-Uileac, Ioan Lenghel din Oaqa de Sus, Vasile Pop din Oarţa de Jos,
Patachi din Săsar, Augustin Gavriş din Odeşti, Teodor Lenghel din Stremti şi 30 de în,·:ît'1tori cu familiile şi aproximativ 15 studenţi la teologie şi tot cam atîtia elevi de şcoli normale. A fost prezem şi un boier căsătorit din Satulung al Chioarului, stabilit la hăi:ttul
său din Şimleul-Silvaniei, numele n-am putut să-l notez (poate Vuculescu) a cărui nevastă
a fost soţia răposatului avocat Ioan Nichita din Zalău. Acesta Însă s-a Întreţinut numai
cu nevastă-sa şi mai confidenţial n-a fost în relaţii cu nimeni. După ce m-am convins că
fruntaşul român şi adunarea publică n-a hotărît nimic În problema convocării unei mari
adunări româneşti (dacă nu doar să întoarcă vizita celor care au călătorit cu automobilul
aici) şi am văzut clar că nu se vor întreţine cu preoţii rămaşi pentru scopul scontat şi cel
mult Gheorghe Pop, Vasile Lucaciu, Andrei Cosma şi bucureştenii numai În locuinp lui
Gheorghe Pop vor ţine eventuale convorbiri, am plecat.
Despre felul în care să se trateze (să se prezinte publicului n.n.) sărbătorirea a 80 de
ani (corect: 70 de ani n.n.) ai lui Gheorghe Pop n-a fost vorba. In final, referitor la jandarmerie raportez, că toată ziua am ţinut-o în cantonament şi astfel m-am menţinut cu tact.
Cerind luarea la cunoştinţă a r:tportului meu, cu remarca, că dacă va fi găsit drept
confidenţial, astfel voi mai raporta.
Sînt al Luminăţiei Voastre.

Cehu-Silvaniei, 5 august 1907.
[ ~igiliul]

sh1;;. umilă Vasile Nicolaieviciu
prim pretor
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L'ANNIVERSAIRE D'ACCOMPLISSEMENT DU SOIXANTE-DIX ANS DE LA VIE
DE GHEORGHE POP DE BASEŞTI DE 4 AOUT 1907 - MOMENT
SIGNIFICATIF D'AFFIRMATION DE LA VOLONTt POUR LIBERTt
ET UNITt NATIONALE DU PEUPLE ROUMAIN
(Re sume)
Cette etude nous presente les festivitees du Băseşti de 4 aout 1907, orgamsees avec
l'occasion d'accomplissement de 70 ans de la vie de Gheorghe Pop de Băseşti, le chef des
ltnumains transylvains de commencement du natre siecle dans la lutte pour liberte et unite
nationale.
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ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA MINERITULUI
A METALURGIEI NEFEROASE IN NORDUL TRANSILVANIEI
INTRE ANII 1919-1940. ACTIVITATEA CAPITALULUI
PARTICULAR

~I

I )in punct de vedere al act1v1,taţ11 mm1ere ·regiunea Baia Mare este una
11111 cele mai veohi din Europa, iar varietatea şi frumuseţea exemplarelor
111111cralogice întîlnite, mai cu seamă în părţile superioare ale zăcămintelor,
,1 dus demult renumele său peste hotare, pentru că nu există muzeu mineral11r,il' mai însemnat, În care mineralele ,regiunii Baia Mare să nu figureze la
1111' de frunte 1 •
Scopul acestor rînduri este de a înfăţişa activitatea minieră desfăşurată
111 această regiune nordică a ţării În cei 21 de ani cîţi s-au scurs din mo111r11ttLI unirii Transilvaniei cu Romania şi pînă în momentul cedării părţii
11111di,:c a acestei provincii Ungariei hol"thyste, prin odiosul dictat de la Viena,
di11 august 1940.
Atît Înainte cît şi după anul 1918 statul a fost acela ca,re a exploatat cel
111.1i intens bogăţiile subsolului regiunii miniere a Băii Mari Şi mai puţin partirnlarii. Este deci explicabil de ce majoritatea cercetătorilor s-au preocupat în
primul rîn.d de descrierea activităţii statului În acest domeniu, neglijînd activitatca societăţilor pa.rticulare. Ca urmare, vom încerca să umplem acest
~:ol prin expunerea de faţă.
După anul 1918 toate proprietăţile aparţinătoare fostei Direcţii regale
.1 minelor trec în posesia statului roman, fiind administrate de Ministerul
I111lmtriei şi Comerţului, în ca:drul căru~a a fost 01rga.nizată Regia Publică
< :omc!·cială a Intreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal
R LMMA. În cadrul acesteia funcţionau: Direcţia Baia Mare şi Direcţia
I l1111ccloara. ln 1940, prin decretul lege nr. 692 cele două direcţii se translmmă în intreprinderi independente, anume: Minele de aur ale •statului 1\1 INAUR, şi Uzinele de fier ale statului .din Hunedoara.
ln posesia Direcţiei minelor şi Uzinelor statului din Baia Mare intrau
1·xploatări miniere atÎt din regiunea Baia Mare cît şi din munţii Apuseni.
( ;rnpul Baia Mare cuprindea 6 exploatări miniere: Valea Roşie şi Dealul
< irucii aur şi argint; Baiia Sprie - plumb, argint, cupru, zinc, pi.rite;
<:avnic aur, argint, plumb, cupru, zinc; Băiuţ - aur, argint, plumb, cu1

·•N

Analele minerilor din România, nr. 10/20 oct. 1941, p. 266-267.

Acla Mvsei Porolissensis -

voi. IV
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pru; Rodna Veche - pmta. La acestea se alătură Uzina metalurgică „Firiza
de Jos" şi lnstialaţia de afinare :a amul:ui 2 •
ln ceea ce priveşte produqia, randamentul expl-0atărilor miniere ale statului în zona Baia Mare şi nivelul utilării tehnice, deosebim două et:ape dis-,
tinete, şi anume: etapa 1919-1930, caracterizată prin administrarea în regie
directă de stat şi se oaraoterizează printr-o activitate de pregătire a investiţiilor de mai tîrziu şi o treaptă de raţionalizare a lucrărilor; cea de-a doua
etapă cuprinsă Între 1931-1940, se caracterizează printr-o administrare comercială sub formă de regie publică şi un timp chiar autonomă. Această
etapă se mai caracterizează prin efectuarea unor investiţii impol'tanite3 •
ln ceea ce priveşte capi•talurile particulare, cele două etape menţionate
mai sus pot fi aplicate şi în acest caz, cu rezervele ce le impun unele particularităţi ce le au societăţile şi asociaţiile miniere particulare În comparaţie cu
intreprinderile statului şi care vor fi scoase în evidenţă pe parcursul acestei
expuneri. Mai facem precizarea că industria minieră şi •metalurgică din nordul
Transilvaniei nu a cunoscut criza economică din anii 1929-1933, cînd producţia a fost în continuă creştere.
Greutăţile din anii 1919-1930 au la bază faptul că în anii anteriori
actului de la 1 Decembrie 1918 au fost a·doptate în domeniul mineritului
metode de lucru iraţionale, fie prjn aplicarea unei exploatări forţate a filoanelor bogate, fie prin Întreruperea lucrărilor în părţile sărace şi neefectuarea
la timp a susţinerilor. Asemenea metode au dus la epuizarea zăcămintelor,
la dărîmarea unor galerii şi inundarea altora prin Întreruperea funcţionării
pompelor de mină. Intreruperea lucrului În arui războiului mondial din
1914-1918, fără a se continua acţiunea de întreţinere a minelor a dus Ia
inundarea şi p.răbuşirea multor galerii de mină, cum e cazul minelor particulare din Valea Borcutului, sau aparţinînd statului ca: Dealul Crucii, Baia
Sprie şi Cavnic. In cazul acestora din urmă au fost necesari mai mulţi ani
pînă au reintrat În activitaitea normală4.

Produse

I
1919-19251 1926-1931
media

media

1932

1933

1934

1935

Au (kg)

189

350

510

731

729

956

Ag (kg)

1204

1987

3839

5613

4901

3903

Pb. (t)

321

740

1421

1795

1773

2080

16

17

78

160

147

165

40467

62871

77608

93299

102976

106426

Cu (t)
Minereu (t)

2 Arh. Stat. Baia Mare, fond. Direcţia minelor şi uzinelor statului, dosar nr. 145/1933
31/1948. Vezi şi C. Oszoczkei - I. Sabău, Direcţia minelor şi uzinelor metalurgice, în
Revista Arhivelor, lv1967, p. 179-198.
3 /bidtm, dosar nr. 31/11948.
4 Idtm.

şi
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Iată, pe scurt, oare au fost principalele investiţii făcute de stat, între
anii 1930-1940 la minele şi uzinele metalice ce-i aparţineau În nordul
fransilvaniei: Între anii 1930-1931 este pusă în funcţiune instalaţia de f!otaţie de la „Dealul Crucii" cu o capacitate iniţială de 100 1t minereu în
24 de ore. Această instalaţie a fost triplată între 1935-1936, prelucrînd
~i minereul ·de la „ V alea Roşie"; în 19 31 a fost terminată şi instalaţia de
flotare de la Baia Sprie cu o capacitate iniţială de 120 tone, care a fost dublată între 1935-1936; flotaţia de la Băiuţ a fo~t începută în 1934 şi terminată în 1936, cu o capacitate de 70 tone de minereu În 24 de ore; a fost
construit Între 1935-1936 funicularul dintre Cavnic şi Baia Sprie, lung
de 10 km; a fost constrllită la Baia Mare În 1925 instalaţia de afinare elec1rică a aurului şi argintului, amplificată pînă în 1933, capabilă să prelucreze
I O tone de aur şi 20 de tone de argint pe an; a fost amplificat între
1934-1935 Laboratorul de analize de la Baia Mare; a fost construită Între
anii 1937-1938 instalaţia de cianurare a concentratelor piritoase aurifere
de la „Dealul Crucii" cu o capacitate de 30 de tone în 24 de ore; Uzina
„Firiza de Jos" a fost mărită prin dotarea ei cu instalaţii noi 5 •
ln interiorul minelor s-a mări1t randamentul de lucru prin introducerea
perforatorului mecanic, pentru prima oară la Baia Sprie În 1928, apoi În
1935 la Băiuţ şi pe o scară mai mică la Cavnic, iar În 1939 la „Dealul Crucii"
din Baia Mare.
Totalul investiţiilor făcute de stat În regiunea minieră a Băii Mari se
ridică Între 1919-1940 la 500 milioane lei, din care 331.325.189 lei la intervalul 15 mai 1931 - 1 aprilie 19407 •
Dăm în continuare un tabel cu producţia de minereu şi metale, obţinută
de Direcţia minelor şi uzinelor statului în anii interbelici: 8
- -

I
I

1939

1940

1919

1121

922

9624

8489

7786

5467

2620

3403

3128

2828

1865

211

275

270

290

228

:14788

178603

177053

172176

91211

11136

1937

1938

1041

1200

7:123

---

---

-----

5

Obs.

În 1940
e inclusă producţia
hma august

pînă

în

Idem.
• Analele minelor din Româ.nia nr. I 0/20 oct. 1941, p. 271.
7 Arh. Stat. Baia Mare, fond „Direcţia minelor şi uzinelor statului", dosar nr. 31/1948.
8 Idem. A se consulta şi V. Moruţiu, Judeţele din Ardeal şi din Maramure~ pînă î11
811nat, Cluj, 1929, p. 63-70.
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Uzina prelucra minereur~le extrase din minele statului CÎrt şi a ooei
mari părţi din cele extrase din minele particulare cum ar fi „Firiza de Jos".
Anul construirii uzinei nu se cunoaşte, se ştie doar că uzina a fost reconstruită
în 1844 după ce au fost părăsite instalaţii1le mai vechi ce se aflau ceva mai ,
la Nord de actuala uzină.
Iată cîteva cifre referitoare la producţia de metaJ.e neferoase a uzinei: 9
Argint (kgr.)

I Plumb (tone) I

710,740

4908,015

1937,561

1933
-

1088,112

10957,532

2861,918

1934

1120,404

8388,108

2141,445

1935

1256,633

8502,934

20121.792

1936

--

1237,300

7315,245

2011,954

1937

1641,690

11135,966

3255,005

1938

1509,374

10659,709

2600

1939 I

1748,608

9470,822

Anul

I Aur (kgr.)

1932

------

Observaţii

In 1931 Uzinele de la Strîmbu Băiuţ au
fost oprite din cauza nerentabilităţii,
activitatea lor fiind preluau de Firiza
de Jos şi în 1933 a fost suspendată exploatarea piritei la Rod.na Veche, deoarece
această pirită se obţine la Baia Sprie.

2416,089

Uzina „Firiza de Jos" mai producea: plumb moale, plumb tare, arginit
de topire, cupru convertizor, glazură (oxid de plumb), ţevi de plumb şi sulfat
de cupru 10 •
Au fost cazuri cînd cantitatea de minereu extrasă depăşea posibilităţile
de prelucrare ale uzinelor şi Şteampurilor de la mine, fiind necesară trimiterea acestui surplus de minereu în străinătate, unde de regulă era prelucrat
cu pierderi pentru statul român, decît dacă s-ar fi prelucrat În ţară. Spre
exemplu În anul 1938 Direcţia minelor şi Uzinelor statului a trimis în Germania la Freiberg 2472,587 t şlicuri aurifere, din care s-au extras 102.418 kg
aur şi 353.932 kg argint 11 • Astfel de situaţii întîlnim şi În cazul societăţilor
particulare.
1n ceea ce priveşte capitalul particular din domeniul mineritului ~i metal urgiei neferoase din nordul României facem precizarea că în centrul atenţiei
noastre vor sta marile societăţi miniere. Menţionăm faptul că unele din acestea mari societăţi s-au format prin acapararea bunurilor micilor asociaţii
miniere. Aceste mici asociaţii miniere cele mai multe fiind organizate .e,e
cuxe (acţiuni) cu un capital redus, sau chiar de loc aveau un numă.r de lucratori mic (rar depăşeau cifra 10) care îşi desfăşurau activitatea folosind mijloacele ·tehnice înapoiate. Rezultatele fiind, evident, în aceste condiţii, mai
mult decît modeste, după cum se văd şi din tabelul de mai jos 12 •
9

Idem, fila 16.

1o Idem, fila nr. 33-46.
11
12

Arh. Stat. 13aia Mare, Fond „Inspectoratul geologic minier", dosar nr. 22/19.\8.
Idem.
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Anul

I Numele asociaţiei I

1938

Ion Evanghelistu

Valea

1938

Conrad Artimoniu

Jlaia Mare

IO

HI.38

Petru

Jlăiţn

69

1938

Etel

Nistru

19 38

Rotmund

Jlaia Sprie

HI 38

Alexandru

1938

Coroana de aur

1938

Doamne a"utll

Locul de unde
se afla

Minereu
t.

I

I

Au (kg)

Ag (kg)

I

Nr.
de lucrători
3

-

-

-

-

16

25

0,799

0,288

13

30

0,87

0,90

Jlăiţa

151

2,927

0,559

I Nistru

100

0,490

0,746

1,501

2,009

Jlăiţ a

Roşie

16

-

I

3

7

10

In ceea ce priveşte numărul acestor m1c1 asoc1aţu vom arăta doar că
într-un raport din 25 iunie 1947 al Inspectoratului geologic minier din Baia
Mare se preciza că în subordinea acestuia se găseau 110 intreprinderi miniere13. Acest raport ca şi multe alte documente dovedesc că pe întreg parcursul etapei de care ne ocupăm şi chiar mai tîrziu pînă la a.atul naţionali
zării din 1948, numărul acestor mici asociaţii miniere era foarte mare în
schimb importanţa lor economică era redusă.
Dacă analizăm capitalurile particulare investite 1În industria minieră şi
metalurgică din nordul Romaniei sub a&pectul provenienJei acestora, se poate
constata că investiţiile particulare romaneşti predomina comparativ cu investiţiile din alte ţari. După 1918 importanţa capitafolui german, austriac,
şi maghiar scade considerabil, fără să le ia locul, aşa cum s-a Întîmplat în
alte ramuri economice, capitalurile franceze, engleze sau americane. Acest aspect al predominării capitalurilor romaneşti a fost favorizat evident şi de
Legea minelor din 1924. Dintre capitalurile străine cel mai puternic era cel
l'rancez, existent pe aceste meleaguri încă înainte de 1918 14 •
„Societatea franceză a minelor de aur din Transilvania" („Societe Frani;aise des Mines D'Or de Transylvanie") I?,oartă acest nume din anul 1932,
pînă atunci se numise „Societatea franceza a minelor de aur de la Băiţa"
aşa cum fusese stabilit în statutul acestei societăţi din 1909, ce-i consfinţea
în felul acesta apariţia. În acelaşi statut se preciza că sediul societăţii este
fixat la Paris, strada Saint Honore nr. 366. Bazele societăţii sînit puse de
marchizul de Saint-Seine şi Georges Martin cu un capital de 1600000 franci 15 •
Societatea a preluat proprietatea alcătuită de 4 asociaţii miniere, după
cum urmează: „Mina galbenă", „Thyrza Sf. Mihai", „Carolina", în perimetrul localităţii Băiţa şi „Doamne ajută" de la Nistru, cu o suprafaţă con1

n Ibidem, dosar nr. 29/1947.
Pentru sec. XIX pînă la 1918 se poate consulta A. Balogh, în
p. 137-151.
i:; Arh. Stat. Baia Mare, fond „Inspcc. geologic minier, dos. 25/1929.
14
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cesionată de 108 ha 16 • In cadrul acestei suprafeţe sînt cupnnse un număir de
12 concesiuni minieret7.
lncepînd cu 1914 Societatea şi-a redus activitatea profilîndu~se mai mult
pe minereu plumbos. După 1919 se profilează pe minereul quartos de aur
şi argint. In primii ani de după 1919 societatea prelucra în medie 150 t minereu lunar cu două şteampuri aflate la o distanţa de 4 km de mina Galbenă18.

Se fac investiţii în direcţia măririi capacităţii de producţie. A fost construiită în 1930 o instalaţie de flotare cu o ca~itate de 120 t pe zi (24 ore),
concentrînd minereul trat<i;t de 11 ori şi extragîndu-se aproximativ 90;0 concentrate din cantitatea de minereu prelucrată. Ca generatori de energie, societatea dispunea de o turbină hidraulică de 25 CP şi două motoare „Diesel"
de cîte 150 C.P. fiecare. Societate'\ mai dispunea de un laborator pentru analize şi de un atelier mecanic19.
ln anul 1933 societatea Începe demersurile pentru a obţine aprobarea
de a mări capacitatea uzinei de flotare pînă la 250-300 t zilnic, deoarece
cantitatea de minereu extrasă depăşea posibilităţile de prelucraire ale uzinei.
In acelaşi timp se cerea completarea cu o instalaţie de flotare ,diferenţială
şi o instalaţie de cianuraţie. Instalaţia de flotare diferenţială urma să permită
valorificarea plumbului şi cuprului ca urmare a conţinutului puţin ridicat al
concentratelor în aceste metale (aramă 1-20;0 şi plumb 8-9D/0) şi care se
pierdeau, deoarece nu erau plătite la topitorie.
i n noiembrie 1933 societatea decide încetarea lucrului şi concedierea
unui mare număr de muncitori pînă la obţinerea aprobărilor necesare montării noilor imtalaţii. În cele din urmă aceste aprobări se obţin şi societatea
avînd noile instalaţii îşi reia lucrul în luna mai a anului 1934 20 .
Deoarece 240;0 din acţiunile societăţii erau deţinute de cetăţeni români,
În calitate de directori este numit În 1932 alături de Pierre Colomer, cetă
ţean francez şi inginerul român Alexandru lancu21. In acelaşi an 1932 capital.ul. societăţii se ridica la 10.000.000 franci avînd un număr de 996 an1

ga1aţ1.

Dăm, în continuare un tabel cu producţia realizată de societate În anii
1919-192722 .
In 1933 societatea a avut o producţie de 176,218 kg de aur şi 1011,022 kg
de argint; în 1935 - 76,970 kg aur şi 536,122 kg argint iar în 1936
148,95 kg aur şi 709,722 kg argint23.
„Fabrica de acid sulfuric şi produse chimice" „Phonix" S.A. a fost
înfiinţată în 1907 de către industriaşii famiJiei Weiser. Ei au primit de la
!G
17

18
19
20

21

22
23

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

dos.
dos.
dos.
dos.
dos.
dos.
dos.
dos.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

8/1928 şi nr. 10/1931.
13/1926 şi dos. nr. 14/1929.
8/1928.
14/1929.
14/1933.
12/1932.
9/1928.
36/1933, dos. nr. 28/1935 şi dos. nr. 13/1933.
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I

Anul

Aur (kgr.)

1919

4,142

26,544

20

1920

7,424

34,450

22

1921

6,344

34,404

27

1922

13,786

125,014

30

1923

12,030

79,353

33

1924

6,127

22,116

33

1925

11,943

75,027

40

1926

13,395

43,345

45

1927

18,033

43,146

40

---

Argint (kgr.)

599

Nr. de muncitori

1a1ul maghiar o concesiune pe timp de 30 de an i prin care aveau drep tul
dt· a valorifica gazele, respectiv fumurile de la topitorie, caire c onţineau sulf.
I>· baza acestei convenţii s-a dădit fabrica de acid sulfuric de la Ferneziu.
nivitaitea fabricii a fost lărgită mai 1tîrziu cu următo arele produse: sulfat
de cupru, pia tră a.icră, sare amară , calaican, acid acetic şi superfosfat.
ln 1925 la licitaţia fabricii de st~clă „Renyi" din Baia Mare, „Phonix"
1 cumpă rat-o Împreună cu terenul din jur şi ·t reptat toate i nstalaţii.le firmei
1nt mutate din Femeziu În Baia Mare, pe locul fabricii ~e sticlă. A~tfel,
î11 1927 intră În funcţiune fabrica de lita.r:gă şi fabrica de a cid .clorhidric ;
111 1928 intră în funcţiune fl otaţia, centrala elec trică , f.ab1·ica ide calai.can,
1abrica de sare amară, fabrica .de alaun, fabrica de „sarea .lui Glauber", fabrica de sulfat de aluminiu; 1929/1930 fabrica de acid sulfuric; în 1930/1931
.111 pornit o parte din topitorie, fabrica de alaun de crom, fabrica de tablă
d · plumb, fab rica de ţevi ·de plumb; în 1934 a pornit fabrica de pămînt dernlorant şi s-a 1tenninat construcţia turnului de apă; în 1938 a pornit fabrica
d · sulfură ide sodiu şi fabrica de oxid de zinc.
Pentru a ilustra proporţiile care le-a luat firma menţionăm că de la
l .500.000 lei capital dt avea în 1920, în CÎţiva ani ajunge la 80.000.000 Jei
· pital, iar în 1938 avea 1.502 muncitori24.
Tot de această firmă aparţineau cîteva exploatări miniere ca: minele
„Domnişoara" şi „Mathei" de la Nistru, care în 1938 au avut o producţie
de 4,804 kg aur, 182,030 kg argint, 184,200 kg cupru şi a doua: 1,981 kg
.wr, 23,282 kg argint, 5,193 tone cupru, 17,360 t plumb şi 51,946 tone zinc,
obţinute în instal aţiile firmei. De asemenea, tot de „Phonix" aparţineau şi
•lsociaţiile miniere, „Sf. Francisc" şi „Sf. Mihai Boncateu", ambele de la
Nistru 25 .
2·1
2
"

Arh. Snat. Baia Mare, fo nd „Uzina Phi:inix" dos. nr. 5/ 1946.
Arh. Stat. Baia Mare fo nd „Inspectoratul geologic minier" dos. nr. 22./1938.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

G. ROBESCU

600

Asociaţia minieră Herja UJ Ignaţiu, a luat fiinţă în 1907 şi consta din
128 de cuxe 26 . In proprietatea acestei asociaţii se aflau minele „Herja" de
pe teritoriul localitaţii Chiuzbaia de lingă Baia Sprie. în 1929 Minele de
Plumb şi Zinc S.A.R., societatea înfiinţată cu un an Înainte, cu un capital
de 20.000.000 lei, cumpără Întregul inventar al asociaţiei „Herja UJ Ignaţiu"
la suma de 80.000 ,}ei27 . Dar indiferent cine a fost stăpînul exceptînd anii
1919-1925 minele Herja au fost tot timpul în exploatare.
Pînă În 1927 concentratele .de plumb erau preschimbate la Uzinele „Firiza de Jos" dar În condiţii dezavantajoase ceea. ce face ca stăpînii minelor
să se orienteze spre „Phonix", ajungînd ca după 1931 Întreaga cantitate de
minereu extrasă să i-o vîndă.
Una din regiunile intens exploatate pentru bogăţiile subsolului a fost
Valea Borcutului, regiune din imediata apropiere a localităţii Baia Mare.
Exploatarea sistematică începe cu primii ani ai secolului al XX-iea. Mai
precis în anul 1901 cînd Alexandru Pocol ia în arendă şi uneşte concesiunile
miniere „Sura", „Elek", „Istvan", „Dipot" şi „Kelemen". ·În anul 1909
Alexandru Pocol cumpără posesiunile arendate. Atît concesiunile „Pocol" cit
şi concesiunea „Maximilian" îşi Întrerup activitatea în 1915 şi tot arunci
Alexandru Pocol îşi vinde permisul de exploatare „Societăţii de mine şi
uzine din Ungaria de Sus" care continuă lucrările ...
După război societatea ma.ghiară îşi încetează Iucrările cumpărînd în
acelaşi timp 77% din aqiunile minei „Maximilian", restul de 230/o ajung
la societatea vecină „Henckel von Donnersumark".
In 1921 societatea maghiară amintită se transformă Într-una romanească,
construind un şteamp cu 15 săgeţi californiene şi exploatînd fără rezultate
spectaculoase. Se fac încercări infructuoase de cianuraţie.
Deoarece orizonturile inferioare ale minelor erau inundate şi societatea
nu dispune de capitalul necesar pentru evacuarea apelor se vede nevoită în
1929 să vîndă minele unei societăţi engleze, care a evacuat apele din mine,
a curăţit gaJeriile, a executat lucrări de deschidere, a instalat maşini de perforat şi instalaţii pentru producerea aerului comprimat, a mărit şteampul,
ridicîndu-i capacitatea de prelucrare la 50-60 t pe zi. Intre timp societatea
a primit numele de „Aurum" şi s-a făcut total independentă de „Ungaria
de Sus".
Datori.tă istovirii capitalului minele sînt vîndute unui grup capi,talist
francez, care în 1933 cumpără concesiunile vecine „Henckel von Donnersmark", care a construi,t o centrală înzestrată cu maşini moderne, cu o putere de 450 CP şi a ridicat capacitatea şteampului de 50 t la 10 t în 24 de
ore2s.
26

27
28

1111

Ibidem, dos. nr. 24/1929, filele nr. 47-49.
Ibidem, dos. nr. 41/1929.
Ibidem, dos. nr. 47if1933.
„Analele arhivelor din România• nr. 10/20 oct. 1941, p. 293.
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Pînă în 1930 s-au executat numai lucrări de Întreţinere şi modernizare,
.lhia începînd cu acest an ·se poate vorbi de producţie. Astfel, pînă în anul
1940 societatea „Aurum" a obţinut anua·l următoarele ca.nti1taţi de aur:29

Producţia în
a societăţii

Anul

aur în kg.
„Aurum".

1930

5,420

1931

24,461

1932

135,200

1933

153,757

1934

1922,322

1935

474,187

1936

447,558

1937

551,963

1938

212,861

1939

174,498

1n aceşti am, societatea „Au.rum" a avut şi o producţie de argint. Dăm
unar cîteva exemple: în 1930 a obţinut 4,360 kg; în 1931 - 204,165 kg;
În 1932 - 400,324 kg30; în 1933 - 240,506 kg3I; în 1935 - 127,639 kg32;
111 1936 102,126 kg33 Şi În 1938 - 55,675 kgH.
In anul 1934 îşi face apariţia pe meleagurile nordice ale ţarii, marele
rnncern carbonifer „Petroşani" extinzîndu-se în felul acesta cu activitatea
~i în domeniul mineritului şi metalurgiei neferoase. ln anul 1934 S.A.R. „Petroşani" cumpără cea mai ma:re parte a acţiunilor a patru asociaţii miniere
de pe Valea Borcutului „Borzaş - Romlaş"~ „Anton Trei Stejari", „Sf. Treime" şi „Elisabeta din Dealul Neamţului". Un alt complex de mine a obţinut
la Jereapăn şi Totoş lingă Budeşti În Maramureşul istoric, devenind În felul
acesta vecină cu alte două asociaţii pe Valea Borcutului cu „Aurum"' şi la
Budeşti cu „Asociaţia Maramureşeană de Mine Metalice":i 5 •
Suprafaţa totală a concesiunilor şi perimetrelor de exploatare erau de
.\.835 ha, pe Valea Borcutului şi de 1351 ha la Budeşti.
30

Arh. Stat. Baia Mare, fond „Inspectoratul geologic minier dos. nr. 47/l 9H, dos.

nr. 36/1933, dos. nr. 2S/l 935, dos. nr.
u Ibidem, dos. nr. 36/1933.
12 Ibidem, dos. nr. 28/1935.
11 Ibidem, dos. nr. 13/1936.
u Ibidem, dos. nr. 22/1938.
35 lbUkm, dos. nr. 29/1934.
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Pînă în 1938 s-au executat mari aqiuni de deschidere şi pregaure a galeriilor, iar minereul rezultat din această aqiune a fost depozitat. Abia în
ultimii trei ani ai administraţiei româneşti societatea a avut o produqie de
minereu masivă (vezi tabelde de la sfîirşitul expunerii).
In 1935 societatea a construit la Lupeni un laborator amen~at pentru
analize, înzestrat cu toate aparatele mai importante, pentru încercari de preparare mecanică În miniatură, precum şi o instalaţie semiindustrială, promiţînd
tratarea continuă prin amalgamare, flotaţie, cianurare şi pe caile gravimetrică
a 1-3 tone minereu pe zi. Acest laborator, considerat la acea vreme unic
în Europa a fost mutat în 1938 la Baia Mare.
ln 1936 s-a construit la Jereapăn o instalaţie de flotare de 25 t minereu
pe zi. Cu ajutorul acestei instalaţii şi mai departe prin prelucrări ulterioare
s-au obţinut la Jereapăn următoarele produse:
în 1938: 35,023 kg aur; 79,583 kg argint, 39396 t cupru şi 16,602 t
plumb;
În 1939: 102,587 kg aur, 780,720 kg argint, 75,793 t cupru şi 2,755 t
p'.umb;
1940: 55 kg aur, 65 kg argint, 30 t cupru (în lunile ian.-iulie).
In Valea Borcutului s-a dat în funcţiune la 1 ianuarie 1939 o instalaţie
de cianurare, aşezată lîngă pîrîul Săsar, În imediata apropiere a galeriei cu
acelaşi nume. Din ianuarie 1939 pînă În august 1940, din minereul prelucrat
În această instalaţie s-au obţinut 470,588 kg aur, 2294,995 kg argint - În
1939 şi 292,506 kg aur şi 1417,145 kg argint, în 1940.
Pentru satisfacerea cu energie a instalaţiilor societăţii au fost construite
două uzine electrice, una la Jereapăn şi alta la Baia Mare, precum şi multe
alte instalaţii destinate iluminării, îmbunătăţirii aotivităţii 36 •
Societatea avea În plan alocarea de fonduri masive pentru 'lărgirea activităţii ei la minele din nordul României precum şi construirea de noi instalaţii, dar evenimentele ce au urmat după dictatul de la Viena din august
1940, au împiedicat-o să-şi realizeze proiectele 37 •
Evident despre activitatea minelor şi uzinelor metalurgice din nordul
României se pot spune mult mai multe. Scopul acestei expuneri a fost doar
de a oferi cititorilor o imagine de ansamblu asupra acestor probleme şi fără
a intra În amănunte de ordin tehnic mai greu accesibile publicului larg.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra activităţii societăţilor miniere, particulare dăm În continuare un tabd cu produqiile de minereu în
tone, realizate de cele mai importante dintre aceste societăţi particulare în
anii interbelici38:
In încheiere facem precizarea că În comparaţie cu anii dinainte de 1918
sub administraţie românească, mineritul din actualul judeţ Maramureş a rea36
37
38

„Analele minelor din România•, nr. 10/20 oct. 1941, p. 295-307.
Idem.
Idem, p. 273.
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Anul

Minele Herja
din Chluzbaia

Minele
societ. franceze
din

BAiţa

Minele
Minele
soc. Aurum
asoc. Maramureşeana
din Hreapi\11
din V. Borcutului

Soc;let.
Petroşani

1922

145

1530

-

-

1!123

95

1250

224

-

-

1924

32

1104

2814

-

lfl25

304

980

3618

-

I026

3838

2022

1298

381

-

Hl27

18169

1860

1831

427

-

1928

25764

1950

-

5200

-

1929

33943

2410

-

520

1930

35520

2403

664

-

-

1931

31408

23488

5331

786

-

Hl32

31858

26198

11730

1869

-

1933

35580

32589

15729

1651

-

1934

34657

22508

21590

1520

-

Hl35

38965

31263

33706

763

1936

42247

25423

33659

4920

-

1937

47175

8315

29212

1360

12195

1938

45462

28526

32710

2930

26692

1939

45992

34879

38141

8133

---··-

-------

---

--

--

------

-

lizat progrese considerabile, dar trebuie să accentuăm faptul că aceste progrese
s-au realizat prin exploatarea crîncenă a mii şi mii de mineri, ale căror conuiţii de viaţă lăsau mult de dorit, aşa se face că în aceste regiuni mi·şcările
mciale, sînt destul de frecvente. Expunerea de faţă nu şi-a propus să analizeze
relaţiile dintre muncă şi capital. Această problemă a fost atinsă de alţi cercetători Într-o serie de studii şi articole apărute 39 •
GHEORGHE C. ROBESCU
38 A se consulta „Lupta maselor populare maramureşene împotriva exploatării pentru
edificarea sub conducerea P.C.R. a societăţii socialiste, Baia Mare, 1972, p. 9-141.
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QUELQUES ASPECTS DU DEVl!.LOPPEMENT DES MINES ET DE LA METALURGIE
DES MtTAUX NON FERREUX AU NORD DE LA TRANSYLVANIE
ENTRE 1919-1940 L'ACTIVITE DU CAPITAL PRIVE
(Re sume)
Ayant a la basc surtout Ies archives des entreprises mm1eres environnantes aussi bien
que des publications a ce sujet, l'auteur de l'ouvra~e insiste sur le progr~ technique dans
cette branche de !'industrie a l'oppose de' l'epoque anterieure a 1918.
Ce progres est visible dans la quantite toujours croissante de la production des minerais
et des metaux. L'auteur a aussi mis en evidence le capital prive; preuve en est son interh pour
Ies plus importantes associations minieres prives, des leur apparition jusqu'a leur production
annuelle et leur progres vis-a-vis a la production de9' entreprises appartenant a l'etat.
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DATE NOI DEMOGKAFICE, SOCIO-ECONOMICE
DESPRE POPULAŢIA SĂLAJULUI PE ANII 1910-1941.
POZIŢIA ŞI GONTRIBUŢIA EI tN PROBLEMELE AP ARARII
GRANITEI DE VEST A TARII iN PERIOADA INTERBELICĂ

Populaţia SăJa:jului di.n perioada interbelică
.lJministrativ-teritorială parţial dife1 ită, în raoort
11 izare a judeţului Sălaj*.

avea o airie de răspîndire
cu actuala formă de orga-

De aceea, este necesară o anali _ă, a problemelor populaţiei din perioada
intcrl>elică şi pe scheletul fostului judeţ Sălaj. ln atare context, vor fi induse în analiză şi datele despre populaţia din localităţile care atunci au
aparţinut, fostelor judeţe Cluj şi Someş şi astăzi fac parte din componenţa
judeţului Sălaj pe baza Împă.rţirii administrativ-teritoriale din anul 1968.
Populaţia Sălajului interbelic, (conform împărţirii administraitiv-teritoriale din anul 1930 n.n.) a avut, la recensămîntul din anul 1910 un număr
de 316.862 locuitori 1• Dintre aceştia locuiau, În mediul urban 31.025 iar În
cel rural 285.837 locuitori 2 •
Au urmat apoi, primul război mondial cu grave consecinţe şi pierderi de
vieţi omeneşti incalculabile, precum şi fenomene de emigrare a populaţiei
care, au diminuat simţitor numărul locuitorilor judeţului.
Perioada interbdică, deschisă ·de actul istoric al unirii cu ţara - 1 decembrie 1918 - a fost marcată şi pentru populaţia Sălajului de o creştere
demografică, deosebit de pozitivă şi cu multe semnificaţii politice.
La recensămîntul populaţiei României din 28 decembrie 1930 în judeţul
Sălaj au fost Înregistraţi, un număr de 343.347 locuitori ca şi populaţie
\tabilă 3 • S-a obţinut un spor absolut de 26.485 locuitori fată de anul 1910.
Un ritm mediu anual de creştere de 7,7 la sută.
în mediul urban, locuiau atunci un număr de 31.830 locuitori înregis·
trîndu-se o uşoară creştere, faţă de anul 1910. iar în mediul rural 311.517
l ncui tori4.

* In legătură cu popula~ia Sălajului în actuala formă administrativ-teritorială, vezi
'tu<liul. Evoluţii demografice sălăjene contemporane, V. Ciubăncan, în Acta MP, 1, 1977,
p. 281-288.
1 ltecensămî11tul general al populaţiei României, IX, 1930, D. 210.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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După naţionalitate, populaţia Sălajului

Români

Maghiari

192.821
56,20%

107.662
31,14%

Germani

avea

următoarea compoziţie: 5

Cehi-slovaci

16.010
4,70%

5901
1,70%

Evrei

13.380
3,90%

Alţii

7375
2,36%

Compoziţia naţională a po.pul;aţiei Sălajului ne arată, că populaţia de
naţionalitate română era în maJOfltate absolută. Ea reflecta realitatea istorică a ţării Sălajului ca şi străveche vatră românească.
In acelaşi timp compoziţia naţională a populaţiei ne mai arată, existenţa şi prezenţa specificului istoric după care, împreună cu 1români trăiau
şi locuitori aparţinînd, mai multor naţionalităţi conlocuitoare. Dintre acestea
ponderea cea mai mare o avea, populaţia de naţionalitate maghiară, urmată
de ce germană, evrei, cehi-s~ovaci, şi apoi un număr mai mic de alte naţio
nalităţi.
Intre populaţia de naţionalitate română şi populaţia aparţinînd naţio
nalităţilor conlocuitoare, au existat istoriceşte relaţii de prietenie, de conlucrare, comunitate de interese, de idealuri şi scopuri comune de luptă, pentru
libertate socială şi naţională.
Populaţia totală existentă, În anul 1930 mai prezenta, un şir de valenţe
calitative noi care merită a fi reliefate. După vîrstă, numai populaţia Între
0-12 ani născută, după anul 1918 număra 109.669 locuitori6, a'dică 32 la
sută din cea totală. Aceasta ne arată, cît de pozitiv a fost, acel factor demografic de creştere a populaţiei în acea perioadă scurtă de timp.
Din populaţia totală, partea denumită populaţie activă, număra 200.508
persoane 7 , adică 58,39 la sută şi reprezenta un fenomen deosebit de pozitiv
al perioadei. Din aceasta, populaţia de naţionalitate română ocupată, număra

116.984 persoane,

adică

58,34 la

sutăB.

Populaţia Întreţinută, denumită în limbaj statistic populaţie pasivă, număra 125.720 persoane, adică 41,66 la sută 9 • Dintre acestea, un număr foar.te
mare era tineret de vîr-stă preşcolairă şi şcolară şi aceasta reprezenta un feno-

men pozitiv.
Din populaţia activă, după ocupaţie, un număr de 171.432 persoane
lucrau în ramura agriculturii, adică 85,05 la sută 10 • Aceasta ne arată, caracterul preponderent agrar al judeţului Sălaj de atunci. Populaţia ocupată în
această ramură aducea o contribuţie însemnată la ·realizarea produsului social
şi a venitului naţional, în care agricultura mai deţinea atunci Întîietatea, în
raport cu celelalte ramuri ale eCl)nomiei naţionale.
5 Recmsămintul
6 Recensămintul
7

Recmsămintul

8 Reansămintul
9 Recensămintul

10

general
general
general
general
general

al
al
al
al
al

populaţiei
populaţiei
populaţiei
populaţiei
populaţiei

României,
României,
României,
României,
României,

II, 1930, p. 384-393
I, 1930, p. 581.
IX, 1930, p. 802.
VII, 1930, p. 402-409.
IX, 1930, p. 823.

Idem, p. 802.
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Un număr de 29.076 persoane, adică 14,05 la sută 11 , erau ocupate în
.1cti vită ţi neagricole, industriale, construqii, transporturi, servicii, administra\ ic şi altele. Datele ne arată nivelul scărot de dezvoltare al judeţului de
atunci, în aceste ramuri, deşi existau resurse şi condiţii pentru o dezvoltare
pozi,tivă.

După

gradul de instruqie şcolară, populaţia judeţului prezenta urmăcaracteristici: populaţia în vîrstă de la 7 ani În sus, număra 276.897 lornitori12. Ştiutorii de carte erau 178.663 persoane, adică 64,08 la sută•:J.
Fa\ă de anul 1910, numărul ştiutorilor de carte a crescut în cifre absolute
1:u 59.934 persoane, iar procentual de la 41,05 la sută la 64,08 la sută 1 4.
I >atele din anul 1930 ne arată că pentru întîia oară în istorie numărul şi
procentul ştiutorilor de carte au depăşit pe cel al neştiutorilor de carte.
Acesta era un fapt deosebit de pozitiv şi era În strînsă legătură cu influenţa
~i ueschiderile pe acest tărîm al actului de la 1 decembrie 1918.
Populaţia neştiutoare de carte continua să reprezinte contigente apret:iabile şi în anul 1930. Ea număra 96.875 persoane, a•dică 35,2 la sută 15 .
T11 anul 1910 numărul neştiutorilor de carte era de 167.366 persoane şi reprezenta 58,5 la sută din populaţia de la 7 ani în sus 16 • Numărul lor a scăzut
î11 anul 1930 cu 70.491 persoane, iar procentual la 35,2 la sută'.. Din cei
%.875 neştiutori de carte Înregistraţi În anul 1930, aproximativ 75.000 au
Iost moşteniţi în această s~tuaţie, de la regimul austro-ungar, pe.rsoane de
virste de peste 20 de ani care nu au mai fost cuprinşi în sistemul de instruqie şcolară după anul 1918. Situaţia ne mai arată că şi din populaţia
de vîrstă şcolară născută după anul 1918 au mai rămas neşcolarizate circa
21-22.000 persoane, reprezentînd 29,33 la sută din numărul neştiutorilor
de carte.
Un tablou deci pozi•tiv, de şcolarizare În ansamblul său, dar cu triste
moşteniri de la trecut şi cu multe neîmpliniri ale perioadei respective.
După gradul de instrucţie şcolară cei care aveau absolvită şcoala primară de 4-7 clase numărau 166.189 persoane, 93 la sută; cu şcoala secundară f0.617 persoane - 6 la sută; şcoală profesională 1614 persoane - 0,9 la
sută; cu studii superioare 1405 persoane - 0,8 la sută'.; iar restul cu altă p-regătire17. Şi aceste date oglindesc prog.rese În raport cu trecutul, limite în
raport cu necesităţile perioadei. Rezultă că problema prioriitară a timpului mai era încă aceea a cuprinderii efective şi tonale în sistemul Învă
\ămîntului primar a Întregii populaţii de vîrstă'. şcolară'. şi apoi alte nevoi de
ordin calitativ. ln anii urmă'.itori, situaţia a cunoscut un proces de îmbună
tăţire continuă pe linia învăţămîntului, atît de ordin cantitativ cît şi calitativ.
1oa,rcle

11

Ibidem.

12 Recensămîntul
13 Ibidem.
14

Recensămîntul

general al
general al

populaţiei
populaţiei

României, III, 1930, p. 396.
României, VII, 1930, tabela VII, p. XV.

1s Recensămîntul general al populaţiei Romilniei, III, 1930, p. 396.
16 Recensămîntul
17 Recensămîntul

general al populaţiei României, VII, 1930, tabela VII, p. XV.
general al populaţiei României, V, 1930, p. 308.
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Perioada de la 1 ianuarie 1931 şi pînă la 31 iulie 1940 - cu o hmă
mai înainte de Dictatul de la Viena - populaţia Sălajului a cunoscut o evo-

luţie demografică continuă şi pozitivă.

In această perioadă s-au născut vii un număr de 106.283 persoane. Au
decedat, În perioadă 67.659 persoane. S-a înregistrat, astfel, un excedent natural de populaţie de 38.630 persoane, În cei aproape 10 ani. Ca rezultat,
populaţia judeţului Sălaj a ajuns la 31 iulie 1940 la 381.977 persoanets. Ritmul mediu anual de creştere a fost pentru această perioadă de 9,60 la sută.
Excedentul natural a fost dat, aproape în Întregime, de către populaţia din
mediul rural. ln cadrul ei populaţia de naţionalitate română şi-a adus cea
mai mare contribuţie. Populaţia din mediul urban a crescut în această perioadă doar cu 908 persoane.
Compoziţia naţională a populaţiei Sălajului la 31 iulie 1940, deci cu
o lună înaintea Dictatului de la Viena, era următoarea:t 9
Români

Maghiari

Germani

Evrei

1

2

3

4

216.490
57,6%

116.535
30,5%

I

I

17.923
4,4%

14.464
3,5%

Alţii

5

I

16.565
4,0%

Excedentul natural, după naţionalitate era următorul: 20
I

23.669
61,27%

I

2

8.873
22,97%

I
I

3

1.913
4,95%

I

4

1.084
2,81%

I

I

5

3.091
8,00%

Datele cu pnv1re la compoz1ţ1a naţională a populaţiei ne arată, o creş
tere a ponderii populaţiei de naţionalitate română În populaţia totală. Ne
mai arată prezenţa, în proporţii diferite, a populaţiei aparţinînd naţionalită
ţilor conlocuitoare din judeţ. Ambii factori au contribuit la obţinerea unui
bilanţ demografic pozitiv, în perioada analizată 20 •
Investigaţii amivistice, mai recente efectuate de către autorul studiului,
au condus la identificarea unor date noi cu privire la populaţia probabilă a
judeţului Sălaj existentă, pc localităţi precum şi după naţionalitate, care a
18
19

Buletinul demografic al României, nr. 11, 1940, p. 426.
S. Manuilă, Studiu etnografic asupra populaţiei României, 1940, p. 96-10.l (Buletinul demografic al Romanici pe anul 1940, nr. 5-11, p. 196--432.
20 Ibidem.
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111,t evaluată în luna aprilie 1940. Datele au fost Întocmite de către organele
de stat locale, prefectură, preturi, primării, la cererea conducerii ţinutului
Someş de atunci 2 1, Anexa 1.
Situaţii similare au fost Întocmite şi în celelalte judeţe vecine cu Sălajul.
i\stfcl, sîntem în posesia datelor şi pentru local~tăţile care atunci au aparţinut
1 Ic judeţele Cluj şi Someş, iar în prezent fac parte din componenţa actuală
.1 judeţului Sălaj 2 2, Anexa 2.
Aceste date din cele trei judeţe au un caracter de probabilitate, nefiind
I l':t.ultat, al unui recensămînt, ci a unei evaluări probabile şi operative. Ele au
I 11~t întocmi1te şi în condiţii mai deosebite, determinate de unele dificultăţi
1k· ordin administrativ, urmare a concentrărilor de personal, mobilizării
111ilitare din anul 1940, din care motive la unele din localităţi au fost Înscrise
di11 nou datele despre populaţie cunoscute la irecensămîntul din 1930. Totuşi,
rlc reflectă realităţile existente atunci în cea mai mare măsură, confirmă taIil1111l general al populaţiei judeţelor respeotive, fără însă a fi absolutizate. Ne
111ai .1jută, să cunoaştem În detaliu populaţia pe localităţi nominal, precum
·,i \tructura ei naţională probabilă, În raport cu cea existentă în anul 1930.
( :11 ajutorul lor vom putea mai bine descifra, datele recensămîntului popul.1\ici din anul 1941 efectuat, de către regimul hortyst de ocupaţie. Mai ales,
111111 putea aprecia mai bine cauzele scăderii numărului de locui tori în multe
di11 lncalităţi faţă de anul 1930. Aceasta mai cu seamă la populaţia de naţio11.alit.lte romilnă, care în urma dictatului, s-a refugiat ori a fost expulzată 23 ,
!\ 11cx.i 3. Precizăm că numai din fostul judeţ Sălaj s-au refugiat ori au fost
1•xp11lzaţi de către regimul hortyst~fascist un număr de 28.000 cetăţeni rnmS.ni,
.11111<! 14,52% din populaţia de naţionalitate romilnă existentă în anul 1930
·.i I 2,'J2% din cea probabilă existentă, în iulie 1940. Sălajul s-a situat pe locul
I Î11 rîndul celor 11 judeţe afectate de dictat, sub aspectul consecinţelor, În
• t' priveşte numărul persoanelor care au fost obligate să părăsească judeţul.
Datele nominale din anexele 1, 2 şi 3 sînt pentru întîia oară publicate,
11111'- o revistă a judeţului Sălaj. Ele oglindesc atît situaţia Sălajului din pe1i11ada interbelică, cît şi situaţia din actuala formă de împărţire administrativll'l'i torială"'.
I )atele comunicate pe localităţi vor putea fi preluate, sîntem convinşi,
de c.~tre istoricii sălăjeni, demografi, sociologi, economişti şi alţii pentru a fi
r1 alu.l'te şi interpretate în contextul Întocmirii unor lucrări cu temă de istorie,
.1 un1~r monografii, studii socio-economice efectuate de organele de partid şi
1

Arh. Stat. Cluj. Fond Ţinutul Someş, dosar nr. 70, p. 20-25.
Idem, p. 7-11, 25-30.
23 Ruensămîntul general al Populaţiei României, II, 1930, p. 134-141, 384-393,
·114--421. Arh. Stat. Sălaj, Fond subprefect, documentul 23.046'941. lndreptarul Statistic al
111deţului Cluj fi a judeţului Someş. Bucureşti, 1949.
" Jn obţinerea şi centralizarea datelor din Anexa 3 am avut sprijinul conducerii Direc\1ci jud. Sălaj de Statistică, a unor lucrători ai ei, a lucrătorilor de la Arhivele Statului Sălaj
·,1 din sistematizare de la coMiliile populare, sprijin pentru care autorul le adresează sincere
1111il1t1miri.
'' Arh. Stat. Mureş, Fond, Comisariatul refugiaţilor, secţia militară, p. 1-11.
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de stat locale În care să fie subliniat, locul şi rolul populaţiei judeţului în
realizarea progresului economic şi social.
ln perioada 1933-1940 pe plan internaţional şi intern, ţara şi poporul
român au fost ameninţate de un grav pericol, devenit pericol de moarte pentru
fiinţa poporului, cel al fascismului hitlerist iar cu privire la România el s-a
combinat cu revizionismul hortyst, precum şi cel al războiului de agresiune.
lmpotriva acestui grav pericol, s-au ridicat atunci forţele cele mai înaintate ale naţiunii române în frunte cu Partidul Comunist Român care, a chemat
întregul popor ·să se unească şi să apere cu orice sacrificiu graniţele ţării, şi
în mod concret graniţa ei de vest, ce era direct ameninţată.
1n aceste scopuri naţionale au fost executate lucrări de fortificaţii miliLare pe graniţa de vest, în valoare de 5.904.234.105 lei 25 . Acestea numai ee
teritoriul care în 1940 a fost cedat prin Dictatul de la Viena. Valoarea lucrarilor respective a reprezentat 62,65 la sută din bugetul Ministerului Apărării
Naţionale şi a Ministerului Aerului şi al Marinei pe exerciţiul anului 19391940. Au mai reprezentat 18,28 la sută din bugetul României pe acelaşi an
de exerciţiu26 . Aceste date şi fapte ne arată că efortul militar de apărare a
României a fost concentrat cu preponderenţă în mod special înspre graniţa de
vest a ţării în toată perioada interbelică.
Un fapt deosebit ce merită a fi astăzi reliefat şi subliniat, în legătură
cu aceste efortUlri de apăl'\all"e este acela că s-au realizat cu participare.a şi
contribuţia direotă şi efectivă a populaţiei ţării, a Transilvaniei, inclusiv a
Sălajului. Au fost lansate chemări oficiale apeluri la populaţia civilă pentru
subscripţii la nevoile financiare În contul acestor fortificaţii, la care po;rnlaţia
a răspuns în mod conştient şi prompt, a făcut eforturi şi sacrificii mari de
ordin financiar şi material.
Din datele numai parţial reconstituite cu referire la contribuţia populaţiei Sălajului rezultă că în luna ianuarie 1940 salariaţii de stat din judeţ
au donat în întregime salariul pe o lună de zile care s-a ridicat la valoarea
de 1.548.000 lei 27 • Personalul Primăriei Zalău şi a celui de la Uzina electrică
din oraş, a donat 194.700 lei2s. In mod similar au răspuns şi celelalte categorii de cetăţeni, ţărănimea în principal, despre a căror contribuţie se aşteaptă
să fie investigate noi date şi aspecte de către sălăjeni.
In perioada 1939-1940 cînd pericolul unei agresiuni militaro-fasciste era
iminent, statul şi conducerea sa a chemat sub arme un număr de contigente
militare prin concentrări, măsuri care au durat pînă la Dictatul de la Viena.
1n legătură cu acestea, au fost necesare ahe eforturi din partea populaţiei pentru susţinerea armatei prin rechiziţii de animale, de cereale, de furaje, şi prin
participare efectivă la lucrări cu caracter militar de apărare În zonele militare care şi în judeţul Sălaj au fost răspîndite pe aproape Întreg teritoriul.
25 Direcţia

Miniştri,
26
27
28

generală a Arhivelor statului, Bucureşti. Fond, Preşedinţia Consiliului de
Dosar nr. 134/941, p. 4.
Breviarul statistic al României, II, 1939, p. 434-436.
Arh. Stat. Cluj. Fond. Ţinutul Someş, Dosar. nr. 199/940, documentul 1890.
Idem, documentul 728.
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La aceste chemări făcute de ţară, au răY,>uns prezent cu însufleţire şi
tliiruire alături de Întregul popor şi populaţia Salajului.
Populaţia Sălajului în acel timp era pregătită ca să dea ţării însemnate
• 1111tigente şi efective militare pentru apărarea patriei. Din unele evaluări
/,lcute, în anul 1938, asupra potenţialului militar al populaţiei judeţului Sălaj,
rl'Zultă că persoanele apte de serviciu[ militar şi care erau încadrate în eviil1·11ţele pentru mobilizare în scopul de apărare se ridicau la 7 5 .000-80.000
/ll'r.wane şi reprezentau 20-210;0 din populaţia judeţului la acea datăW. (s.n.)
Iată încă o valenţă şi o valoare a populaţiei judeţului în contextul acelei
perioade.
Populaţia Sălajului şi-a manifestat În mod hotărît împotrivirea, faţă de
politica agresivă a Germaniei hitleriste şi a revizionismului hortyst, care au
urzit acele planuri criminale de atent<l!t la integritatea teritorială a României.
[n .acest studiu mă voi referi doar la următoarele acţiuni: în anii pre111ergători Dictatului de la Viena, în comuna Ip a fost organizată o maire şi
1111punătoare manifestaţie antirevizionistă, la care a participat atît populaţia
di11 Ip dt şi din toate satde din zonă, respectiv din: Camăr, Cosmiciul de jos,
<:11smiciul de sus, Cerîşa, Halmăjd, Marca, Porţi, Şumal, Leşmir, Suplacul
de Barcău, precum şi numeroşi invitaţi din alte localităţi ale judeţului Sălaj.
Manifestaţia a fost organizată de către unii intelectuali şi alţi oameni patrioţi,
impotriva politicii cercurilor revizionismului hortyst şi a fascismului hitlerist,
l'Xprimînd voinţa pentru apărarea patriei şi a graniţelor sale sub lozinca:
„Nici o brazdă" (s.n.). Organizatorii au ţinut cuvîntări cu un caracter pal riotic antirevizionist, exprimînd voinţa populaţiei locale de a face zid împreună cu Întregul popor român pentru apărare împotriva agresorilor fascişti.
Manifestaţia a avut un caracter deosebit de semnificativ, deoarece, a fost
organizată în mediul rural, cu o participare a unei atari populaţii, cazuri
simliare de acest fel mai puţin cunoscute deoarece astfel de acţiuni au fost or1-:anizate cu precădere În mediul urban, cu alte categorii de participanţi. Dar,
I aptul rămîne un fapt, cu sens politic, iar atitudinea populaţiei a fost patriol ică, corespunzătoare cu cele mai arzătoare năzuinţe şi comandamente ale poporului român şi a naţi.runii române de atunci*.
Timp de aproape 40 de ani atîţia istorici, filozofi, jurişti, ziarişti, politologi, şi alţii au scris în lucrările lor diferite aspecte despre tragediile de la
lp, din septembrie 1940. Au formulat În legătură cu acestea unele ipoteze
~i motivaţii care în fond nu sînt reale, <lesp.re cauzele acestor tragedii şi despre explicaţiile lor. Nici unul însă nu s-a aplecat asupra acelui eveniment
real petrecut anterior anului 1940, ce exprima, aşa cum am mai arătat, atiw<linea antifascistă, antirevizionistă a populaţiei din Ip şi din zonă şi să-şi
pună o astfel de Întrebare. Oare, represiunile, Împotriva populaţiei nevinovate şi paşnice din Ip şi din zonă, căzută victimă crimei şi criminalilor fascişti,
nu a fost răzbunarea răzbunătorului ocupant străin, care vremelnic a cucerit
Arh. Stat. Cluj. Fond. Ţinutul Someş, Dosar nr. 75/939, tabela 1, 2, 3.
exactă nu a putut fi determinată, după unii participanţi anul 1936
l 'J.\!1, (n.n.)
29
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un teritoriu, s-a simţit învingător, în care voia să-şi distrugă prada deoarece
avea o altă concepţie şi conduită politică decît le aveau e:?
Se pare d o astfel de ipoteză este mai veridică, pentru a fi luată în
analiză, decît alibiurile şi scuzele criminalilor şi care din păcate au fost preluate necritic şi de către unii autori, În diferite scrieri. Chiar dacă în unele din
ele se specifica că: „Sub pretex,tul" ori, „pentru motivul" că în ziua trecerii
trupelor hortyste prin localitatea Ip Într-o căruţă militară, a explodat o petardă şi încă după afirmaţiile criminalilor preluate de unii, petardă chiar
de „fabricaţie romanească" şi care a provocat moartea a doi trei militari,
aceasta, nu constituie o poziţie critică şi o explicaţie a cauzelor. Drept
răzbunare, se susţine că apoi trupele hortyste au săvîrşit, peste cîteva zile
crimele despre care de atîtea ori s-a scris. Oare acest ultim fapt (explozia
respectivă n.n.) nu a:r putea fi mai devreme interpreta:t În sensul că a fost
opera dirijată şi provocatoare a ocupantului, ca sa-şi poată masca şi motiva
crima pe care urma să o facă şi a şi făcut-o?
Iată numai cîteva întrebări la care istoria şi istoricii şi toţi acei care se
ocupă, de tratarea acestor evenimente grave şi dramatice, sînt chemaţi să
răspundă.

Autorul acestui studiu, este de părere, că trebuiesc căutate şi analizate
cauzele şi mobilurile acestor evenimente şi nu efectele lor. Aceste din urmă,
au devenit încă de atunci de notorietate publică internă şi internaţională.
Au rămas însă ascunse, mobilurile, cauzele lor. Acestea, după părerea noastră, trebuiesc căutate nu în Rominia, nu în Transilvania, nu în Ip şi în zona
aferentă, ci în afara graniţelor ţarii, acolo unde atunci au fost urzite, pregătite şi apoi puse În acţiune planuri ,războinice de agresiune, de cotropire
a teritoriilor patriei noastre. Pînă acum Întreaga optică a fost îndreptată
În a se vorbi şi scrie despre efecte, victime şi nu despre cauze.
Refer:indu-ne la cea de-a doua k1cal1itate din judeţ111l Sălaj, Treznea, victimă şi ea a aceloraşi criminali fascişti-hortysti, apreciem că merită a fi relevate şi subliniate În prealabil de septembrie 1940, următoarele evenimente
din această locali ta te.
In anul naţional şi 1revoluţionar 1918, locuitorii satului Treznea au izgonit
din localitate autorităţile fostului regim austro-ungar În frunte cu fostul
nntar Grupa. Acesta, a fugit În Ungaria şi informativ, În perioada interbelică
s-a stabilit şi a locuit În oraşul Debreţin.
Tot În aceleaşi Împrejurări ale anului 1918, locuitorii din Treznea au
pătruns cu forţa pe moşia fostului moşier Bay Francisc ,din localitate de la
care au luat animale şi alte bunuri şi le-au Împărţit Între ei, l-au „robălit" pe
moşier cum spuneau ţăranii În limbajul popular. Moşierul Bay Francisc a fost
apoi supus exproprierii prin reforma agrară din anii 1921-1923 şi din jurul
castelului său, din centrul satului, a fost expropriată o suprafaţa de teren şi
împărţită ţăranilor drept loturi de casă. In perioada interbelică pe aceste
locuri au fost construite un număr mare de case pe care s-au întemeiat noi
gospodării ţărăneşti. Acestea sînt două realităţi din satul Treznea, ce au şi
îmbracă un caracter de luptă naţională şi socială.
Revenind la evenimentele grave din ziua de 9 septembrie 1940, cînd
asupra populaţiei din T reznea s-au săvîrşit acele repesiuni criminale de mult
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rnnoscute, merită a fi consemnate şi reliefate următoarele evenimente de ama1111nt:
Printre cele dintîi grupuri de militari hortyşti ce aparţineau unei unităţi
de grăniceri cu sediul În oraşul Debreţin, au fost recunoscuţi, de către oamenii din Treznea, că făceau parte şi erau prezenţi cei doi fii ai fostului notar
<;rnpa izgoniţi şi ei În anul 1918. Aceştia erau însă acum îmbrăcaţi În uniforme
111ilitare de sub ofiţeri hortyşti şi care apoi au participat Împreună cu ceilalţi
militari la represiunile cunoscute.
fo ce-l priveşte pe fostul moşier Bay Francisc, este stabilit că acesta a
plecat din satul Trez:iea în ziua de 8 septembrie 1940 la Zalău pentru a orga11 i·1,a şi participa la primirea trupelor hortyste. El s-a reîntors în Treznea
1111mai după ce masacrul a fost săvîrşit. Astăzi există deja concluzii bine con111ra.te, cum că acest moşier la Zalău a participat la elaborarea planurilor de
1cpresalii împotriva populaţiei din T reznea. Unitatea militară respectivă care
.1 ~iivîrşit aceste represalii, În drumu.I ei a mai săvîrşit un şir de alte crime
l.1 Nuşfalău, la Zalău şi apoi pe cele din Treznea şi din satele următoare Hida,
I lr.1gu p~nă .I.a ieşirea din raza judeţului 5ă!aj.
Iată deci o a doua categorie de fapte care trebuiesc analizate În legătură
1·11 evenimentele petrecute mai Întîi În anul 1918 prin care se pot mai bine
interpreta şi cauzele evenimentelor de la Treznea din 9 septembrie 1940.
Cît priveşte alibiurile formulate atunci de către ocupanţii fascişti, după
1are ar fi fost chipurile, Întîmpinaţi la intrare în satul Treznea cu focuri de
puşcă mitralieră trase, din turla bisericii ortodoxe de către fiica fostului preot
din localitate, asemenea afirmaţii sînt o minciună sfruntată, de mult spulberată, iar aserţiunile şi motivaţiile de asemenea natură sînt nişte aberaţii.
ln săptămînile premergătoare Dictatului de la Viena, populaţia Sălajului
prin reprezentanţii săi oficiali adunaţi, în sala prefecturii din oraşul Zalău
~i-au manifesta1 împotrivirea netă, faţă de p~anurile hitleriste-hortyste de a
sl'î~ia graniţele ţării şi faţă de poziţia concesivă pe care o adoptau cercurile
flllVernante rom:îne de atunci. Ţăranii sînt hotădţi să-şi apere cu sacrificiul
\'icţii pămînturile lor, femeile declară că-şi vor a:păra cu toporul În mînă pă
mîntul Împotriva agresorilor, intelectuali declară că actul istoric de la 1 de1·embrie 1918 trebuie apărat cu orice sacrificiu, iar armata ,română este pro1und ostilă faţă de orice idei a unei cedări teritoriale, se preciza şi înscria
în documentele vremii care au consemnat această poziţie patriotică şi unanimă a populaţiei Sălajului ca şi a întregului popor roman:i 0 •
Intr-o asemenea stare de spirit s-a produs totuşi, odiosul Dictat de la
Viena din 30 august 1940. Teritoriul istoric naţional cunoscut a fost cedat.
Populaţia Sălajului ca şi a altui număr de judeţe a fost părăsită. Ea a rămas
la discreţia ocupanţilor fascişti, care apoi s-au răzbunat în mod crunt şi asupra ei, au urmat patru ani de tragedii şi de vitregie străină.
Poporul romin Însă a rezistat, peste wt unde s-a aflat şi împreună cu
l orţele înaintate a naţionalităţilor conlocuitoare, sub conducerea partidului
nostru comunist a înfăptuit insurecţia şi apoi revoluţia de eliberare socială
~i naţională antifascistă, antiimperialistă, revo! uţia şi construcţia socialistă.
80

Vezi studiul: V.

Ciubăncan,

În

Zalău!

pe treptele istoriei, Zalău, 1973.
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Cu acest prilej, evooînd evenimentie de peste, ori de acum 40 de ani, şi de
mai tîrziu, ne exprimăm admiraţia şi recunoştinţa faţă de toţi patrioţii şi
antifasciştii, faţă de poporul român dî.rz, neînfricat şi vitea:z, compasiunea
pentru cei care au căzut şi aducem un omagiu fierbinte celor care au eliberat
şi apoi au edificat cea mai frumoasă pa:trie din istoria noastră multimilenară
România socialistă.
V AS/LE CIUBANCAN

An~Jl'a
Populaţie Judeţului

Nr. crt.

SAleJ e:dstentl pe loeelltAţl tl dupi neţlonelltete pe baza eveloirll lieute
de eutorltlţlle locale ln eprllle 1940

I.ocalitatea

Rom.Ani

Maghiari

Germani

-I

2

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Aghireş

Arcllid
Agriş
Ariniş

Asuajul de jos
Asuajul de sus
Arduzel
Aluniş
Acîş
Aleuş

Adoni
Andrid
Borta
Badon
Bocş·a

Bocşiţa

Brebi
Bălan

Brusturi
Bozna
Buciumi
Bodia
Bodgana
BA.iţa

Băseşti
Biuşa

Benesat

28
29

Bîrsăul
Bîrsăul

30
31

Bulgari

32

Ban
Boianul Crasnei

33

I-a

de sus
de jos

Binişor

3

833
6
1010
626
1038
1544
78
689
499
558
223
196
56
668
1509
438
1396
1519
679
633
1995
304
997
1546
1126
318
539
1586
829
335
1373
1149
547

5

4

485
482
42
168
2
39
580
10
1011
1
914
782
1196
6

-

20

-

-

11
11
36

-

-

-
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-

10

-

2

1

Alţii

-7- - 8-

1

-

7
14
365
112
3
4
5

12

-

Slovaci

6

-

-

Evrei

5

1

6

1

30
99
8
14
10
9
84
8
29
24
24
4
8

-

4
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

6
111
1
13

1

-

-

108

36

I

27
2
9
12
7
11
6
14

1

-

-

1
-

-

-
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2

:J4
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Iii

52
53
54
55

Berveni
Berea
Blbeni
Bfrsa
Borza
Briglez
Bicaz
Bogdand
Babuţa

Bobota
Boghi.7
Bozieş

Bilghez
Bldlcin
Boianul Mare
Boianul Huta
Blaj a
Becheni
Chlslu
Carei
Coşeiu

Chilioara

56

Crlstur-Crlşeni

57
58
59
60
61

. Crişeni
Cioara
Curltlu
Chendrea
Creaca
Chichisa
Ciumil.rna
Cehul-Silvaniei

62

63
64
85
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Chelinţa
Clţeluşa
Căţelul

Ci zer
Crasna
Clmin
Căpleni
Ciumeşti

Ciocmani
Chechi.7
Cristolţ

Cristolţal

Cuceu
Cheud
Clglean

Ciuta
Corni
Corund
Chiejd
Cam.Ir
Carastelec

3

346
52
1105
389
459
533
951
9
1299
1988
154
90
12
1022
1336
12
342
96
6
5603
848
1106
20
812
270
1138
811
1086
336
842
535
801
512
1643
1875
451
25
311
644
1197
1680
1618
777
1193
1360
556
154
854
573
1573
285
30
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5

4

1880
413
7

-

1264
4
51
1398
510
723
23
153
-

24
1031
54
5637
252

-

691
35

-

I

-

-

2980
512
2
1
4245
7
320
81
8
14

-

18
26

-

9
305
3065
2148

615

6

212
11

-

12

1719
68
--

4
1354
1819
1387

-
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-

78
24
52
12
3

-

17
11
8
48
21
10
9

-

5

-

-

16
13
2329
12
34
9
8

-

2

-

7
34
25
610

-

12
20
12
445
-

-

23
52
26
22
8
2
26
3
6
11
7
16
71
9

5
4
-

431
46

43
18
32
-

165
4

-

97
10

1
636
2
18
59
-

78
45

V. CIUBANCAN

616

(continuare din anexa I)

2

86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

3

199
710
531
514
1254
1109
90
770
1032
1320
291
364
1612
870
986
6
495
458
18
17
7

Cîmpia
Casniciul de jos
Casniciul de sus
Cerîşa

Cristelec
Cehei
Chereşeu
Curtuiuşeni

Chin1z
Cluaş
Cehlluţ

Ce an
Ceh al
Ghereuşa

Chegea
Chegea-Huta
Cig
Dobrin
Doba Mare
Doba Mică
Dio şod
Deja

-

Domăneşti

Domnin
Dobra
Derşida

Dumusllu
Doh
Drighin
Dindeşti

Erlu-Sîncrai
Fetfndia
Fizeş

Poieni
Firminiş

Gnrusllu
Gîrcel
Gilpia
Glnrtelecul-Hododnlui
Gîrdani
Ghenciu
Ghilvacl
Gllglu
Giorocuta
Giurtelecnl-Şimlenlui
Galoşpetreu

Ghirolt
Ghileşti

Hereclean
Horatul-Crasnei
Huseni
Horea

850
947
59
985
486
654
692
1122
596
324
778
17
662
220
612
878
1511
969
580
202
1640
908
1520
577
630
322
572
640
440
505

4

-

5

6

-

-

3

-

31
44
1602
1780

-

-

19

83

-

-

140
1165
250

-

1
-

-

-

13
8
292
430
2438
1018
443

-

-

25

1782
-

-

-

-

14

-

377
22

-

2

295
399

-

8
2
550
603
12

-

8
909
41

-

6
5
15
8
12
14
25
12
5
24
8
18
12
9
2
11
4
3
4
9
4
12
10
5
6

-

11

479
21

8
36
8

2153
-

6
-

-

3
21
7
3
14
13
10
31
6

-

3
20
544

-

2
38

1092
4

-

32
239

-
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-

-

-

1
4

4
8
18

-

5
-

-

-

-

45
6

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

5

-

73
47

-

7
3
-

-

1

3

-

-

~

-

I

-

-

-

8

-

-

22

-

IO
-

22
-

34

~

-

-

- -
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Între 1910-1941
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2
l:IH

1:111

••o
141

142
1•:1
IH

1•11
1411
IH

14H
1411
1110
1111
1112
111:1
111·1
11111
11111

1117
lllH
11111

1110
1111
IO:.!

111:1

164
165
166

187
168

169
170
171
172

173
174

175
176
177

Husia
Hodod
Hurezul-Mare
Halmljd
Hoto an
Hurezul-Mic
Horoatul-Cehului
Istrlu
Inlu
Iaz
Ilişu a
Ip.
Ianculeşti

Irina
Jac
Jibou
Lazuri
Leleiu
Luclceni
Lupoaia
Lompirt
Leş mir
Mirşid

Molgrad
Mocirla
Mineu
Matiş

Mînlu
Marin
Mal
Marna-Noul
Moftinul-Mare
Moftinul-Mic
Moara-Banffy
Muncel
Mlhlleni
Marca
Mllerişte

Mllldia
Mecenţiu

178

Noimon

179
180

Nadiş
Noţig

181

Nlpradea
N adişul-Hododului

182

183
184
185
IH6

Nuşfallu
O deşti
Oerţa de
Oerţa de

187

Orţiţa

188

Otomani
Orbău

189

Jos
Sus

3

407
93
642
1994
630
366
270
353
919
1146
172
454
376
152
1186
1054
435
201
1085
577
214
112
591
1071
41
516
620
492
1199
986
160
340
1274
373
780
50
1303
1255
610
560
4
738
1033
1462
31
492
808
906
903
415
49
443

5

4

3
1281
271
5
107

-

9
4
7
903
1044

-

6

-

-

-

-

-

66

-

699
484

-

489

24
498
4

-

934
5

-

300
208

-

10
19
797
2162
1

-

910
14

2
15

IO

58

-

17

-

6
-

-

-

9
14
693

12
-

3
5
11
2
5
9
18

-

14
10
7

1670
16

-

30
6

-

2

9

7
-
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119
17
31

16
17
72

-

591
1652
927
31
640
434

-

780
128

6
16
3
1
8
2
2
14
50
16
214
15
20
11
3
37
5

242
-

96
29

36
9
1
-

20
-

-

7

-

32
~

9

4
515
12
-

7
18

-

16

223
-

618

V. CIUBANCAN
(continuare din anexo I)
2

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

3

Ortelec
Panic

1349
66

Păuşa

Peceiu
Pleşca

Pria
Petenia
Poniţa

Preuteasa
Petreşti
Portiţa

Poptelec
Prodllneşti
Porţ
Plopiş

Periceiu
Pişcolt
Păţal

Păţăluşa
Păţăluşa-Crasna
Păţăluşa-Solnoc
Păgaia

Pir
Poprica
Racăş

Romi ta
Răstolţ

Ratin
Răduleşti

Recea
Resighea
Rona
Raţ

Racova
Reghea
Răstolţul de Desert
ŞI.ml eul-Silvaniei

Sîncraiul-Silvaniei
Şamşud
Sărmăşag

Stîna
Sîngeorgiul de
Sălişte

Strenţ
Someş-Uileac
Sălătig
Sălsig
Şeredeiu

Sîg
Sîrbi
Stireiu
Sanislău

4

Meseş

.

658
1281
339
1356
165
647
670
52
581
1091
413
425
1775
1064
1790
182
423
8
12
655
780
32
1023
700
867
186
452
1187
618
437
9
777
246
668
2340
10234
117
277
855
984
361
756
846
352
1413
1007
1230
554
1839
1060

5

10
523

-

218
1

12
-

3
1737
950
1463
301
4
3

-

1598
76
3
-

-

419
320
77
36

-

17
14

3434

-

1218
2289
23

1629
3
1
29
19
4

-

-

2
28
191
20
-

-

8

4
510

6

-

li
1670
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7

-

36
6
11
9
7

3

-

-

4
3

10

33
27
112
24
4
2
6
7
135

-

9
10
5
6

-12

6

9
-

5
1526
7
24
47
23
3
5
10

11
6
30
18
7

-

210

-

5

-

333
76
52
2

2

76
92

5
-

32
31
16
176
130

Populaţia Săla;ului
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619
(continuare din anexa I)

2

24 2
24 3
24 4
24 5
24 6
24 7
24 8
24 9
25o
25 1
25 2
2 53
:l s~
:l55
:l56

2 57
2 58
2 59
260
261
262
26..1
:l()4

t;5
66

67
:l61!
:l 69
:l 70

271
72

SînmiclAuş
Soimuş
Someşguruslli.u
Someşodorhei

Surduc
Solona
Ser

Sighetul-Silvaniei
Supurul de jos
Supurul de Sus
Şumal

Subcetate
Siciu
Sciirişoara

SăcAşeni

Sli.rli.uad
Sluca
. Silvaş
Satu-Mic
Treznea
Tli.mAşeşti
Ţicli.u

Tohat
Tusa
Tiream

273
2 74

Turbuţa
Traniş

2 75

Tihli.u

76

Ţeghea

277
2 78
2 79
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Tarcea

289

290
291
292
2 93

Nouli.

SAi acea
Sllindru
Şim.ian
SArviizel
SantAu
SudurAu

TAşnad
TAşnadul
Românaş
Urmeaniş

Nou

Ulciug
Ulmeni
:Urziceni
Urziceni Pli.dure
Unimli.t
Uileacu Şimleului
Verveghiu
Poarta Sli.lajului
Vice a
ValcAu de Jos
Valcli.u de Sus
Vîrşolţ

3

5

4

857
953
870
1777
1327
677
36
816
1944
1129
832
512
759
745
126
625
667
391
1492
320
574
879
945
462
468
1389
860
309
422
1033
764
727
797
1079
180
526
1508
39
991
606
365
723
93
12
1220
75
11

489
334
825
993
300

146
3

-

45
115
76
1042
1
46
21
76

-

1

6

14

7
-

11

358
220
1212
467
96
3
10
44
23
153

-

-

-

2

22
291
585
1620
134
7

6
1

714
-

66
6
34
25
17
4
10
22

-

58
1649
-

1
2086
4
-

-

1782
76

-

1152
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19
11
1

-

-

-

-

50
26
50

-

-

9
8
65

-

-

-

536
291
23
14
58
695
540
6
1
221

83

38

-

-

50
95

-

-

-

3635
438
2137

-

8
3

4
-

3
13

-

4
21
730
6
26
10
8
107
2
12
11
6
16

-

81
4
22

7

21

-

5

119
-

3
215
-

-

27

-

11

-

90
37

-

38
13

-

22
11
-

-

78
-

34
176

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

21

1
-
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(continuare din anexa I)
2

294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

4

3

Vezendiu

1149
304
607
3
1194
1715
1
2115
1649
92

Vădurele

Var
Valea Ungurului
Valea lui Mihai
Văşad

Valea Tîmei
Zalilu
Zalnoe
Zluan

6

5

18

-

-

-

-

7
1438
39
6
411
31
17

2001

-

-

214
14

3

-

-

16
3
5314
112
1
5614
58
1149

I

-

-

25
-

50

-

-

1247
40
78
121

135
-

-

Anexa II-a A, R
Populaţia

pe

loealltiţlle

Localitatea

Nr. crt.

-oA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

din fostele

1
Populaţia existentă

Almaşu
Almaşu

Blbiu
Cutiş

Jebucu
Mesteacln
Petrlnzel
Sf ii.raş
Stana
Ţludu

Cuzilplac
Cuzlplac
Cubleşu
Gilăşeni
Mierţa

Petrindu
Ruginoasa
Stoboru
Tlmaşa

Judeţe

Cluj

Romlnl

cure IQ prezent opurf.ln

Maghiari
:J

2

în anul 1937 tn

şi Someş

266
361
464
543
480
485
354
651

Evrei

din

judeţul

827
116

Cluj

35

706
15
482
160
354

6
.4
2

640

19

li

10

254
5

5
7
4
4

28

5

Dfoagu

18
19
20
21
22

Dragu
Adalin
Ugruţiu

Voivodeni
Fildu de Jos
Fildu de Jos

1.246
718
691
1.112

17
2

520
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Alţii

Slluj

Obs.

-6 - -7-

5

4

localităţile

1.091
210
282
2
880
116
288
242
482

Germani

Judeţului

12
7
6
3

97

57

Populaţia Sălajului

între 1910-1941
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(continuare din anexa II)

o
:t:I
:l-1
:.!S

w
'J.7

2

4

3

5

I I
6

760
750

Fildu de Mijoc
Fildu de Sus

504

Tetişu

Hida
Hida
Miluani

:.!8

Racîş

'.,!f)

Sîmpetru

1 244
818

260

344
6

18

1 353

12

18

24

Almaşului

:111
:11
:I:!

:1:1
:\.I

Stupfni
Trestia
Stnmihaiu Almaşului
Sînmihaiu Almqului
Bercea
Sîntă Mărie

:m

Zimbor
Zi.mbor
Dolu
Su toru
Slncraiu Almaşului
Chendremal

li.

Populaţia evaluată

:1s
:Iii
:17
!18

'10
41
42

Bîrsăul

4:1

Buzaş

'14

Baba
Bezded

4S
40

47
·IR

4fl
/iO

61
52

Bîrsăuţa

Boiu-Mare

Călacea
Căpîlnea

Cozia
Ciumeni
Chizeni
Cliţ
Cormeniş

5:J
54
55
66
67
68
59

Cuciulat
Ciula
Ciaca
Cemuc

60

Fălcuşa

61

Podora
Prîncenii de Piatri
Prîncenii Boiului
Gîrlgiu
Gîrbou
Gostila
Glod

62
63
64

65
66
67

1.634
513
798

26

18
3

663
539
316
786
244

ll 1

140

tn iunie 1940 pe

Mare

Dăbîceni

Dobrocina
Dolheni

24

1 281
503

6
7

6

41

localităţile

569
253
840
358
596
1.002
1.059
628
730
311
275
393
570
386
357
806
653
311
526
256
390
642
183
188
775
1435
1.018
823

48

din

judeţul Someş.

4
8
5

14
ll
31
17

25
5
5
4
14

3
3
5

4
4
1
1
1

4
13
7
8

10
6
5

4
32
6
6
20
38

53
69

7

41

2
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6
22
6
7

7
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2

68
69
70

HA.şmaş

592
822
193
728
808
935
196
369
253
305
502
792
836
540
864
391
321
1 375
756
292
240
1.455
796
295
371
824
279
715
1.340
597
311

Ileanda
Jugăstreni

71

Lemniu
Letca
Lozna

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Măgura

Negreni
Pîroşa

Perii-Vadului
Purcăreţ
Poiniţa

Poiana-Blechi
Preluci
Popteleac
Răstoci

Rogna
Rus
Sălniţa
Săcătura
Şoimuşeni
Şimişna

Solomon
Topliţa.

V a.lea-Hranei
Va.lea-Lungă

Va.lea-Rea
Valea Loznei
Za.lha
Ia.pa.
Şa.sa

3

4

3
54

-

5

-

-

1
11
-

1
3

-

-

-

-

27
-

--

1

-

-

26
-

9

9
5

-

5
55
5
4
6
8

-

1

2
-

-

5
7
7

-

-

4
3
8

-

2

-

-

-

-

-

4
4

3

·-

10

-

67
-

8

-

32

-

20

-

3
4

-

-

32

42
20
52

-

-

-

23
344

2

15
12
6

-

-

Anua III
Populaţia

judeţulul

Sii.laj in actuala impii.rţlrc admlnlstrativ-terltorlalii.
in 1910, 1930, 1941
Total

1

I

2

19~0

I

1930

4

maghiari

romani

5

I

naţionalitate

6

%

I

7

I

%

5624
5614

52,6
67,3

10

0,7

6034
3528
276

2283
406
270

37,8
11,5
97,8

3085
2515

Stîna
Ortelec

4
5

Cehul Silvaniei
Cehul Silvaniei
Horatu Cehului

5881
. 3446
297

-

-
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-

51, 1
71,3

-

I

ToW

1930
alt<o

8

40,8
25,4
95,8
95,7

1
2
3

Za.lău

dupl

4365
2115
900
1349

10184 10688
8062 8340
939
814
1308 1409

Zaldu

Populaţia

populaţie

existentă

9

populaţl<o

naţion.

I

10

%

1941

--

11

700
611
39
50

6,5
7,3
4,2
3,5

11190
8546
1116
1528

666
607
6

11,0
17,2
2,1

6142
3481
288

Populaţia Sălajului

Între 1910-1941
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6

Motiş

7
H

Nadiş

o
10
li
I:.!
1:1

l•I
15
III

Ulciug
Jibou

Jibou
Cuceu
Husia
Rona
Var
Şimleu
Şimleu

Silvaniei

Silvaniei

Cehei
Agyij

III
17
IH

Agrij
Bozna

lfl

Treznea

RAstolţu Deşert
Almaşu
Almaşu
Băbiu
Cutiş

Jebucu
Mesteacăn

Petrinzel
Sf ăraş
Stana
Ţăudu
Băbeni

:.!9

Băbeni

:10

Ciocmani

:u

32

Cliţ

:13

Piroşa
Poieniţa

:14

Bălan

Btllan

:15

Chechiş

:16

Chendrea

:17

38

Gălpîia
Gllgău Almaş

39

Btlnişor
Bănişor

40
41

Ban
Peceiu

42
43
44

Benesat

Benesat
Aluniş
Biuşa

Bobota

45
46
47

Bobota
Derşida

Zalnoc

627
660
851
5480
3047
1096
411
421
505
7886
6885
1001
3573
1020
643
536
1374
6116
1779
309
232
668
994
650
452
550
482
3140
1059
985
221
209
666
5808
1495
1483
800
844
1186
2487
986
730
771
1883
549
633
701
3250
1385
819
1046

624
739
867
5995
3453
1134
403
447
558
8682
7448
1234
3615
1057
608
633
1317
6243
1838
302
262
697
993
635
441
595
480
3424
1201
1010
294
244
675
5924
1429
1521
770
824
1380
2871
1151
856
864
2020
602
713
705
3961
1808
929
1224

572
735
300
3280
848
1102
400
402
528
3472
2340
1132
3329
1010
571
584
1164
3422
1008
197
258
10
898
103
259
218
471
3288
1099
987
289
244
669
5772
1416
1454
758
790
1354
2829
1118
853
858
1481
473
689
319
3379
1494
851
1034

91,7
99,5
35,3
54,7
24,6
97,2
99,3
89,9
94,6
40,0
31,4
91,7
92,1
95,6
93,9
92,3
88,4
54,8
54,8
65,2
98,5
1,4
90,4
16,2
58,7
98,1
98,1
96,0
91,5
97,7
98,1
100,0
99,1
97,4
99,1
95,6
98,4
95,9
98,1
98,5
97,1
99,6
99,3
73,3
78,6
96,6
45,3
85,3
82,6
91,6
84,5

5
2
563
1837
1764
14
1
30
28
3478
3434
44
97
17
13
3
64
2348
580
94

0,8
0,3
64,9
30,6
51,1
1,2
0,2
6,7
5,0
40,1
46,1
3,6
2,3
1,6
2,1
0,5
4,9
37,6
31,6
31,1

687
2
456
177
352

98,6
0,2
71,8
40,l
59,2

-

-

22
14
7
1

-

38
1
17
3
17

-

-

0,6
1,2
0,7
0,3

-

0,6
0,1
l, l
0,4
2,0

-

10

0,4
0,9

1
512
121
10
381
317
249
10
58

0,1
25,4
20,l
1,4
54,0
8,0
13,8
l, l
4,7

11
-
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-

47
2
4
878
841
18
2
15
2
1732
1674
58
189
30
24
46
89
473
250
11
4
-

7,5
0,3
0,5
14,6
24,4
1,6
0,5
3,4
0,4
19,9
22,5
4,7
5,2
2,8
3,9
7,3
6,7
7,6
13,6
3,6
1,5

631
792
950
6140
3518
1103
458
482
579
10353
9039
1314
3666
1137
607
701
1221
6549
2055
337

-

664
1367
642
450
549
485
3615
1173
1165
397
200
680
6264
1522
1621
809
794
1518
3207
1277
908
1022
2187
671
797
719
4188
1736
1033
1419

93
76
5
25
9
114
88
16
4

9,4
12,0
l, l
4,2
1,9
3,9
7,3
1,6
1,4

6

0,9
1,9
0,8
3,3
1,2
2,1
1,9
l, l
2,0
0,4
0,6
1,3
1,3
2,0
0,7
6,7
3,6
7,3
10,8

-

-

114
12
50
9
17
26
31
23
3
5
27
8
14
5
265
65
68
132

-
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2
Bocşa

48
49
50
51

Bocşa

Borla
Chnpia
Sălljeni

Buciumi

52
53
54
55
56

Buciumi
Boclia
Bogdana
Răstolţ

Ca măr

57

Camăr

58
59

Carastelec

Carastelec
Dumuslău
Chieşd
Chieşd

Sighetu Silvaniei
Cizer

62
63
64

Cizer
Plesca
Pria

65

Coş ei

66

Archid
Chilioara

Coş ei

67

Crasna

68
69
70
71

Crasna
Huseni
Marin

Ratin
Greaca

72
73
74
75
76
77
78
79

Creaca
Borza
Brebi
Brusturi
Ciglean
Jac
Lupoaia
Prodăneşti

80

C1'istolţ
Cristolţ

81

Muncel
C1'işeni

82
83

84

Crişeni
Cristur-Crişeni

Gîrceiu
Cuzăplac

85
86
87

3620
1154
1256
468
742
5191
1983
398
1169
730

2338
1136
32
456
714
4706
1790
384
969
676

64,6
98,4
2,6
97,4
96,2
90,7
90,3
96,5
82,9
92,6

883
2782
2782
2135
1832
303
2048
1494
554
3546
2077
241
1228
2146
811
584
751
5459
3884
326
702
547
4739
661
409
1224
423
432
858
382
350
1839
1504
335
2343
664
611
1068
4324
903
348
467

911
3038
3038
2257
1866
391
2304
1615
689
3842
2293
258
1291
2425
969
509
947
6164
4288
398
913
565
5345
670
431
1271
498
462
1038
641
334
1866
1473
393
2687
818
651
1218
4639
889
353
540

887 97,4
242
8,0
242
8,0
423 18,8
36
1,9
387 99,0
1968 85,4
1316 81,5
652 94,5
3707 96,5
2190 95,5
246 95,4
1271 98,4
1576 65,0
678 70,0
6
1,2
892 94,2
1936 31,4
502 11,2
355 89,2
902 98,8
177 31,3
5102 95,5
643 96,0
417 96,8
1260 99,1
476 95,6
462 100,0
1025 98,2
490 76,4
329 98,5
1827 97,8
1438 97,6
389 99,0
1239 46,1
735 89,9
11
1,7
493 40,5
3606 77,7
353 39,7
311 88,1
501 92,8

Sîngeorgiu de
Meseş

60
61

3264
1057
1174
384
649
5303
2118
472
1073
757

Cuzăplac
Cubleşu
Găllşeni

1201

-

33,2
-

1187
6
8
62
61

-

94,5
1,3
l, l
1,2
3,1

-

1

0,1

2641
2641
1783
1781
2
244
234
10
9
9

86,9
86,9
79,0
95,4
0,5
10,6
14,5
1,5
0,2
0,4

-

-

755
270
482
3
3627
3265
1
1
360
170
12
7

31, l
27,9
94,7
0,3
58,8
76,1
0,2
0,1
63,7
3,2
1,8
1,6

-

-

-

-

22

-

-

129

-

2,6
5,1
5,1
2,3
2,6
0,5
4,0
4,0
3,9
3,3
4,1
4,6
1,6
3,9
2,2
4, l
5,5
9,3
12,l
10,5
l, l
5,0
1,4
2,2
1,0
0,9

932
3319
3319
2553
2071
482
2505
1715
790
4117
2414
283
1420
2591
980
574
1037
6643
4504
505
1004
630
5508
726
411
1245
515
545
1170
548
348
2063
1625
438
2821
911
700
1210
4711
964
320
540

11
-

-

13
22
5
35
31
4
73
15
14
44
228
34
42
28

20,1

-

51,2
8,3
96,2
55,9
17,4
56,5
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24
155
155
51
49
2
92
65
27
126
94
12
20
94
21
21
52
601
521
42
10
28
73
15
7

-

1375
68
626
681
805
502
11

4000
1305
1335
516
844
5526
2127
449
1296
722

-

0,2
0,3

-

2,2
1,6
3,0
1,3
2,7
8,2
6,7
3,5
17,0 .
7,4

4,4

4
4

-

81
18
37
6
20
423
132
14
199
54

-

-

2,0

-

-

1,2
3,4
1,5
1,9
2,1
1,0
2,0
1,8
2,2
3,6
4,1
3,8
11,9
5,2

Populaţia Sălajului

î11tre 1910-1941
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88
H9
00

Mierţa

!li

Petrindu
Ruginoasa
Stoboru

02

Tlmaşa

113
114
115
III j

117

OH
Ul )
100
10 I

I02
ln:I
IO· I
lflS
10(I

Dobrin
Dobrin
Deleni-Cioara
Doba
Naimon
Sîncraiu Silvaniei
Verveghiu
Dragu
Dragu
Ad alin
Ugruţiu

Voivodeni
Fildu de jos
Fildu de Jos
Fildu de mijloc
Fildu de Sus
Tetişu
Gîlgău

I07

Gllglu

108

:Bîrsău

IOI)

Căpllna

11()

Chizeni
Dobrocina
Fodora
Frîncenii de

li I
11:..
11:I

'

Mare

Piatră

li·I
llli
111 I
117
1 IH
111 )

12(

)

121

122
12:I
l:.!·I

121i
120
127

12H
121)
1:10

1:11
·ICI

Glod
Gtrbou
Gîrbou
Bezded
Cllacea
Cemuc
Popteleac
Solomon
Halmăşd
Halmlşd
Aleuş
Cerişa

Drighiu
Hereclean
Hereclean
Badon
Bocşlţa
Dloşod

Guruslliu
Panic
Hida
Hida
l\cta Mvsei Porolissensis -

465
748
458
321
614
2893
598
298
943
212
240
602
3649
1298
554
706
1091
2427
501
774
734
418
4400
900
505
585
235
446
669

539
792
497
345
684
2826
512
280
886
216
294
638
3777
1268
700
693
1116
2532
525
744
758
505
4248
835
508
587
224
410
677

516
481
471
337
636
829
465
280
40
12
15
17
3604
1169
676
684
1075
1964
493
742
725
4
3996
676
501
573
224
407
{67

95,7
60,7
94,8
97,7
93,0
29,3
90,1
100,0
4,5
5,6
5,1
2,7
95,4
92,2
96,6
98,7
96,3
77,6
93,9
99,8
95,6
0,8
94,l
80,1
98,6
97,6
100,0
99,5
98,5

235
825
5309
1322
926
975
605
751
730
3158
1617
480
454
607
4512
546
572
345
1763
804
482
6303
1863

172
835
5357
1287
995
948
652
752
723
3990
2162
625
530
673
4844
559
687
373
1893
759
573
6627
1811

172
776
5081
1087
956
942
635
739
722
2903
1231
558
454
660
1908
532
668
351
30
206
121
5866
1163

100,0
92,9
94,8
84,5
96,1
99,4
97,3
98,3
99,9
72,8
56,9
89,3
85,7
98,1
39,4
95,2
97,2
94,1
1,6
27,l
21,1
88,5
64,2

16
248
4

3,0
31,3
0,8

-

-

24
1904
30

3,5
67,4
0,6

821
202
279
572
25
17

92,7
93,5
94,9
89,l
0,6
1,3

-

-

-

-

-

8
506
16
1
7
482
69
30
4
9
-

0,7
20,0
3,1
0,1
0,9
95,5
1,6
3,6
0,8
1,5
-

1
4

7
63
22
8
24
93
17

1,3
7,9
4,4
2,3
3,5
3,3
3,3

25
2

2,8
0,9

-

49
148
82
24
9
33
62
16
1
26
19
183
129
3
5

-

0,2
0,6

-

-

38
180
115
39
6
9
10

7
5
1
1

0,2
0,2
0,2
0,2

2892
27
8
17
1857
548
435
279
267

59,7
4,8
1,2
4,6
98,1
72,2
75,9
4,2
14,7

-

-

-
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-

-

4,5
3,4
8,9
3,9
0,6
1,4
1,3
0,1
27,l
42,8
10,5
14,1
1,9
0,9

-

2,5
1,8
6,6
1,3
0,4

7,7
3,9
6,5
3,4
1,3
3,0
2,4
3,1
0,1
3,4
3,7
4,3
15,4
0,6
0,8
0,5
0,9

-

8
3

-

2
6

-

21
96
85

-

-

l

1080
926
66
75
13
44

11
5
6
5
17
482
381

-

1,6
1,3
0,3
0,7
3,0
7,3
21,0

574
853
433
338
689
2953
513
287
950
250
281
672
4210
1463
759
772
1216
2625
526
822
771
506
4583
992
558
555
210
451
746
196
875
5763
1375
1126
962
678
812
811
4199
2085
689
667
758
5379
600
768
426
2146
773
665
6985
1954
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2

132
133
134

Miluan
Racîş

Sîmpetru
Almaşului

135
136

Stupini
Trestia
H01'oatu Crasnei

137
138
139
140

Horoatu Crasnei
Hurez
Stîrciu
Seredeiu
lleanda

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Ileanda

Negreni
Perii Vadului

152
153
154
155

Ip
Cosniciu de jos
Cosniclu de sus
Zăuan

Bîrsăuţa

Dăbîceni

Dolheni
Luminişu

Podişu
Răstoci

Rogna
Saşa

Ip

Letca

156
157
158
159
160
161
162
163
164

Letca
Ciula
Cozia
Cuclulat
Lemniu
Purcăreţ

Soimuşeni
Topliţa

Valea Rea
Lozna

165
166
167
168
169

Lozna
Cormeniş

Preluci
Valea Leşului
Valea Loznei
Marca

170
171
172
173
174
175
176

Marca
Leşmir
Şumal
Porţi
M tliBP'işte
Mlierişte
Crlştelec

Doh

13141516171819110!
728
943

819
994

812
982

99,2
99,l

1221
1180
368
4557
1077
959
1505
1016
4253
1167
210
263
348
320
327
321
272
403
326
296
3717
1526
583
473
1135
3920
772
293
667
330
591
491
247
276
253
2304
849
365
441

1312
1219
471
4901
1257
989
1628
1027
4301
1225
204
301
347
306
362
277
278
369
302
330
4521
2014
695
498
1314
4175
828
339
653
369
686
503
240
272
285
2589
920
406
489

1265
1209
435
4289
807
919
1555
1008
3724
775
204
277
310
306
354
267
270
349
297
315
1592
388
659
482
63
4045
809
326
647
356
617
500
236
269
283
2485
855
390
476

96,4
99,2
92,2
87,5
64,2
92,3
95,5
98,2
86,6
63,3
100,0
92,0
89,3
100,0
97,8
96,4
97,l
94,6
98,3
95,5
35,2
19,3
95,0
96,8
4,8
96,9
97,7
96,2
99,1

649
2717
1042
474
808
393
4974
930
904
561

774
3000
1140
532
888
440
5663
1083
1058
631

764
2365
1072
98
782
413
4650
1038
863
608

I

89,9
99,4
98,3
98,9
99,3
95,8
92,9
96,l
97,7
98,7
78,8
94,0
10,0
88,1
93,9
82,l
95,8
81,6
96,4

2
3

0,2
0,3

5
9

0,6
0,9

835
1036

7

0,7

40
10
37
190
33
70
68
19
463
350

3,1
0,8
7,8
3,9
2,6
7,1
4,2
1,8
10,7
28,6

23
37

7,6
10,7

8
7
8
11
4
15
813
602
35
16
160
118
13
12
6
6
69
3
4
3
2
102
65
16
11

2,2
2,5
2,9
3,0
1,3
4,5
18,0
29,5
5,0
3,2
12,2
3,0
1,6
3,5
0,9
1,6
10,1
0,6
1,7
1, 1
0,7
3,9
7,1
3,9
2,3

1361
1275
524
5299
1389
1062
1710
1138
4441
1310
195
220
360
310
382
311
322
357
343
331
4188
1499
769
547
1371
4077
690
380
652
350
620
540
260
300
285
2836
1006
540
570

10
113
50
30
21
12
251
22
162
19

1,3
3,8
4,4
5,6
2,4
2,7
4,4
2,0
15,3
3,0

720
3822
1867
635
906
414
6117
1175
1184
642

-

-

-

422
417

8,6
33,2

114
100

2,6
8,2

5
-

1
3
-

9
1

0,3
0,3
1,1
-

2,4
0,3

-

2116
1024

46,8
50,8

1091
14
6
1
7

83,0
0,3
0,7

-

-

-

11

-

1,9

-

2
2

-

522
18
404
85
15
762
23
33
4
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0,1

-

0,4

-

17,4
1,6
75,9
9,6
3,4
13,5
2,1
3,1
0,6

-

-

-

-

Populaţia Sălajului
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2

177
178
179
180
181
IR2
183

Giurtelecu
Simleului
Millidia
Uileacu
Simleului
Meseşenii
Meseşeuii
Aghireş

de Jos
de Jos

Fetindia
Meseşenii

de Sus

Miffşid

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Mirşid
Firminiş

Moigrad
Pepeni
Năpt'adea
Năpradea

Cheud
Someş Guruslău

Traniş
Vădurele

Nuşfalllu
Nuşfallu

Bilghezd
Boghiş
Bozieş

Pet'icei
Pericei
Bădicin

Siciu
Plopiş

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

Plopiş
Făgetu

Iaz
Poiana Blenchii
Poiana Blenchii
Fillcuşa

Gostila
Măgura

Românaşi
Românaşi

Chichişa

Ciwnirna
Păuşa

Poarta Sălajului
Romita

Rus
213
214
215
216
217

Rus
Buzaş

Ftntînele Rus
Hişmaş
SimişDa

1322
577

1528
604

1453
593

95,1
98,2

so
3

3,3
0,5

25
8

1,6
1,3

680
3908
1475
1140
331
962
2903
582
586
792
943
4014
1251
1096
759
605
303
4933
2507
552
1343
531
4160
2531
845
784
3919
1448
1609
862
2084
817
319
763
185
3384
847
367
786
638
345
401
4586
1172
298
573
978
1565

759
4385
1616
1329
418
1022
3111
648
621
878
964
4137
1282
1107
828
622
298
5319
2759
640
1421
499
4401
2678
952
771
4745
1999
1595
1151
2170
831
361
802
176
3667
974
366
819
613
448
447
4775
1178
337
661
956
1643

95
3262
1538
833
415
476
2909
522
609
853
925
3891
1216
971
803
603
298
554
340
12
100
102
2702
1027
918
757
2226
1295
6
925
2046
717
361
792
176
3417
923
337
774
551
411
421
4525
1141
319
637
910
1518

12,5
74,4
95,2
62,7
99,3
46,6
93,5
80,6
98,1
97,2
96,0
94,1
94,9
87,7
97,0
97,9
100,0
10,4
12,3
1,9
7,0
20,4
61,4
38,4
94,4
98,2
46,9
64,8
0,4
80,4
94,3
86,3
100,0
98,8
100,0
93,2
94,8
92,1
94,5
90,0
91,7
94,2
94,8
96,9
94,7
96,4
95,2
92,4

649
978
5
485

85,5
22,3
0,3
36,5

488
118
108
4

47,7
3,8
16,7
0,6

15
145
73
11
3
58

2,0
3,3
4,5
0,8
0,7
5,7
2,7
2,8
1,3
2,8
3,4
4,8
3,4
12,3
0,7
2,1

-

-

6
47
22

-

-

-

0,6
l, l

1,7
-

19
6
-

4252
2022
614
1228
388
1628
1597
24
7
26
8
2
16
34
33

-

2,3
0,9

-

-

46
5
-

0,1

-

1,3
0,5
-

14
4
13
10
45
13

-

1,7
0,5
2,9
2,2
0,9
l, l

-

3
29
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18
8
25
33
199
44
136
6
13

-

79,9
513
78,3
397
95,9
14
86,4
93
77,8.
9
37,0
71
59,6
54
2,5
10
0,9
7
0,5 2493
0,4
696
0,1
1587
1,4
210
1,6
90
4,0
81
-

1

84

0,3
1,8

9
-

204
46
29
31
58
24
16
205
24
18
24
43
96

-

9,6
14,4
2,2
6,5
1,8
1,6
2,0
1, 1
0,9
52,5
34,8
99,5
18,3
4,2
9,8

1, 1
-

5,6
4,7
7,9
3,8
9,5
5,4
3,6
4,3
2,0
5,3
3,6
4,5
5,8

l
I

1667
673
776
45 41
1799
1329
394
10 19
3270
742
744
9 19
965
45 40
1484
1207
868
6 49
332
62 33
31 92
731
1680
630
4840
2951
1073
816
54 29
17 08
2,307
I 414
2226
783
349
879
215
3 950
l 014
415
917
657
483
464
4785
1 120
298
600
938
I 829
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2

218
219
220
221
222

Săldţig
SlUăţig

Bulgari
Deja
Mineu
Noţig

Sîg

223
224
225
226
227

Sîg
Fizeş

Mal
Sîrbi
Tusa

I I I I I
3

4

5

6

7

8

3538
456
385
729
1001
967
3892
1028
669
959
425
811

3631
469
391
831
948
972
4300
1103
745
893
560
999

2190
293
392

60,3
59,9
97,7

1383
182

574
941
4033
1076
734
877
529
817

60,5
96,8
93,8
97,5
98,5
98,2
94,5
81,8

38,1
37,2
1,5
99,2
38,2
0,9
0,1
0,5
0, 1

2608

2920

2753

94,3

1441
525
642
3166
1519
354
986
843
983
3841
932
449
591
533
789
547
2029
1313
716
3452
1855
820
777

1618
513
789
4882
1690
365
946
947
934
4707
1217
494
750
600
989
657
2088
1340
748
4047
2284
941
822

1534
484
735
4559
1523
352
878
923
883
4091
865
474
616
554
927
655
121
108
13
501
184
84
233

94,8
94,4
93,2
93,4
90,l
96,4
92,8
97,5
94,5
86,9
71, l
95,9
82,I
92,3
93,8
99,7
5,8
8,1
1,7
12,4
8,1
8,9
28,3

3012
900
336
607
455
714
2171
1107
1064
2383
786
715
319
563

3576
1114
404
682
549
827
2266
1180
1087
2667
1007
717
362
581

3121
780
404
657
529
751
1070
238
832
2571
964
676
357
574

87,3
70,0
100,0
96,3
96,4
90,8
47,2
20,2
76,6
96,4
95,7
94,3
98,6
98,8

-

-

I I I
9

10

11

1,6
2,9
0,8
0,8
1,3
2,3
6,1
2,0
1,3
1,8
5,5
18,2

3896
548
393
938
976
1041
4801
1128
825
1023
586
1239

-

-

-

-

58
14
3
7
12
22
261
22
10
16
31
182

1,5

123

4,2

2575

1,8

3,4
5,6
4,9
3,6
3,7
3,6
6,3
1.9
2,5
6,5
16,4
2,6
5,6
2,7
3,1
0,3
4,7
2,5
8,7
4,4
2,7
8,3
4,7

1349
504
722
4799
1615
385
910
1008
881
4891
1285
531
749
635
984
707
:ll80
1412
768
4509
2574
1045
890
4044
1175
418
746
816
889
2561
1336
1225
2775
1200
655
380
540

6

824
362
9
6
5
I
-

Stnmihaiu
Almaşului

228

Almaşului

229
230
231
232
233
234
235

Berce a
Sîntă Măria

Somes Odorhei
Som~ş Odorhei

Bîrsa
Domnin
Inău

Şoimuş

Surduc

236
237
238
239
240
241
242
243

Surduc
Briglez
Cristolţel

Solona
Tihău

Turbuţa
Samşud
Şamşud

Valea Pomilor
Sărmăşag

244
245
246
247
248
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

44

Sînmihaiu

Sărmăşag
Ilişu a

L01npirt

ad
I Moi
V alcdu de ] os
Valcău

I Lazuri

de jos

Preoteasa
Subcetate
Valcău de sus
Vîrsolt
VîrŞolt
Recea
Zalha
Zalha
Ceaca
Valea Hranei
Valea J,ungă

29
15
147
105

1,9
3,0
6,2

8
6
28
312
152
7
92
30
31

0,8
0,6
3,0
6,6
12,3
1,4
12,3
5,0
3,1

1868
1198
670
3367
2038
779
550

89,5
89,4
89,6
83,2
89,2
82,2
66,9

55
29
39
176
62
13
60
18
23
304
200
13
42
16
31
2
99
34
65
179
62
78
39

237
231

6,6
20,7

218
103

6,1
9,2

25
20
70
56
47
9
90
37
41
5
7

3,7
3,6
8,5
2,5
4,0
0,8
3,4
3,7
5,7
1,4
1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
1140
895
245
6
6

0,7
50,3
75,9
22,6
0,2
0,6

-

-
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( continuar-e anexa I I I)

2

259
260
201
262

3

li

Zimbcw
Zimbor
Dolu
Sutoru
Sîncraiu

2885
1142
557
334

2798
1146
532
328

2514
904
523
315

89,8
78,9
98,3
97,9

158
150

Almaşului

852

792

772

97,5

2

Total:

1,8

126
92
9
7

4,5
8,0
1,7
2,1

3036
1322
567
348

0,3

18

2,3

799

1221577,240778,167924, 69,7 ,55617 , 23,1 \12737

i 7,17

6

5,6
13,1

-

, 254205

NEUE DEMOGRAPHISCHE SOZIAL-lJKONOMISCHE DATEN OBER
DIE BEVlJLKERUNG VON SALAJ IN DEN JAHREN 1910-1941.
IHRE HALTUNG UND IHR BEITRAG ZUM PROBLEM DER VERTEIDIGUNG
DES WESTGRENZE DES LANDES IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Der

Verfasser analysiert die demographische, sozial-okonomische Entwicklung der
von Sălaj auf Grund von unveroffentlichten Daten, begleitet von auhchlussrcichen Beilagen. Er unterstreicht ihre Positive Entwicklung in vielfacher Richtung im Zeit.
raum nach dellli Vereinigungsakt vom 1 Dezember 1918.
Die in absoluten Mehrheit rumanische BevO!kerung von Sălaj, · arbeitete und lebte in
~uten Einvernehmen in Gemeinschaft mit den Mitbewohnern des Kreises von anderer Nationalitiit.
Es werden neue Daten gebracht, iiber den Beitrag der Bevolkerung zur Bemiihung
Rumaniens um Befestigung und Verteidigung der Westgrenze des Landes gegen die hitleristischhortisiische Agression. Neue Daten iiber den Wert dieser Befestigungen und iiber das militarische Potential der Bevolkerung von Sălaj fiir die Landesverteidigung.
Der Verfasser hebt in cler patriotischen Haltung der Bevolkerung ihren einstimmigen
Willen hervor, die Landes granzen unter allen Opfern zu vcrteidigen sowie ihr f ~stes
Auftreten gegen den Faschismus und hortystischen Revusionismus cler Zwischenkriegsperiode.
Bcziiglich der national-patriotischen Haltung der Bevolkernng, zieht der Verfasser einige
neue Schlussfolgerungen iiber clic Beweggriinde und Veranlassungen der von den faschistich.
hortystischen Besatzungstruppen in den Ortschaften Ip und Treznea des Kreis Sălaj in
Monat September 1940 veriibten Unterdriickungen, in dem er cine Verbindung zwischen
diesen Verschiedenen und entgegengesetzten Haltungen macht.
Endlich unterstreicht er die Schlussfolgerung, wonach das rumănische Volk unter
Fiihrung der kommunistischen Partei den antifaschistischen Wiederstand geleistet und die
nationale Befreiung vollbracht hat, die Rumaniens im Leben der ganzen Bevolkerung, eine
neue Ara am Wege des Sozialismus einleitete.
B~viilkerung

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

1 MAI 1939 - STRALUCIT MOMENT AL LUPTEI
POPORULUI ROMAN tMPOTRIVA FASCISMULUI, PENTRU
INDEPENDENŢA ŞI SUVERANITATE NAŢIONALA
„Luptele anti/asciste conduse de partid au
culminat cu marea demonstraţie populară de la
1 Mai 1939, care a avut un puternic ecou în
opinia publică din România, ca # peste hotare".

(Nicolae Ceauşescu, Expunere la Sesiunea solemnă de la 1 decembrie 1978).

Şi astăzi, ca şi ieri, prezentul îşi trage rădăcinile din profunzimea trerntului. Tot ceea ce se realizează în condiţiile complexe ale contemporaneităţii româneşti este de fapt continuarea pe un plan superior a eforturilor predecesorilor noştri. Istoria unui popor, mai ales cînd ea oglindeşte cu atîta
pregnanţă zbuciumul multisecular ale luptei pentru indepen.denţă şi unitate,
aşa cum se prezintă istoria poporului român, asigură liniile de continuitate,
sevele de energie şi vitalitate socială, politică, culturală, ştiinţifică, care devin de fapt conştiinţă naţională şi trăiesc în practică, în viaţa atît de dinamică a societăţii, şi care în contextul favorabil contemporan, socialist, stră
lucesc, punînd pecetea lor minunată asupra tuturor creaţiilor, asupra tuturor
valorilor materiale şi spirituale ce le produce naţiunea socialistă din vatra ei
multiseculară - spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Formarea statului naţional unitar român, aşa cum ,demonstrează realitatea istorică, „nu a fost rezultatul unui eveniment În.tîmplător, de conjunctură, al Înţelegerilor intervenite la masa tratativelor; tratatul de pace n-a
făcut decît să consfinţească o situaţie de fapt, creată de lupta maselor populare" 1. Măreţul act istoric de la Alba Iulia (1 decembrie 1918) nu a constituit
altceva decît realizarea firească a multisecularei dorinţe de unitate a Întregului nostru popor, Împlinirea visului, făurit pentru o clipă de Mihai În
1600, pentru care generaţii de înaintaşi au luptat şi s-au jertfit, un moment
cardinal al dezvoltării istorice obiective a poporului român.
Noua configuraţie geografică, politică şi socială a lumii postbelice, purtînd amprenta atît de puternică a prăbuşirii imperiilor otoman, habsburgic
şi ţarist, dar mai ales a victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie
1

făurire
Bucureşti,

Programu[ Partiduli!i Comunist Român de

cirr.rn/t,ite ii înaintare a României spre comunism,

a societăţii socialiste multilateral
1975, p. 37.
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1917, care :1- ~:schis epoca trecerii de la capitalism la socialism în dezvoltarea umamtaţu, a generat o puternică intensificare, cu caracter general, a
luptelor de clasă, revoluţionare, Împotriva dominaţiei imperialiste şi coloniale. Astfel, „Alături de Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, istoria
a înscris în această perioadă, într-o serie de ţări - ca de exemplu China,
Germania, Ungaria, Turcia şi altele - puternice mişcări revoluţionare ce au
cuprins largi mase muncitoreşti şi forţe progresiste" 2 •
Desigur, în atari condiţii generale au loc şi în România profunde mutaţii
economice, sociale şi .eolitice. Se produce şi în ţara noastră o acută efervescenţă
politică, revoluţionara, în centrul căreia joacă un rol din ce în ce mai important clasa muncitoare, partea cea mai înaintată a societăţii româneşti
postbelice.
Pe acest fundal revoluţionar incandescent apare pe scena politică românească la începutul lui mai 1921 Partidul Comunist Român, forţa politică
conducătoare a clasei muncitoare, înzestrat cu orientarea ideologică justă a
socialismului ştiinţific. Cum era firesc, P.C.R. preia conducerea luptei clasei
muncitoare împotriva exploatării, pentru o viaţă mai bună, pentru socialism.
Pe de altă parte, P.C.R. preia conducerea luptei antifasciste în plan in·tern
V

şi internaţional.

Intreaga perioadă interbelică se caracterizează, în ce priveşte România,
printr-o amplă contursiune politică, desfăşurată, mai ales în perioada
1929-1933, pe fundalul crizei economice, care a zguduit profund lumea
capitalistă, creînd condiţiile ofensivei fascismului.
Pe de altă parte partidele politice ale clasei dominante acaparînd puterea în stat căutau să eludeze hotă.rîrile democratice luate la Alba Iulia,
în momentul făuririi statului naţional unitar român, inclusiv cele înscrise în
Constituţia din 1923, unele dintre ele abordînd ·datorită evoluţiei procesului revoluţionar în rîndul maselor - „firme" cu caracter democratic (ca
spre exemplu: Partidul Poporului, Partidul Ţărănesc etc.) dar, cu aceleaşi intenţii reacţionare, bine voalate în programe cu orientare progresistă. Pe de
altă parte, se produc interesante fuziuni politice ale unor partide ale claselor
dominante, între care se remarcă cea a vechiului Partid Naţional Român
din Transilvania cu Partidul Ţărănesc, la 10 octombrie 1926, realizindu-se
astfel cunoscutul Partid Naţional-Ţărănesc.
Ceea ce întregeşte peisajul politic românesc, interbelic, este apariţia grupărilor de extremă dreaptă, fasciste ca spre exemplu: „Liga Apărării Naţio
nal-Creştine" - 4 martie 1923; „Legiunea Arhanghelului Mihail" - 24 iunie
1927, devenită „Garda de Fier" - martie 1930, iar din iunie 1935 „Totul
pentru ţară" etc. Apariţia acestora este legată de afirmarea fascismului în
plan internaţional (instaurarea fascismului lui Benito Mussolini în Italia,
28-29 octombrie 1922, apoi a dictaturii naziste a lui Adolf Hitler în Germania, 30 ianuarie 1933 şi afirmarea militarismului nipon în Extremul Orient,
în perioada 1927-1929). De fapt, Garda de fier va deveni principala agentură nazistă în România, stipendiată direct de Berlinul nazist. Insă, nota
2

Ibidem, p. 39.
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r.1ractenst1ca a acestor grupări este lipsa lor de priză în masele largi popu1.u-c, prezenţa lor redusă în peisajul politic românesc, ca atare, respingerea
l.1.,cismului de către marea majoritate a poporului nostru.
Aşadar, rămîne ca o puternică tentă de lumină în viaţa t'olitică româ11ească interbelică Partidul Comunist Român, căruia i s-a alaturat celălalt
partid al clasei muncitoare social-democrat, precum şi multe elemente
democrate, cinstite, clarvăzătoare din r:ndurile maselor populare şi chiar ale
burgheziei, pentru a duce cu hotărîre şi dîrzenie mai departe făclia antifascismului, progresului şi civilizaţiei patriei 3 •
ln asemenea context general politic se Înscriu eforturile notabile ale
României de a crea un sistem de securitate colectivă europeană şi mai ales
î11 sud-estul bătrînului continent, care să garanteze, totodată, inviolabilitatea
I rnntierelor stabilite de sist:::mul tratatelor de la Versailles, de după primul
razboi mondial. Protagonistul acestei politici româneşti, a fost fără nici o
îndoială şeful diplomaţiei româneşti Nicolae Titulescu. Teza noastră este
susţinută indubitabil de sistemul tratatelor de alianţă defensivă, realizate de
diplomaţia românească În perioada interbelică precum şi de alte iniţiative
lăudabile care să asigure pacea În sud-estul european, ca spre exemplu:
Mica Înţelegere (România, Cehoslovacia, JugoslaYia) realizată pe baze de
tratate bilaterale în anii 1920-1921; înţelegerea Balcanică (România, Grecia, Jugoslavia şi Turcia) din 1934; Convenţiile de la Londra, privind definirea agresiunii din 1933; Stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi
U.R.S.S. etc.
Venirea. la conducerea statului român a lui Carol al Ii-lea (8 iunie 193~
cu sprijinul larg al cercurilor burghezo-moşiereşti, inaugurează o epocă noua,
caracterizată prin stabilirea în România a unei dictaturi personale a monarhului (10 februarie 1938), sprijinit de camarila sa şi de cercurile ultrareacţio
nare ale claselor dominante. După ce înlăturase de la conducerea diplomaţiei
româneşti pe Nicolae Titulescu (29 august 1936), Carol II suspendă aşa-zisa
Constituţie din 27 februarie 1938 şi puţinele drepturi democratice care mai
existau, desfiinţînd printr-un decret toate partidele şi organizaţiile pofoice,
inclusiv Confederaţia Generală a Muncii, înfiinţînd numitul Front al Renaş
terii Naţionale (devenit în 1940, Partidul Naţiunii) ca organizaţie politică
unică în România, ducînd o politică internă pregnantă antidemocratică iar,
în plan extern, o politică oscilantă Între statele fasciste şi cele democratice,
fapt deosebit de grav de pe urma căruia ţara noastră va rămîne practic
izolată în momentele grele ale dezlănţuirii revanşismului revizionist şi agre ·
si unii fasciste4.
In scopul vădit reacţionar de a realiza aşa-zisa depolitizare a organizaţiilor muncitoreşti unul dintre obiectivele principale urmărite de guvernul dictaturii regale prin desfiinţarea sindica_.telor - au fost create breslele
muncitoreşti. Măsura luată de guvern, datorită activităţii comuniştilor, s-a
întors împotriva intenţiilor acestuia, breslele transformîndu-se curînd în puternice pîrghii ale promovării intereselor economice şi politice ale clasei mun' O. Matichescu, 1 Mai 1939, Bucureşti, 1974, p. 3-25.
4 P. Bunta, G. Protopopescu, în Marisia, 8, 1978, p.
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citoare, accentuîndu-se continuu latura politică a activităţii acestora. De asemenea, breslele imediat după crearea lor, ca expresie a .eutemicelor tendinţe
spre unitate ale clasei muncit<._>are, au devenit o arie larga şi deosebit de importantă a activităţii comune a muncitorilor comunişti, socialişti, social~de
mocraţi etc. In atari condiţii, comitetele breslelor s-au transformat de fapt
în adevărate organe ale frontului unic muncitoresc 5 •
Schiţa de principiu prezentată a avut drept scop - în optica noastră să caracterizeze sau cel puţin să contureze cu cît mai puternice tente de
lumini şi umbre peisajul politic interbelic romanesc, cu o finalizare vădita
de Înţelegere a măreţului act istoric, revoluţionar de la 1 Mai 1939.
Din cadrul procesului istoric romanesc, se detaşează cu claritate acţiu
nile revoluţionare, iniţiate şi conduse nemijlocit de P.C.R. „S-au Înscris pe
veci în luminoasa carte de aur a mişcării revoluţionare din Romania arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu luptele purtate sub conducerea Partidului Comunist Roman, printre care grevele minerilor din 1929 din Valea
Jiului, precum şi luptele din anii 1931 şi 1932, care au culminat cu eroicele
bătălii revoluţionare ale petroliştilor şi ceferiştilor din ianuarie-februarie 1933,
luptele de pe Valea Mureşului, crearea Frontului Popular, victoriile în alegerile parţiale din 1936, accentuarea procesului de întărire a unităţii de luptă
a maselor muncitoare" 6 •
Anul 1939 - preludiile celei mai mari conflagraţii a secolului al XX-lea
se fac simţite sub cele mai diverse forme În Întreaga omenire, care a devenit
un veritabil ocean ameninţat de furtuna agresiunii bine conturate a „axei"
fasciste: Berlin - Roma - Tokio. In timp ce democraţiile occidentale
„închid ochii" la ocuparea zonei demilitarizate renane (Încă la 7 martie
1936) de către Hitler, la realizarea Anschluss-ului (ocuparea Austriei de către
Germania, 11-12 martie 1938) şi cedează, stîrnind zîmbetele sarcastice ale
popoarelor, poftelor anexioniste ale lui Hider, semnînd .ruşinosul acord de
la Mi.inchen (29-30 septembrie 1938), care a facilitat în mod deosebit ofensiva fascismului internaţional.
Cedările măresc apetitul agresorilor, furtuna se apropie cu paşi repezi
dar va fi Îngrozitoare!
Loviturile fascismului cresc în intensitate după Miinchen. Statul cehoslovac, mutilat la Miinchen, pierde priin primul airbitraj de la Viena al Germaniei şi Italiei (2 noiembrie 1938) 12.000 km 2 din teritoriul său, cu o popu~
laţie de un milion locuitori, În favoarea Ungariei horthyste, după care, la
15 martie 1939, este practic desfiinţat! Sînt adresate ultimatumuri cu pretenţii teritoriale, complet nejustificate: Poloniei (21 martie 1939) pentru cedarea Gdanskului( Danzig) şi a unui coridor spre Prusia Orientală; Lituaniei
(22 martie 1939) pentru cedarea Memelului; iar, armata italiană invadează
Albania (7 aprilie 1939). Furtuna care va zgudui lumea, vine repede şi sigur!
5

N. Cioroiu, în Anale de istorie, 15, 1, 1979, p. 44.
Nicolae Ceauşescu, Expunere la Sesiunea solemnă comună a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, Consiliul Naţional al Frontului Unităţii Socialiste şi Marii
AdunZiri Naţionale consacrată sărbătoririi a şase decenii de la făurirea statului naţional
unitar român. - 1 decembrie 1978, Bucureşti, 1978, p. 18.
6
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După ce se răfuieşte sîngeros cu unii dintre şefii legionari (împuşcarea
lui C. Z. Codreanu, 29-30 noiembrie 1938, etc.), Carol al II-iea aduce la
conducerea ţării (7 martie 1939) guvernul prezidat de A,rmand Călinescu,
personalitate politică burgheză, pmnunţat aintif.asoist, cbr şi cu multe vederi
antidemocratice, izvorîte din ideologia clasei din care făcea parte. Pentru
vede.rile şi măsurile sale antifasciste şi yrofund naţionale, va fi asasinat pe
străzile Capitalei de o bandă legionara din ordinul Berlinului, la 21 septembrie 1939.
Faţă de ameninţările grave proferate la adresa României de oficinele
de propagandă naziste, horthyste şi mussoliniene; de mi,tingurile şi demonstraţiile organizate de fascişti; concretizate în concentrările de forţe militare
hitleristo-horthyste la frontierele de Nord şi Vest ale României, urmărind
intimidarea guvernului român şi, implicit, cedări te6toriale din străvechiul
pămînt românesc al Transilvaniei către Ungaria horthystă şi subjugarea economică a României faţă de Reich-ul nazist, guvernul român efectuează mobilizarea parţială a armatei (martie 1939).
Intimidat şi inconsecvent în politica sa, Carol al II-lea încheie totuşi cu
Germania nazistă, la 23 martie 1939 „Tratatul asupra promovării raporturilor
economice Între Regatul României şi Reich-ul Germaniei", prin care naziştii
urmăreau de fapt subordonarea economiei româneşti intereselor Germaniei
hitleriste.
lnfruntînd cu curaj condiţiile grele ale ilegalităţii, animat de un profund patriotism, punînd mai presus de orice interesele clasei muncitoare, ale
poporului român, Partidul Comunist Român, după instaurarea dictaturii regale, a acţionat şi mai hotărît pentru concentrarea tuturor forţelor democratice, antifasciste şi antihitleriste din România. Pe baza unei ample analize
materialist-istorice a evenimentelor interne şi externe, conducerea P.C.R. a
avertizat asupra accentuării izolării României În plan internaţional şi asupra
pericolului unui atac armat iminent hitleristo-horthyst.
„Scînteia" ilegală, în articolul „Nori grei deasupra României" arăta:
„România după Miinchen e mai mult ca oricînd - după fericita expresie
a lui Iorga - o ţară pîndită. Şi pînciită nu numai de corbii de pradă ai
revizionismului maghiar, ci şi de sălbateca fiară, îmbătată de sîngele jertfelor
sfîşiate, care este fascismul german ... Nori grei se strîng deasupra ţării
noastre. Existenţa ei liberă este ameninţată. Partidul nostru nu va cruţa nici
o sforţare, nici o jertfă pentru a strînge laolaltă muncitorimea şi a porni
în fruntea ei la unirea tuturor forţelor dornice să apere pacea şi independenţa României" 7 •
Ca atare, ţinînd cont de amplele frămîntări şi demonstraţii ale maselor
largi populare Împotriva fascismului şi revizionismului, P.C.R. declară că
un ·război al poporului român pentru apărarea independenţei şi graniţelor
împotriva agresiunii fasciste este un război drept, adresînd la 17 martie 1939
întregului popor, apelul de luptă pentru apărarea patriei împotriva pericolului hitlerist. In acest context istoric, organizarea puternicelor demonstraţii
7

Nicolae

Ceauşescu,

op. cit., p. 43-44.
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antifasciste de la 1 Mai 1939 se Însc,riu în efortul comuniştilor de a avertiza
asupra pericolului fascist, de a mobiliza întregul nostru popor la lupta hotărîtă
antifascistă pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României.
Avînd în vedere faptul că breslele reprezentau în acel moment singurul
cadru organizatoric legal de activitate a clasei muncitoare, militanţii comunişti, socialişti şi social-democraţi au desfăşurat o amplă activitate organizatorică şi propagandistică, concretizată În mult~ple acţiuni de luptă cu un
tot mai pronunţat caraoter politic, orientate categoric împotriva fascismului
şi războiului, pentru libertăţi democratice, în favoarea intereselor supreme
ale patriei.
In această strălucită activitate politică, alături de militantul comunist
Nicolae Ceauşescu, s-au evidenţiat Ilie Pintilie, Lucreţiu Pătrăşcanu, Ion Popescu-Puţuri, Constantin David, Gavrilă Birtaş, Alexandru Iliescu, Teohari
Georgescu, Vasile Bîgu, Constantin Trandafirescu, Ion Turcu, Gheorghe Velcescu, lozsa Bela, Petre Crăciun, Emil Popa, Constantin Surugiu, Constantin
Ţiulescu ş.a., precum şi socialiştii şi social-democraţii: Ştefan Voitec, Lothar
Rădăceanu, Constantin Popovici, Teodor Iordăchescu, Nicolae Marian, Constantin Mănescu, Simion Rusu, Victor Brătfăleanu, Zaharia Tănase etc. 8 •
Subliniem faptul că cea mai importanta latură, a activităţii desfăşurate
în cadrul breslelor a fost cea cultural-educativă, centrată pe cercurile culturale care funcţionau pe lîngă acestea. lnţelegînd în Întreaga profunzime importanţa cercurilor culturale, un grup de militanţi comunişti, În frunte cu
Nicolae Ceauşescu şi Elena Petrescu (Ceauşescu) acţionînd cu deosebită hLJtă
rîre şi abilitate politică, au reu~it să imprime acţiunilor culturale din cadrul
diverselor bresle muncitoreşti din Capitală un pronunţat caracter revoluţionar
p:in de patosul patriotic al luptei antifasciste, pentru apărarea independenţei
~i integri tă ţii teritoriale a patriei.
„Vestea unui atac al Germaniei hitleriste şi a Ungariei horuhyste s-a Împrăştiat în mod fulgerător peste Întreaga ţară scria ziarul „Scînteia", în
legătură cu atitudinea maselor faţă de decretarea mobilizării parţiale în martie 1939 - , masele de muncitori, ţărani, meşteşugari şi intelectuali au răs
puns cu un elan admirabil la datoria de a apăra ţara contra cotropitorilor
fascişti. De la un capăt la altul al ţării, din oraşe şi sate au pornit mase, fără
deosebire de naţionalitate, pentru a respinge cu arma în mînă atacul pregătit
de hoardele fasciste" 9 • Analizînd cu deosebită luciditate politică situaţia internă şi externă în acele grave momente, P.C.R. a utilizat breslele şi pentru
pregătirea psihologică-politică a maselor muncitoare în vederea rezistenţei armate împotriva eventualităţii unor agresiuni fasciste externe. Din iniţiativa
militanţilor comunişti, socialişti şi social-democraţi, s-au adoptat moţiuni prin
care masele muncitoare îşi exprimau hotărîrea de a contribui material la
înzestrarea armatei în vederea întăririi capacităţii de apărare a patriei, pre-

p.

8

Ibidem, p. 44.

u

Scinteia din 1 iunie 1939; cf. N. Cioroiu, op. cit., p. 45; cf. O. Matichescu, op.

_,7.
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(·um şi de a răspunde entuziast la o mobilizare generală în vederea respm~crii armate a agresorilor fascişti.
Pe coordonatele majore ale marilor probleme cu care era confruntată
\Jra în acele grave momente ale anului 1939 au vehiculat cu înalt spirit
PJ t riotic comuniştii şi celelalte forţe revoluţionare, folosind cu abilitate calea
lc)o\.1:ă a breslelor şi transformînd 1 Mai tradiţionala zi de luptă a mun(·itorimii - într-o măreaţă şi semnificativă formă de exprimare a celor mai
î11alte aspiraţii patriotice şi revoluţionare ale maselor muncitoare din Ro111;înia.
Cu vădite scopuri politice, guvernul şi conducerea centrală a breslelo!"
.na e!aborat, pentru sărbătorirea zilei de 1 Mai 19391°, un plan complex,
urmărindu-se imprimarea unui caracter oficial manifestaţiilor, acela de adeziune a maselor muncitoare la dictatura regală. Planul Întocmit de Ministerul
Muncii şi aprobat de premierul Armand Călinescu, prevedea organizarea a
79 Je Întruniri şi serbări cîmpeneşti pentru muncitorimea din 84 de localităţi
.de \ării. In Capitală, urma să se desfăşoare În sala cinematografului „Ara"
(•1stazi „Patria") Congresul general al breslelor din România cu 965 delega\i, iar În sălile „Tomis" (muncitori şi funcţionari organizaţi în bresle) şi
„Fintracht" (meseriaşi şi mici patroni) Întruniri ale breslelor bucureştene 11 •
în lumina realităţii istorice, ne permitem să apreciem în mod cu totul
dcusebit meri·tul P.C.R. şi În special al tînărului comunist Nicolae Ceauşescu
care, printr-o vastă activitate organizatorică şi propagandistică au reuşit să
transforme aeţiunile oficiale Într-o puternică şi unitară acţiune de protest
a mase:or muncitoare împotriva dictaturii regale, Împotr~va fascismului şi
pericolului de război, pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii României.
Evenimentele de la 1 Mai 1939 desfăşurate sub imperativul unităţii de
acţiune dintre comunişti, socialişti şi social-democraţi au constituit încWlunarea vastei activităţi politice, organizatorice şi propagandistice a P.C.R.
Congresul breslelor ţinînd cont de situaţia internaţională gravă, a adoptat în unanimitate o moţiune prin care se făcea ap:~ ca: „Toţi membrii breslelor ai căror reprezentanţi participă la acest Congres să contribuie cu Întreg
cîştigul lor pe o zi pentru mărirea fondului de înzestrare a armatei şi <le
apărare a integrităţii ţării" 12 • De la tribuna Congresului breslelor, premierul
român Armand Călinescu după ce a salutat congresiştii şi a definit coordonatele esenţiale ale poziţiei României în complexul atît de zbuciumat al situaţiei internaţionale, exprimînd poziţia forţelor burgheze nefasciste de a
respinge revanşismul statelor fasciste, sublinia: „Cînd se va schiţa de undeva
o încercare de atingere a teritoriului nostru, ea se va izbi de cea mai hotărîtă
)i cea mai neclintită rezistenţă. . . Această politică nu este numai politica
Prin legea di11 18 iunie 1925, care reglementa sistemul repausului duminical şi al
legale, ziua de l Mai era prevăzută ca sărbătoare lega\ă a muncii.
11 Lumea Nouă, din 30 aprilie 1939, cf. N. Cioroiu, op. dt., p. 45; cf. O. Matichescu,
op. cit., p. 36-37.
12 Muncă şi voie bună, anul I, nr. 4 din 1939.
10
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guvernului sau politica unui grup de oameni: aceasta este politica ţarii, este
politica naţională" 13.
Elogiind atitudinea patriotică a muncitorimii faţa de mobilizarea parţială din martie 1939, ca şi hotarîrea Congresului de a contribui cu valoarea
unei zile de muncă la înzestrarea armatei, premierul român sublinia, de asemenea: „Gestul muncitorimii va avea răsunet dincolo de aceste ziduri, el
dovedeşte că naţiunea, fără deosebiri sau ezitări, s-a rostit: Romfoia trebuie
apărată"14.

Ati.rudinea antifascistă şi luciditatea politică a premierului român Armand Călinescu, precum şi a altor membrii ai guvernului, au fost analizate
de către P.C.R., fapt ce a determinat în politica sa de coalizare a tun1ror
forţelor democratice şi antifasciste, elaborarea unei tactici mai elastice, care
ţinea cont de complexitatea fenomenelor vieţii politice româneşti din acea
perioadă 15 • După încheierea Congresului breslelor, participanţii împreună
cu cei veniţi de la sălile „Tomis" şi „Eintracht", cărora li s-a raliat o masă
largă de muncitori, mobilizaţi de forţele democratice în frunte cu P.C.R.,
formînd o impresionantă masă muncitorească de cca 20.000 de oameni, s-a
adunat în jurul orei 12, în Piaţa Romană. De aici, demonstranţii scandînd
lozincile stabilite de P.C.R., s-au îndreptat spre Calea Victoriei, unde, în faţa
balconului palatului regal în care se afla Carol al Ii-lea, au răsunat cu
maximă intensitate strigătele mulţimii: „Jos fascismul; Jos Garda de fier;
Jos regimul de dictatură regală; Pace, pîine, pămînt, libertate"tr.. Astfel, regele a fost obligat să asculte adevăratul glas al poporului român, năzuinţele
lui spre dreptate socială şi democraţie, hotărîrea sa fermă de a-şi apăra patria,
luptînd Împotriva fascismului17, De asemenea, muncitorii au dat o ripostă
hotărîtă grupurilor de legionari, care, aflaţi în piaţa palatului regal În afara
coloanei de demonstranţi, au încercat lansarea unor lozinci fasciste. Muncitorii, şi aici, ca şi pe întregul traseu, au luat poziţie fermă împotriva principalei agenturi hitleriste în România, Garda de fier care se pronunţa În favoarea alăturării ţarii politicii statelor fasciste. Muncitorii scandau lozincile:
Jos gardismul! Jos agenţii hitlerişti! Jos agenţii trădători de ţară!, pro;1unţîndu-se hotărît împotriva politicii de concesii faţa de statele fasciste revizioniste, pentru o politică de alianţa cu ţările democratice, cu Uniunea Sovietică, strigînd: „Vrem respectarea graniţelor! Trăiască integritatea teritorială
a României! Să ţinem piept agresorului! Vrem rezistenţa faţa de plănuitul
atac al puterilor fasciste! Nu vrem război! Vrem alianţa cu ţările democratice! Trăiască Rusia Sovietică! Jos Hitler! Jos Mussolini!" 18 .
Grandioasa manifestaţie ml.llilcitorească s-a încheiat prin depunerea unei
coroane de flori la Mormîntul eroului necunoscut din Parcul Libertăţii (atunci
l\.renele romane), ca semn de profund omagiu faţa de cei care s-au jertfit
13

Universul din 3 mai 1939.
Ibidem.
Programul P.C.R . ... , p. 43.
1s Scinteia din 1 iunie 1939.
11 Ibidem.
18 Gh. I. Ioniţă şi A. Simion, Clasa muncitoare forţti socUila fundamentală a
antifasciste din România, Bucureşti, 1974, p. 72; cf. Azi din 7 mai 1939.
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pentru unitatea şi independenţa patriei, totodată, ca un solemn angajament
de a păstra minunata tradiţie de a nu precupeţi nici o jertfă pentru salvarea
patriei.
Acţiunile revoluţionare au fost continuate în după amiaza zilei, în cadrul serbărilor cîmpeneşti organizate În Capitală pe stadionul muncitoresc din
cartierul Filaret. Astfel, într-o notă informativă, datată 2 mai 1939, se arăta:
„Ieri după-amiază, la stadionul Ministerului muncii din Parcul veseliei a avut
loc serbarea cîmpenească a muncitorimii din Capitală, pentru ziua de 1 Mai.
Eftimie Iliescu şi Nicolae Ceauşescu, ultimul fost condamnat la 3 ani închisoare pentru activitate comunistă, pedeapsă executată, au strigat la terminarea
serbării, lozinca comunistă: „Trăiască Frontul Popular" 19 •
Dar, peisajul acţiunilor revoluţionare este întregit la nivel naţional. Au
avut loc manifestări similare: la Ploieşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Reşiţa, Constanţa, Bacău, Oradea, Alba Iulia, pe Valea Jiului etc. Desfăşurate sub semnul
unităţii de acţiune dintre comunişti, socialişti şi social-democraţi, întrunirile
şi amplele manifestaţii din diferite localităţi au afirmat cu pregnainţă spiritul
<le combativitate revoluţionară şi de profund ataşament al clasei muncitoare
faţă de imperativele fundamentale ale momentului istoric respectiv apă
rarea independenţei naţionale şi integrităţii teritoriale a României.
Evenimentele de la 1 Mai 1939 se înscriu în patrimoniul zbuciumatei
istorii a poporului nostru, a Partidului Comunist Român, ca unul din momentele de vîrf ale luptelor revoluţionare din perioada interbelică. Marea
manifestaţie populară de la 1 Mai 1939, arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu
„a fost o încununare a luptelor de clasă din acea perioadă, demonstrînd hotă
rîrea fermă a oamenilor muncii, a poporului nostru de a se opune fascismului,
<le a asi•gura libertatea şi integritatea patriei"2°.
Ecoul manifestărilor revoluţionare de la 1 Mai 1939 din România s-a
l:icut auzit în întreaga lume. Printre altele, subliniem materialele apărute
111 ziarul britanic „Daily Herald" sau În „lzvestia" din U.R.S.S., din 2 şi respectiv 4 mai 1939, care informau opinia publică că „la demonstraţiile de
I mai, la Bucureşti au participat 20.000 de muncitori. Demonstraţia a decurs
sub lozincile antifasciste"2 1 •
De asemenea, Congresul pentru pace, democraţie şi apărarea demnităţii
persoanei umane, care a avut loc între 13-14 mai 1939 la Paris, a făcut
României o călduroasă manifestaţie de simpatie, pentru voinţa hotărîtă a
poporului român de a apăra independenţa şi integritatea teritorială a patriei
cu ultima energie. Congresul a adoptat o rezoluţie specială intitulată „Integritatea şi independenţa României. Ameninţarea Germaniei hitleriste. România
în Frontul păcii", în care se aprecia că demonstraţia de la 1 Mai 19 39 din
Bucureşti reprezenta „o dovadă că poporul român se raliază la mişcarea
19
20

Arhiva C.C. al P.C.R., fondul nr. 1, dosarul nr. 214, fila 93.
Nicolae Ceauşescu, în România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral
dezvoltate, 12, Bucureşti, 1976, p. 625.
2 1 N. Cioroiu, op. cit., p. 53.
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antifascistă şi că vomţa
şi

sa este <le a lupta, în mod real, împotriva agresorului

fascismului"22.

Strălucitele aqiuni de la 1 Mai 1939 au constituit o dovadă evidentă
a maturităţii clasei muncitoare, a marilor posibmtăţi de care dispunea atunci
poporul român, forţele sale revoluţionare şi progresiste de a organiza lupta
pentru apărarea intereselor maselor populare împotriva dictaturii regale, a
războiului şi a fascismului. „1 Mai 1939 subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu
- s-a transformat într-o puternică manifestare împotriva fascismului şi răz
boiului, numărîndu-se printre puţinele manifestări din Europa care au avut
loc în condiţiile cînd fascismul era în ofensivă după Miinchen. Poporul român, sub con ducerea comuniştilor, în alianţă cu socialiştii, cu alte forţe democratice, şi-a exprimat voinţa de a face totul pentru a împiedeca ascensiunea fascismului, instaurarea dictaturii fasciste în România"2a.
Filă de strălucită istorie românească 1 Mai 1939 - ,rămîne Înscrisă
pe veci în zbuciumata noastră istorie multiseculară ca un moment înălţător,
cînd eroica noastră clasă muncitoare, sub conducerea P .C.R. şi-a demonstrat
concret poziţia fermă revoluţionară, de apărare a intereselor supreme ale naţiunii noastre, de solidaritate internaţională cu toate forţele revoluţionare,
progresiste, antifasciste, antirăzboinice şi antirevizioniste din lumea Întreagă,
de luptă pentru pace şi socialism. În acest context, aniversarea celor patru
decenii care au trecut de-atunci a oferit prilejul unor amintiri, profunde refleqii şi atitudini de propulsare pe cele mai înalte culmi ale civilizaţiei şi
progresului a patriei noastre .scumpe, socialiste - România!
1

GEORGE PROTOPOPESCU

l MAI 1939 - MOMENT l!CLATANT DE LA LUTTE DU PEUPLE
ROUMAIN CONTRE LE FASCISME, POUR L'INDEPENDANCE
ET LA SOUVERANITE NATIONALE
(R csume)
Partant de la these connue du Programme de P.C.R. concernant la permanence de la
lutte pour sauvegarder l'existence nationale et l'independance, pour la liberte et l'cquitc
sociale, dans le contexte historique general de la Roumanie, l'auteur vient d'interpreter Ies
grandes manifestations de 1-er Mai 1939 comme un moment tres important dans la chaîne
de la lutte pour l'independance nationale.
Aussi, l'auteur met au premier plan l'activitc patriotique, antifasciste de l'actuel presidcnt de la Roumanie - Nicolae Ceauşescu.
Les grandes manifestations populaires de 1-er Mai 1939 ont exprime la volante du
peuple roumaine pour defendre avec Ies armes l'independance et la souverainete nationale
et aussi le patriotisme de P.C.R.

n Arhiva C.C. al P.C.R„ fondul nr. 67, mapa 2189/1939.
2 " Nicolae Ceauşescu, op. cit., 10, Bucureşti, 1974, p. 183.
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ln condiţiile existente la noi m ţară la sfîrşitul primului război mondial,
a vieţii tot mai împovărătoare a maselor populare şi a Întîrzierilor manifestate de partidele de guvernămînt de a trece la reforme larg democratice,
absolut necesare în acea epocă, valul mişcărilor sociale se intensifică. Grevele
se ţin lanţ pe tot cuprinsul ţării. În 13 decembrie 1918 are loc greva tipografilor din Bucureşti urmată de o mare demonstraţie. Numai din martie
şi pînă în octombrie 1920 au loc 345 de greve, după ce în februarie 1920
avusese loc în Bucureşti un miting la care participaseră 30.000 de muncitori.
Tn aceeaşi zi, pe cuprinsul tării au mai fost organizate mitinguri de o amploare ceva mai mică în alte 22 de oraşe. Punctul culminant al mişcării greviste de la noi din ţară este greva generală din 20-28 octombrie 1920. Toate
acestea arătau limpede necesitatea organizării la un nivel superior a partidului
clasei muncitoare, care să conducă masele populare fo lupta pentru satisfacerea revendicărilor lor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă.
In acest context Partidul Socialist din România hotărăşte transformarea
sa în partid comunist, în congresul din 8-12 mai 1921. Referitor la acest
eveniment din istoria patriei şi poporului nostru, tov. Nicolae Ceauşescu
ariita: „Partidul comunist, continuator direct al mişcării revoluţionare, socialiste, al partidului clasei muncitoare făurit în 1893, a dus mai departe şi a
ridicat pe un plan superior, în noile condiţii ale dezvoltării României, lupta
~ocială şi naţională" 1 •

Momentul creerii Partidului Comunist Român, găseşte Sălajul Într-o sinimic diferită de restul ţării. Ziarul oficial al jUJdeţului Sălaj
ce apărea la Zalău în repetate rînduri subliniază grelele stări de
lucruri existente. La fd zi1arul „Szilagy" (Săl,ajul) de },imbă maghruară, ,surprinde
în rîndurile sale, În numărul din 19 august 1921 următoarele: „o parte a
populaţiei satului Treznea este răsculată. În seara zilei de 15 august 1921
cam 30-40 bărbaţi au atacat jandarmii trimişi de prefectură pentru a cerceta treierişurile. Numai cu ajutorul jandarmilor din satele vecine, cei ,uimişi de prefectură reuşesc să facă faţă situaţiei. Unii dintre răsculaţi sînt
arestaţi, alţii reuşesc să fugă". Exista, de asemenea, în Zalău o organizaţie
a partidului socialist în anii imediat următori primului război mondial. Sec\ia regională Cluj a Partidului Socialist din România trimite acestei organi-

tuaţie cu
„Meseşul"

1 C~:111şescu,

de:.w;,ltate, 8,

Nicolae, în România pe drumul construirii
1973, p. 275.

Bucureşti,

41 -- Acta Mvsei Porolissensis -
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un apel prin care cerea solidarizarea muncitorilor în timpul alegerilor
parlamentare din 25-27 mai 1920. Iată ce se spune textual: „Către poporul
muncitor, Tovarăşi, Fraţilor! Acei ce cu braţele şi meşteşugurile voastre fău
riţi toate uneltele ... acei care vă munciţi şi vă trudiţi prin fabrici şi uzine,
în pîmecele pămîntului şi pe oîrnpuri ... voi orfani, ascultaţi aici! Sînteţi
chemaţi acum să alegeţi pe cei care mîine vor alcătui legile ţă'l"ii . . . să alegeţi pe bărbaţii aceia care vor lucra în Adunarea deputaţilor în numele vostru
şi pentru binele vostru. Programul partidului socialist este evanghelia vremurilor voastre! Cu dragoste frăţească partidul socialist al muncitorilor şi
ţăranilor. Editor Iosif Receanu. Cenzurat Grigoriu Raţiu". Apelul a fost
explicat la fabrica de cărămidă, în ateliere, pe stradă, în piaţă etc. de către
liderii socialişti din localitate2.
Pe linia încercărilor zadarnice intreprinse de autorităţi pentru îmeiedicarea extinderii mişcării revoluţionare de masă, acestea dispun ca, Gradina
Poporului din Zalău, localul unde muncitorii sărbătoreau încă cu mulţi ani
înainte ziua de Întîi mai ca şi internaţională a celor ce muncesc, să fie deschisă numai în 2 mai 1920, începînd de la orele 14,00, deşi prin decret regal
ziua amintită fusese stabilită ca sărbătoare oficială 3 • Se intensifică încercările,
la fel sortite eşecului, de a combate marxismul prin propagandă. In 10 februarie 1921 comandantul companiei de jandarmi din Zalău raporta confidenţial prefectului despre propaganda antibol·şevică intreprinsă de plutonul
de jandarmi din Şimleu. ln acest raport se arăta că in satele plasei (Şimleu
n.n.) a fost citită gazeta Tribuna în care erau publicate materiale împotriva
clasei muncitoare 4 • Aceste măsuri luate de autorităţi ne dovedesc existenţa
unei stări, cel puţin în forma ei potenţială, revoluţionare, de profunde nemulţumiri a maselor populare.
Concomitent cu aceste măsuri amintite şi cu altele de acest gen, guvernele ce se perindau la cîrma ţării sînt nevoite să facă şi unele concesii. Astfel,
cu data de 27 ianuarie 1921 secretariatul general din Cluj al ministerului de
int~rne cerea prefectului judeţului Sălaj să nu pună piedici muncitorilor în
organizarea lor, ca să nu se ajungă la sistarea lucrului în masă 5 •
In primăvara anului 1926 îşi face apariţia în Zalău, Ersek Iuliu, de loc
din oraş, muncitor zidar de profesie, expulza·t din Bucureşti pentru activitate
comunistă. El va pune în oraşul reşedinţă de judeţ bazele nucleului comunist 6 •
Ziarul „Meseşul" din 18 iulie 1930 anunţa: „secţia din Zalău a Partidului
Social-Democrat, unde activează şi comunişti, organizează pentru 20 iulie
1930 o petrecere pentru a aduna bani necesari editării gazetei Munkas Ojsag
(Ziarul Muncitorului)".
Mişcarea muncitorească din aceşti ani nu era concentrată, însă, numai în
Zalău ci şi în alte centre. Un rapor·t din 5 ianuarie 1933 informează, că în
Şimleul-Silvaniei îşi desfăşura activitatea o or·ganizaţie a Partidului Comunist
2
3
4

5
6

Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj, anul 1920.
Szilagy (Sălajul), din JO aprilie 1920.
Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura jud. Sălaj, dosar nr. 227/1921.
Idem, dosar numărul 187/1921.
Idem, anul 1926, vezi şi ,,Zalăul pe treptele istoriei" studiul semnat de prof. Gheorghe

Perneşiu.
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Român cu 50-60 de membri. Printre membrii acestei organizaţii era Iosif
Ifosu, Ştefan Hegheduş, Mauriciu Burcuş şi alţii 7 • Pentru activitate comunistă
pc teritoriul judeţului Sălaj sînt urmăriţi în aceşti ani Nicolae Goldberger din
Someş-Odorhei, Ştefan Ghelemen din Zalău, Carol Gherman şi Grigore Băieş,
muncitor croitor, născut În Giurtelecul-Şimleului 8 • Teama faţă de ideile comuniste a făcut, aşa cum rezultă din unele rapoarte ale autorităţilor locale, ca
revoluţionarii de pe teritoriul judeţului să fie „În permanentă supraveghere" 9 .
Numeroşi muncitori au fost membri ai Sindicatelor unitare şi ai altor orga11izaţii de masă, conduse nemijlocit de Partidul Comunist Român. ln Întreaga
perioadă interbelică, comuniştii sălăjeni s-au aflat în mijlocul maselor muncitoare, În pofida măsurilor represive la care recurgeau autorităţile, au organizat şi au condus lupta lor, au răspîndit numeroase materiale cu conţinut
revoluţionar pentru a le Înarma cu linia politică a P.C.R. S-a intensificat,
în aceeaşi. perioadă, lupta maselor ţărăneşti. Frămîntările care au definit satul
românesc în perioada aplicării reformei agrare de la 1921 au cuprins şi judeţul Sălaj. Mulţi ţărani au fost profund nemulţumiţi de felul cum s-a concretizat în practică această reformă. Parchetul Tribunalului din Zalău trimitea în judecată, la 6 aprilie 1925, pe lucrătorul agricol Toader Balota din
Oerşida, inculpat „pentru v.iolenţă contra statului şi propagandă contra legilor, pentru agitarea poporului" Întrucît el şi alţii lucrători agricoli sau ţărani
nevoiaşi au declarat, că „întregul pămînt li se cuvine celor ce muncesc" 10 .
Dealtfel, numeroase ştiri publicate În presa din epocă au relatat despre desele
răzmeriţe, care au avut loc În anii dintre cele două războaie mondiale, împotriva moşierilor şi a autorităţilor locale. Printre puternicile aqiuni ale maselor muncitoare din Sălaj Împotriva exploatării şi asupririi se înscrie şi
g·reva minerilor din Cristolţel din anul 1939 11 •
Toate acestea ne demonstrează fără putinţă de tăgadă, că masele populare din Sălaj n-au încetat nici o clip·ă lupta lor _pentru o viaţă mai demnă,
lipsită de exploatare şi asuprire socială ·şi naţionala. Idealul luptei lor, a conducătorilor acestei lupte, comuniştii români, socialiştii şi alţii se va materializa după eliberarea patriei noastre, in condiţiile noii vieţi deschisă de victorioasa insurecţie de la 23 August 1944, a orînduirii socialiste.
IOAN TOMOLE

LA MOUVEMENT OUVRIERE DU SALAJ ENTRE L'ANNtES 1918-1940
(Re sume)
Cette etude nous presente Ies plus significatifs aspects ct moments de la mouvement
ouvriere du Sălaj des ans 1918-1940. Alors dans Zalău a etc une organisation de la parti
socialiste et de 1926 une organisation de la pani communiste. Aussi dans la Şimleul-Silvaniei
est dans cette epoque une organisation de la Pani Communiste Roumain.
1

Arh. C. C. al P.C.R., fondul nr. 10, dosar nr. 2.668, fila 145.
e ldtm, dos. nr. 2.668 şi 2.669.
1 Idtm, dos. nr. 2.668, fila 58.
10 Idtm, dos. nr. 2.666, fila 72.
li L. Tulai, în Analt dt istorit, 24, 1, 1978, p. 106 şi Arh. Stat. Sălaj, fond Prefectura
jud. Sălaj, prefect-confidenţiale, dos. nr. 104/1939.
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ASPECTE ALE OCUPATIEI FASCISTO-HORTHYSTE
1N NORD-VESTUL TRANSILVANIEI (1940-1941)

Acceptarea siliiă a Dictatului de la Viena a declanşat în toată ţara, un
val de indignare şi revoltă, Întregul popor român manifestiîndu-şi hotărîrea
nestrămutată de-a apăra cu armele independenţa patriei şi integritatea frontierelor.
Masele populare şi-au exprimat zile de-a rîndul, în adunări spontane,
durerea şi mînia faţă de cei care - ignorîndu-le sentimentele patriotice,
voinţa de luptă pentru apărarea fiinţei naţionale acceptaseră mutilarea
trupului ţării şi abandonarea în mîinile fasciştilor a 43.942 km 2 cu 2.667.000 de
locuitori, majoritatea români.
Agenţiile de presă şi posturile de ·radio străine, îndeosebi cele engleze,
americane, tu.rceşti şi iugoslave, exprimînd, desigur, sentimentele de simpatie
ale opiniei publice şi ale cercurilor guvernante din ţările reS'pective faţă de
drama prin care trecea poporul nostru - .descriau în comenta•riile lor, modul
în care poporul român a reacţionat la auzul celor petrecute la Viena. tn
acelaşi timp, organele de informare eublică din Germania, I-talia şi Ungaria
nu conteneau cu laudele faţă de stralucitele roade ale aşa-zisului „arbitraj"
conceput, pînă în cele mai mici detalii, la Berlin şi aprobat cu slugărnicie de
Roma lui Musrnlini.
Postul de radio Londra Înt'r-o emisiune în limba română din ziua de
4 septembrie 1940, orele 22,30 arăta: „Afară de jalea şi durerea voastră (a
românilor n.n.) e de reţinut bucuria triumfătoare de la Budapesta fiindcă
au cîştigat atîta teritoriu fără să ve11se o picătură de sînge. Şi asta fiindcă
s-a găsit la Bucureşti, un guvern care să accepte un asemenea arbitraj; ca
şi cum România nu ar fi avut o armată. Aceasta nu a fost decît un gest de
josnic dispreţ al Germaniiei şi ltalBiei pentru dreptatea şi interesele Romârniei.
Arbitrajul de la Viena ne aminteşte fabula cu aruncarea copiilor la lupi ca
să scape cei din sanie" 1 •
In comentariul postului de .radio Ankara, din 5 septembrie 1940 se
accentua că România _„nu a putut primi cu sînge rece arbitrajul german (... ).
Ne este cunoscut cum la Braşov, maşina consulatului german a fost oprită,
zvastica fiind smulsă şi călcată în picioare (... ). Poporul român niciodată nu
poate uita această tragică lovitură şi batjocură din partea Germaniei" 2 •
1

Direcţia Generală

a Arh. Stat. Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri

dosarul 522/1940, f. 3.
2 Idem. f. 17-18.
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Cercurile oficiale maghiare încercau Într-un comentariu difuzat de radio
Budapesta la 4 septembrie -1940, să demonstreze că noile graniţe ale Ungariei nu se datorau unei conjuncturi de moment, ci erau consecinţa „obiecti·
vităţii germane" 3 •
ln prezentul articol ne propunem să analizăm cîteva din consecinţele
imediate ale „obiectivului" arbitraj vienez, resimţite la modul cel mai dureros
de populaţia din nord-vestul României, intrată temporar sub stăpînirea
horthystă.
Ocupanţii străini abia instalaţi alCl, printr-o injustiţie istorică, au introdus un regim de cruntă teroare Împotriva populaţiei româneşti majoritare.
Tot arsenalul cunoscut şi utilizat de „maeştrii" de la Berlin a fost pus în funcţiune pentru a menţine un regim totalitar, condamnat dinainte: asasinate în
masă şi individuale, bătaia, legarea la stîlp, carcera, trimiterea pe front şi În
detaşamentele de muncă forţată, procese în lanţ îndreptate Împotriva clasei
muncitoare4 sau a intelectualilor cu vederi democratice, expulzările, etc.
Numai fo doi ani de stăpînire horthystă au fost ucişi fără judecată, invocîndu-se pretexte inventate, 991 de români, fiind semnalate, în acelaşi
timp, 6813 maltratări şi schingiuiri grave''·
Nu este J'n intenţia noastră să facem o prezentare a atrocităţilor la care
s-au dedat trupele de ocupaţie horthyste şi o parte rdin elementele maghiare
locale, înscrise în detaşamente paramilita·re ca „Rongyosgarda" (Garda zdrenţăroşilor), „Tuzharcosok" (Luptătorii din liniile de foc), „Levente" (Vitejii) etc., dar nu putem omite să amintim că în locali:tăţile sălăjene Ip şi
Treznea, aproape jumătate din populaţie - bărbaţi, femei, copii de-a valma a fost ucisă cu o cruzime ce Întrece orice închipuire, numele celor două sate
rămînînd pentru posteritate ca simbol alături de Lidice şi Oradour-surGlane - al barbariei fasciste. Asasinate individuale s-au mai comis la Zalău,
Cosniciu, Stîna, Hida, Cerîşa 6 •
Teroarea - ca metodă de conducere tipic fascistă - a transformat
viaţa locuitorilor din Transilv1anfua de Nnrd îmr-1.liil adevărat ,infem. fotirucît
reclamaţiile adresate autorităţilor honhyste nu slujeau la nimic, ba dimpotrivă, aţîţau pînă la paroxism, furia nepoftiţilor veniţi, singura metodă
considerată utilă era plîngerea adresată comisiei mixte din Cluj prin intermediul consulatului român şi a Consistoriului ortodox român.

Idem. f. 22.
P. Bunta, în ActaMN 15, 1978, p. 584-602.
~ A. Simion, Dictatul de la Viena, Cluj, 1972, p. 244, apud Arh.M.A.E., fond Conferinţa Păcii, vol. 108, Documentarul „Patru ani de stăpînire maghiară în Transilvania de
Nord•.
•I. Spălăţelu, în „Contemporanul"; 17 (1642), 28 aprilie 1978 p. 4; Val. Dărăban,
Gr. Pop, I. L. Crişan, I. Opriş, Odiosul Dictat de la Viena şi consecinţele lui nefaste t&Supra
populaţiei din Treznea, în „Năzuinţa•, XI, 1037, 19 aprilie 1978 p. 6; G. Porţan, Odiosul
Dictat de la Viena şi consecinţele lui nefaste asupra populaţiei româneŞti din Ip şi împrejurimi, în „Năzuinţa", XI, nr. 1034, 29 aprilie p. 7; Val. Dărăban, I. L. Crişan, Oameni nevi11ovaţi, desconcentraţi din armata romană, care nu şi-au mai văzut casa şi familia, în
„Năzuinţa", XI, 1048, 5 iulie 1978, p. 6; I. L. Crişan, Val. Dărăban, Martirii de la Zalău, în
„Năzuinţa", XI, 1042, 24 mai 1978, p. 6.
3

4
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lntr-un raport-sinteză a sutelor
situaţ1e1 fără ieşire a populaţiei din

de scrisori avînd ca leitmotiv descrierea
interiorul noilor frontiere ale Ungariei,
înaintat primului ministru, consulul român din Cluj făcea un expozeu asupra
situatiei din teritoriile vremelnic cedate din care rezultă că politica de ,teroare şi samavolnicii neîntrerupte nu era accidentală, ci era politică oficială,
îndelung elaborată şi precis executată 7 •
Aistfel, se arată fo raport, românii care s-au încrezut În stipulaţiile pre' ăzute de ar,ticolul 3 al hot~rîrii „arbitrale" care le garanta un termen de
6 luni pentru optare şi încă un an pentru lichidarea averiii, au fost nevoiţi
~ă plece în termenul cel mai scurt în România, deoarece li se răpise orice
posibilitate de a exercita vreo ocupaţie. Funcţionarii români au fost destituiţi fă·ră n~ci o motivaţie, „pînă şi măturătorii de stradă au fost concediaţi";
prăvăliile comercianţilor au fost lichidate, iar meseriaşilor li s-au luat brevetele.
Cei care scăpaseră de primul „ val" al expulzărilor şi credeau că işi
rnr putea lichida a verile în linişte, au fost nevoi~i să se refugieze în grabă
pe teritoriul rămas neocupat, lăsîndu-şi bunurile în mîinile ocupanţilor, care
numeau de ·Îndată administratori însărcinaţi cu inventarierea lor în vederea
confiscării cu titlu de despăgubire perrtru daunele cauzate, chipurile, de armata română în timpul evacuării (conform ordonanţei nr. 1440 din 23 februarie 1941 a Ministerului de Interne maghiar).
Prin orice mijloace se urmărea determinarea unui cît mai mare număr
de ro]l1âni de-.a părăsi teiiitoriile cedate şi, prin aceasta, modificarea structurii etnice din Ardealul de nord În favoarea Ungariei horthyste. Pentru a
primi autorizaţia de şedere în Ungaria se cereau nu mai puţin de nouă a'cte,
unele directe direct jignitoare, cum era, spre exemplificare, certificatul medical care trebuia să specifice că petiţionarul „nu suferă de vreo boală care
ar putea influenţa în mod păgubitor sănătatea publică".
Cu totul alta era situaţia celor care optau pentru cetăţenia română.
Aceştia primeau imediat aprobare şi, contrar stipulaţiilor din articolul 3 invocat mai înainte, erau obligaţi să părăsească în termen de cel mult trei
zile, teritoriul maghiar.
Nici măcar fragilele garanţii - „oferite" României de semnatarii odiosului Dictat în favoa·rea Ungariei horthyste - nu mai erau considerate oportune de guvernanţii de la Budapesta. Astfel, prin ordonanţa n'l'. 34.990 din
20 noiembrie 1940 a Ministerului de Interne horthy,st se reglementa Într-un
mod „original" problema cetăţeniei, specificîndu-se că sînt consideraţi cetă
ţeni maghiari numai persoanele care adeveresc cu acte că au locuit cel puţin
5 ani - înainte de 30 august 1940 - în te1:1itoriul cedat.
Dispoziţiile .sosite de la Budapesta loveau, în egală măsură, şi în populaţia de origine maghiară din teritoriul necedat, care amăgită de promisiunile
deşănţate ale propagandei horthyste, abil Întreţinute timp de mai mulţi ani
înainte, în timpul şi În zilele imediat următoare Dictatului - optase
7 Direqia Generală a Arh. Stat. Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dos.
45!l/1940-1941, f. 54-57.
8 A. Simion, op. cit., p. 52-57.
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pentru cetăţenia maghiară. Autorităţile de graniţa horthyste refuzau intrarea
în Unga·ria optanţilor maghiari care n-aveau viza vreunui consulat maghiar.
Cum aceste consulate refuzau sistematic acordarea vizelor necesare, posibilităţile de optare erau, practic, nule.
Chiar şi persoanelor de naţionalitate maghiară sosite din România în
teritoriul cedat - înainte de venirea trupelor şi administraţiei militare horthyste - li ·se spunea să se întoarcă 1În România, în caz contrar fiind supuse
la tot felul de şicane administrative. Funcţionarii sosiţi din România erau
angajaţi numai provizoriu şi primeau numai o parte din salariu, iar pensionarii aflaţi în această situaţie nu au primit luni de-a rîndul, pensiile. De
fapt, se arată în rayort, „ungurii refugiaţi din România sunt foarte necăjiţi
şi fiecare regretă ca a venit de acolo. Zilnic vin la acest consulat unguri
care cer să fie lăsaţi a se reîntoarce în Rom foia".
Toate aceste vexaţiuni erau comise şi Întreţinute de noile autorităţi contra
optanţilor maghiari, cu scopul de a se putea susţine că-n afara frontierelor
Ungariei - „ajustate" în defavoarea Cehoslovaciei şi României prin ultimele evenimente europene - mai existau Încă 1.000.000 de unguri „care
abia aşteptau dezrobirea" şi încadrarea în graniţele „istorice" ale Ungariei
şi, astfel, să se poată formula noi revendicări teritoriale. Se uita cu ·totul
atitudinea maselor populare din România, indiferent de naţionalitate, faţă
de pretenţiile revizioniste ale Ungariei, atitudine materializată În manifestaţ·ii
de stradă, mitinguri, articole în presă, manifeste ilegale editate de P.C.R.,
scrisori pe adresa lui Horthy şi a lui Hitler din partea unor cetăţeni români
de origine maghiară, care Înţelegeau prea bine ce se ascundea în spatele lozincilor revizioniste agitate de guvernanţii horthyşti 9 •
Aqiunile de deznaţionalizare a românilor sînt ilustrate, într-un raport
înaintat de Avram P. Todor, direotor de cabinet, la 26 martie 1941, ministrului de resort asupra convorbi·rilor purtate cu mitropolitul Bălan al Arde~ului,
la Sibiu 10 • Din informaţiile furnizate de mitropolit rezultă că în teritoriile
cedate nu mai exista nic.j o şcoală primară ortodoxă, funqionînid numai
Academia teologică din Cluj, nerecunoscută din a'..ltorităţi şi, drept urmare,
fără nici un fel de subvenţie din pairtea autorităţilor horthyste.
Mai multe biserici ortodoxe din regiunile locuite de secui au fost .dăd
mate, iar credincioşii cîtorva biserici ortodoxe din ;\fa ram ure5 (Vişeul de
Sus şi Vişeul de Jos, Borşa I, II, III; Cuhea, Dragomireşti, Săcel, Poenile
de sub Munte, Bistra) au fost ameninţaţi cu concedierea din slujbe dacă· nu
trec la greco-catolicism. Clopotele bisericii ortodoxe din Sighetu! Ma-rmaţiei
au fost înstrăinate bisericilor rutene catolice din Rona de SL1s, Remeţi, Teceu
şi C1mpulung la Tisa11, iar notarul Patcaş Ştefan din Bm~a (Maramureş), deşi
era invalid, a fost ameninţat că, dacă nu trece la religia greco-catolică, va

zin

9 H. Brestoiu, V. O. Bobocescu, Pentru ţara în care fiecare se simte acasc'"i în „Magaistoric", 13, 8 (149), august 1979, p. 43.

10 Direcţia Generală a Arh. Stat. Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Mini~tri,
dos. 458/1940-1941, f. 51, 53.
11 Idem. f. 83.
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fi radiat din slujbă. La fel s-a procedat cu toţi funqiona·rii români, indiferent
de grad, de la primăriile maramureşene 12 •
Preoţii ortodocşi erau expulzaţi, iar misionarii erau Întemniţaţi ca vagabonzi, după cum raporta Consistoriului ortodox rnmân din Cluj, protopopul
ortodox din Budapesta Într-o scrisoare din 3 februarie 19411 3 •
La toate acestea se adăugau dispoziţiiile prin care se anulau toate dona1iilc imobiliare făcute de stat, judeţe sau comune (înainte de Dictat n.n.)
)miilor şi bisericilor ortodoxe româneşti. în această situaţie erau toate catedr.ilele din Cluj, Satu-Mare, Baia-Mare, etc., precum şi un mare număr de
~·oii ~i bisel'ici rurale - arată raportul din 26 martie 1941, citat mai înainte.
Cele mai neaşteptate pretexte sînt inventate pentru a justifica persecu1iilc neîntrerupte Împotriva românilor. Astfel, preotul Dumitru Potra din
1:ildu de Mijloc declară la 29 ianuarie 1941, că 18 români - bărbaţi, femei
•1i fete tinere au fost condamnaţi la cîte 15-30 zile de închisoare admi11i,tntivă de pretorul din Huedin, pentiru că trecuseră graniţa, necunoscînd
1r.hcul noii linii demarcaţionale, în timp ce duceau „cu spatele, hainele la
piu:i". Alţi 16 români erau deţinuţi În închisoarea din Huedin, În condiţii
imalubre pentru că „aduseseră din pădurile lor proprii cîte un lemn de foc".
s;i1enii din comunele not1a1riatului Fildu de Jos el'aiu terorizaţi cu plata 'Unor
,,~,\-zise impozite restante, extrase din roluri financiare vechi, ce se ridicau la
o,uma de aproape 30.000 de lei. Cei care - chiar siliţi cu a·rma - nu puteau
pl:îii, nu mai primeau bon de zahăr, de măcinat etc. 14
„Şicanele se ţin lanţ. Aparatul de radio confiscat (... ) zahăr, petrol
pc111ru popa valah În Ungaria nu este" - raporta din Simişn_a (Sălaj), proto1opul Gherasim Căpîlna. Acesta - după ce fusese bătut sălbatic în gara
1>ej, percheziţionat în mai multe ·l'Înduri şi ameninţat rn expulzarea - aiduce
l.L cunoştinţa Consi·storiului ortodox din Cluj, cele întîmplate 15 • Foarte mulţi
români sătui de percheziţii, ameninţări şi bătăi se refugiau, în orice condiţii,
i11 România, îndeplinind, fără voia lor, exa,ct planurile autorităţilor honhyste
de reducere forţată a numărului românilor din teritoriul cedat.
Atunci cînd nici aceste metode nu erau suficient de „convingătoare",
locuitorii români erau pur şi simplu expulzaţi, individual sau în grnp, fără
nici o explicaţie. Aşa cum s-a fotîmplat cu locuitorii colonişti ai comunei
l.111culeşti {Satu-Mare). După isteria din zilele imediat următoare semnării
ru~inosului Dieotat, cînd locuitorii români din localitate terorizaţi continuu
de detaşamentele paramilitare şi elementele civile locale declasate - s-au În111rs la vetrele lor din comuna vecină, Vezeni, unde se refugiaseră temporar,
iautorităţile militare horthy.ste au pus În vedere tuturor locuitorilor români
~.i ~i lichi·deze în cel mai scurt timp averea şi să părăsească teri·toriul Un11.&r1c1.

4

1
~ Idem, f. 76 şi 82 Raportul Protopopiatului ortodox român al Viftului către
111ui.1toriul ortodox di11 Cluj, 22 ianuarie 1941.
13 Idem, f. 84.
1' Idem, f. 69, 70.
1
~ Idem. dos. 238/1940-1941, f. 9, 10.
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ln prezenţa unui general horthyst şi a doi preoţi, în ziua de 14 octombrie
1940, toţi cei 610 locuitori români ai comunei au fost îmbarcaţi în vagoane
de marfă cu destinaţia Curtici-Arad, fiind - ·culmea cinismului - siliţi să
declare în scris că pleacă de bunăvoie în Româniat 6 • Ca urmare a tratamentului brutal la care au fost supuşi înainte de îmbarcare, 5 săteni expulzaţi
Nicolae Han, Zamfira Han, Petre Oneţ, Ana Costea şi Ioan Han ·sosiţi .în
25 octombrie la Curtici, au fost transportaţi cu salvarea la spitalul central
din Arad, răniţi în stare gravă iar alţii, răniţi mai uşor, au primit pr.imul
ajutor la dispensarul medical al gării. Ulterior, la 31 octombrie 1941, ca
urmare a rănilor grave, ţăranul Petre Oneţ a decedat.
Cazuri similare s-au petrecut şi În alte localităţi sătmărene: Tiream,
Lu·căceni, Macea, etc. precum şi În Sălaj şi Bihor. Numărul românilor expulzaţi pînă la 30 octombrie 1941 se ridica la 12595 iar a celor arestaţi
şi internaţi în Închisorile din Oradea, Zalău, Carei, Satu-Mare, Baia-Mare,
Cluj, Tîrgu-Mureş, precum şi În lagărele de la Seghedin, Debreţin, Budapesta,
Bekescsaba Pi.ispokladany, pînă la aceeaşi dată, se ridica la 13.339 17 • Din
oraşele transih-ănene cedate erau vizaţi, în primul rînd, intelectualii, profesorii, preoţii, avocaţii etic. pentru simplu motiv că: „nu prezintă încredere"
sau „au sentimente româneşti" - după expresia autorităţilor horthyste. Ca
urmare a expulzăr.ilor masive şi a concedierilor fără motiv din admin~straţie
şi şcoală a intelectualilor români, procesul de deznaţionalizare a populaţiei,
urmărită cu tenacitate de horthyşti, a cunoscut proporţii nemaiîntîlnite. Astfel
în judeţele Biho,r, Sălaj, Satu-Mare şi Maramureş - cele mai mari diin judeţde
cedate - au funcţionat în anul şcolar 1940/1941, 251 şcoli pr.imare româneşti, dar încadrate în cea mai mare parte, cu învăţători ma~hiari. În localităţile sălăjene Surduc, Răstoci, Cioomani, Almaş, Der5ida, Salăjeni au funcţionat numai şcoli cu limba de predare maghiară sau n-au funcţionat deloc.
ln cele 4 iudeţe - amintite înainte - cu populaţie În majoritate covîrşitoare
româneasca, proporţia învăţătorilor români era de abia 13%. Chiar şi În
şcolile româneşti majoritatea obiectelor erau predate în limha maghiară, inclusiv muzica şi educaţia fizică 1 8.
· Teroarea neîntreruptă (asasinate şi expulzări În masă, bătăi, arestări şi
internări nejustificate, militarizarea întreprinderilor), şicanele şi abuzurile
administrative (îndepărtarea din funcţii, confiscări ilegale de bunuri, crearea
unor situaţii de vădită deznaţionalizare prin intermediul instrucţiei şcolare)
au însemnat cea mai grea încercare prin care a trecut populaţia română din
teritoriile vremelnic cedate ale Transilvaniei de nord, punîndu-i-se în pericol
însăşi fiinţa naţională.

CORNET, GRAD

18 Idem. dos. 526/1940, f. -29, 30, Adresa Parchetului Tribunalului Arad cu nr. 8426
din 26 octombrie 1940.
17 Documentarul: Un a11 de stăpinire maghiară în Ardealul de Nord, Bucure~ti, l 942,
p. 25-31.
ie ldem. p. 59-73.
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ASPECTS DE L'OCCUPATION FASCISTO-HORTHYSTF.
AU NORD-OUEST DE LA TRANSYLVANIE (1940-1941)
(R csume)
E:i utilisant Ies matenaux documentaires d'archive, la plupart inedits, fauteur essaye
Jc dCfinir le caractere de la premiere annce d'occupation fascisto-hor~hyste au nord-ouest de
la Transylvanie - se referant specialement au departement de Sălaj. On y montre que ce
n;gime, installc au nord-ouest de la Roumanie par une injustice historique - l'odieux Diktat
de Yienne impose a l'erat roumain par Ies nazis - a represente la plus difficile epreuve
\ubie par notre peuple a l'epoque contemporaine en menas:ant l'atre ethnique-~me.
Des rapporrs-syntheses du Consulat roumain de Cluj et d'autres autorites administra1ives et religieuses, ayant comme source Ies centaines de lettres arrivees du territoirc ccde, ii
resuite que Ies autorites horthystes ont installe au nord-ouest de la T ransylvanie un regime
de terreur (camages, torrnres physiques, internements dans Ies camps de concentration, cnvois
au front et aux dctachements de travaux forces. expulsions, abu~ administratifs incessants,
typiquement fascistes) en ayant comme objectifs l'intimi·dation et la denatiooalisation de la
population roumaine majori.taire.
D~.n~ la mcme mesure, selon l'article, Ies habitants magyars du territoire ccdC, ont souflcrt aussi, surtout ceux qui, trompes par la propagande nationale et revisionniste de l'Hongrie
horthyste, s'etaient refug1es au sud de la Transylvanie et, en voyant le rraitement de discri111ination auquel ils etaient soumis par Ies nouvelles autorites, ils desiraient revenir, a tout prix,
c11 Roumanie.
En meme temps, on revele que certe politique de terreur, n'etait pas accidentelle, mais
r'rtait Ja poJitique officie!le, longuement elaboree et avec precÎsÎon executee - et SUrtOUt
Ic~ instructions se rapportant aux internements dans Ies camps de concentration, aux optants,
:. l'ccole et a l'expulsion.
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O ANCHETA DE OPINIE ASUPRA UNOR PROBLEME
LEGATE IDE FAMILIE
IN RlNDUL LOCUITORILOR DIN GIRBOU
1. PRELIMINARII

Cercetarea de faţă a fost efectuată 'În anii 1970-1971 şi viza studiul
.surverute în stlruotura şi în relaţiile, precum şi mental.1itaitea mrialilor în probleme de familie, în funcţie ·de situaţia migratorie (migrant, nonmigrant, şi navetist). Trecînd aproape un .deceniu de la efectuarea investiga\iei se Înţelege că concluziile rămîn valabile pentru famiJ,ia gîrboană din anii
1970-1971 şi inu penitlr'U ainul 1980 eîind comportame11Jt!ul fiam~liei ·a.ir pu1tea fi
alt ul.
Ipoteza generală de la care am pornit a fost ideea că fotre 5ituaţia migrat11rie (migrant, nonmigrant şi navetist) şi structura familială, relaţiile familiale
~i mentalitatea familială există o corelaţie semnificativă în sensul că situaţia
migratorie reprezintă o var.iabilă determinantă, iar structura, relaţiile şi men1alitatea familială variabile rezultative. Primele concluzii pe un eşantion
foarte redus au fost publicate de noi în 19711. Rezultatele preliminare ne-au
îndemnat să adîncim cercetarea pe un eşantion mai mare, insinînd asupra
mentalităţii familiale care a fost tratată doar tangenţial.
Jn ambele faze ale cercetării - preliminară În 1970 şi definitivă fo
1971 - am întrebuinţat acelaşi chestionar, doar d în cea de a doua fază,
pc lingă acest instrument „formal" de lucru am efectuat şi un număr apreiial>il de interviuri nonformale. Menţionăm - fapt ce nu ni se pare lipsit
de semnificaţie Într-o cercetare de acest gen - că datele obţinute de la familiile investigate au fost trecute în chestionar ide către operatorii de interviuri
~i nu de suhiecţii supuşi investigaţiei 2 •
Eşantionul cercetat a cuprins un număr de 296 persoane, bărbaţi şi femei
din 148 de familii (simple şi compuse) din care 53 familii de migranţi, 49
fammi de nonmigranţi şi 46 de familii de navetişti 3 , din centrul de reşedinţă
rnmunală Gîrbou4.
schimbărilor

Gh. Cordoş, în Studia, !ieries Sociologia, 1971, p. 47-54.
Mulţumim şi pe această cale tovarăşelor Tatiana Cordoş, profesoară
d11~trial „Traian Vuia• Quj-Napoca şi Iuliana Şovrea, cercetătoare la Muzeul
1
2

la Liceul inetnografic al
Tr.insilvaniei, care ne-au ajutat la culegerea datelor În calitate de „operatori de interviu•.
3 Rezultatele publicate În 1971 proveneau dintr-un eşantion redus: 206 persoane bărbaţi
li femei din 98 de familii din oare 35 fami:lii mig11anţi, 33 fam~lii :nonrnigra.nţi şi 30 familii
11avetişti.
t Alte

aspecte referitoare la migraţie au fost cercetate atît În localitatea Gîrbou cît ,i
in satele aparţinătoare: Bezded, Călacta, Cern11c, Fabrica, Poptdtac şi Solomon.
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lntrucît datele obţinute, după extinderea eşantionului, nu au dus la
un plus de cunoaştere faţă de rezultatele preliminare, vom insista în cele
ce urmează doar asupra opiniei localnicilor în unele probleme referitoare la
familie. Iar în ceea ce priveşte structura şi relaţiile familiei din Gîrbou ne
limităm doar a afirma că, 3n general, -în primii ani ai deceniului opt s-a
observat o ·restructurare relativ pronunţată în sensul trecerii de la familia
cu trei generaţii la familia cu două generaţii şi unele modificări ale „~tatusu
lui" şi „rolului" membrilor de familie, cu deosebire a relaţiilor dintre
membrii cuplului conjugal.
lntrucît nu exi·stă un consens în ceea ce priveşte conţinutul conceptelor de
„status" şi „rol", cei doi termeni avînd o largă polisemie, vom arata că în
consideraţiile noastre noi am adoptat sensul acordat de Pantelimon Golu, după
oare sitaitu.9ul5 exprimă poziţ·ia oocială a persoainei, iair 1rolul ·reprezÎlnită îndepl0ini1I"ea ~ruruliUi, int1rairea pernoainei într-o activi•na.te pr~n caire se a~igocă
realizairea fU111eţiilo1I" stia•tusuJuis.

2. ANALIZA REZULTATELOR

OBŢINUTE

2.1. Opţiuni cu privire la statusul profesfonal al femeii.

In diferite studii afectate problematicii familiale, care de altfel ocupi un
loc de frunte în cercetarea sociologică mondială, au fost scoase în evidenţă
schimbările survenite în „statusul" şi „rolul" femeii tinere sau v1rstnice în
cadrul microgrupului social numit fami1ie 7 • Schimbări aproape similare au fost
constatate şi în familia socialistă, implicit în cadrul familiei din ţara noastră 8 •
Fără îndoială poziţia .femeii în raport cu ceilalţi membrii ai familiei, raportată
la trecut, s-a schimbat radical. Destinul Anei din celebrul roman Ion al lui
Rebreanu şi cel al .femeii cooperatoare de astăzi, cunoscută tuturor locuitorilor ţării prin realiză.rile sale, sînt separate nu numai de un număr mare de
ani ci şi de multe şi importante evenimente şi transformări sociale. Industrializarea şi transformarea socialistă a agriculturii, politica de şcolarizare, egalitatea în drepturi a celor două sexe sînt doar CÎţiva dintre factorii care au
conlucrat la modificarea destinului femeii. Am aminti doar faptul că ocipaţia menajeră a femeii înregistrează astăzi o permanentă regresie. Numarul
mare de casnice care încă mai există în mediul rural este urmarea, în general,
a imposibilităţii momentane de a satisface toate cererile de .încadrare, din 'Cauza
~ Conceptul este exprimat fie prin termenul de „status• pc care l-am adoptat şi noi, fie
de „statut• întrebuinţat de Pantelimon Golu. Există şi studii care fac demarcaţie între cei
doi termeni.
• P. Golu, Psihologie socială, Bucureşti, 1974, p, 111.
7 E. V. Schneider, lndustTial Sociology. The Social Relations of Industry and The Community, oSCcond edition, Mao Graw-Hill Company, p. 481.
6 A se vedea: P. Grigorescu, V. Constantinescu, în „Viitorul social•, 7, 1, 1978, p.
79-86; Doina Dragomircscu, Structuri de autoritate li tipurile de relaţii din familie, în
Sociologie, dezvoltare 1i practică socială (coordonator prof. univ. dr. Ion Drăgan), Bucureşti,
1979, p. 183-187.
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lipsei de posturi adecvate preferinţei şi nu a dorinţei exprese de a rămîne
care pentru noi _a constituit o ipoteză secundară
1n studiul familiei ne-a fost confirmată de rezultatele acestei cercetări.
O analiză a pref eri-nţelor membrilor cuplului conjugal pentru statusul
de femeie încadrată .J:n cîmpul muncii (iÎn afara agriculturii ·sau .în C.A.P.)
şi cel de femeie casnică, dacă neglijăm unele diferenţe procentuale nesemnificative, scoate în evidenţă ponderea opţiunii ambilor soţi, atît din generaţia
Lînără (tabel nr. 1) cît şi cei vîrstnici (tabel 2), pentru încadrarea femeii în
cîmpul muncii. Faptul că şi cei în vfrstă ·socotesc că pentru femeie încadrarea în producţie este cea mai indicată rezolvare a rolului ei social, ni se
pare revelator pentru modificarea opticii despre statusul firesc al femeii, considerată ooum 40-50 de
ca u1tilă doair În oadrul gospodăriei f1aimiJia.1le (a
menajului). Din cele două forme ale activităţii de producţie - agricultură şi
alte domenii de activitate în afara agriculturii, este preferată acea.sta din urmă.
Opţiunea este justificată prin sistemul de retribuire exclusiv :În bani, consider«Lt de ică:~re marea majorita>te o SUJI"să de venit sigiură. Nu foitirnplă
t or la încadrările care .se fac în instituţiile şi Întreprinderile ·săteşti este o adevd..rată concurenţă. Iar C.A.P.-ul, ca loc de muncă, este preferat iÎn cea mai
mare parte de către femeile din generaţia vîntnică a familiilor nonmigrante.
Dm ~speotiva siiituaţiei migmrorii, se poo.te observia că statusul de ,,femeie casnică" este preferat la migranţi şi -navetişti. Lipsa soţului pe o perioadă
îndelungată_ reduce, probabil, în mediul rural şansele soţiei de a se încadra in
cîmpul muncii, prezenţa ei fiind mai necesară în activitatea menajeră decît la
familiile nonmigrante, unde unele .sarcini gospodăreşti pot fi efectuate şi de
casnică. Această observaţie,

aru

către bărbaţi.

Tabel 1
l'rt/iwinţe

pentru diferite /<Wme de activitate a femeii tn rtndul

Statusul familial

-

Soţ

Soţie

Total:

I

generaţiei

tinere (în procente)

Situaţia

Forme de activitate

I

Migrant

migratorie

I

Nonmlgrantl Navetlat

Încadrau în afara agriculturii

14,5

17,9

14,4

C.A.P.

16,5

14,3

7,1

Casnică

20,0

10,6

21,4

Încadrau în afara agriculturii

20,0

25,6

21,4

C.A.P.

14,5

14,3

7,1

Casnică

14,5

14,3

28,6

I
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100,0

I

100,0

I

100,0
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Tabel 2
P,-eje,-inţe

pent,-u di/er'ite forme de activitate a femeii tn rlndul

Statuau! familial

I

Forme de activitate

gene,-aţiei

I

Soţie

I

Nonmlgrand

Navetist

20,0

17,8

8,0

11,7

15,6

Casnică

16,0

14,7

17,8

încadratll în afara agriculturii

20,0

17,6

28,8

C.A.P.

16,0

23,8

8,9

Casnică

20,0

11,7

11,1

I

Total:

100,0

I

2.2.

migratorie

20,0

afara agriculturii

C.A.P.

Soţ

Situaţia

Mlgranl

încadrată în

vtrstnice (în procente)

I

100,0

I

100,0

TRADIŢIONAL ŞI

MODERN IN OPINIA DESPRE CASATORIE
A POPULATIEI DIN GIRBOU

2.2.1. Opinii cu privire la vîrsta

optimă

de

căsătorie

Vîrsta optimă de căsătorie reprezintă un indice cu o deosebită valoare
demografică fiindcă el influenţează mărimea indicilor de nopţialitate, cu
consecinţe asupra fertilităţii femenine şi natalităţii 9 • În S.U.A„ de exemplu,
această vîrstă a scăzut la bărbaţi la 22 de ani, iar la femei la aproximativ
20 de ani 10 • ln Franţa, de asemenea, în ultima sută de ani, ea s-a redus de la
26 la 23 Jani la fete şi de la 29 la 26 ani la băieţi 11 • In anii 1957, 1958,
1959, vîrsta dominantă la prima căsătorie, pentru ambele sexe, era situată [n
România Între 20-24 ani. Incepînd însă cu 1960 ea a ,scăzut la fete la sub
9 Noi facem demarcaţie între fertilitate şi natalitate, noţiuni adesea confundate în limbajul comun. Fertilitatea reprezintă o „manifestare efectivă a fecundităţii, măsurată statistic
cu diferiţi indicatori: număr de copii născuţi de o femeie în perioada ci fertilă, productivitatea căsătoriilor etc.", iar natalitatea constituie un indice de „frecvenţă sau intensitate a
naşterilor în sinul unei populaţii sau subpopulaţii•. A se vedea VI. Trebici, Mică enciclopedie
dt demografie, Bucureşti, 1975, p. 255-256.
10 Asbolt L., Ferriss, Indicators of change i11 the American Family, New-York, Russel
Sage Foundation, 1970.
11 An11ar11l statistic al Republicii Socialiste România, 1970, p. 90-97; Idem, 1972,
p. 80-81.
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20 de anirn. De fapt, În întreaga lume se constată o tendinţă spre căsătoriile
precoce. La cel de-al 8-lea seminar internaţional de cercetări familiale (Oslo
1963), unde 800/o dintre comunicări au tratat problema căsătoriilor precoce, s-a
aj'uns la concluzia că acestea s-ar datora numărului mare de copii concepuţi
înainte de căsătorie (Suedia, Norvegia, Finlanda), unde 36% din femei se
căsătoresc gravide 13 • La Gîrbou s-a constatat o situaţie inversă: dacă cu 40
de ani în urmă vîrsta căsătoriei era pentru fete de 15-18 ani (890/o din eşan1ionul femeilor vîrstnice s-au căsătorit Între 15-18 ani) şi 20-24 ani pentru
hăieţi (71 O/o din eşantionul bărbaţilor vîrstnici s-au căsătorit Între 20-24 ani),
la data efectuării anchetei noastre, vîrsta căsătoriei s-a mărit la fete la 18-20
de ani, iar la băieţi a rămas aproximativ aceeaşit4. Media vîrstei la prima ca~ătorie în Gîrbou, raportată la alte zone din ţara noastră, constituie un indir;llor al modernităţii, a unui grad de urbanizare relativ ridicat, avînd în vedere
,-;i vîrsta precoce în căsătorie a fost şi este specifică tradiţionalităţii.
lntr-o cercetare asupra structurii şi funcţiilor familiei din Ţara Oaşului,
efectuată de noi în 1975-197715, am constatat o distribuţie relativ uniformă
a mediei şi modulului (dominanţei) vîrstei la prima căsătorie pe o perioadă
de 40 de ani la băieţi (mai ales Începînd cu perioada 1941-1945) şi o creş1ere foarte mică, aproape nesemnificativă la fete, fenomen oarecum apropiat
l'clui din Gîrbou, doair că coeficientul de creştere a vîrstei la prima căsătorie
este mai mare în Gîrbou decît în zona Oaş.
Ceea ce ni se pare util să arătăm este faptul că Între opinia subieqilor
despre vîrsta la prima căsătorie şi comportamentul real al populaţiei există
~•atistic o concordanţă deplină. Diferenţierile, mai mult sau mai puţin semnificative, variază În jurul mediei statistice în funcţie de situaţia migratorie,
vîrstă şi sexul subieqilor (tabel 3, 4, 5 şi 6).
In concepţia familiilor tinere, îndeosebi a bărbaţilor migranţi, vîrsta
,·ca mai potrivită pentru căsătorie la fete este considerată cea cuprinsă între
18-20 de ani. Prin căsătoria fiicelor, taţii migranţi, mereu plecaţi din familie,
speră, probabil, să se elibereze de o responsabilitate care în virtutea Împrejurărilor nu pot s-o onoreze. In schimb soţiile migranţilor, pentru care pre·1enţa fiicei mari În familie constituie principalul ajutor În rezolvarea treburilor gospodăreşti, opiniază ·Într-un procent sernmficativ pentru căsătoria
fetelor după 22 de ani. Există şi o altă posibilă e~plicaţie: în mentalitatea
acestor femei, care sînt nevoite să îndeplinească deopotrivă munci femeieşti
şi bărbăteşti, în familiile migranţilor nefiind posibilă o diviziune a muncii,
căsătoria implică prea multe greutăţi şi deci, în virtutea unui instinct matern,
ele doresc ·să amine fotîlnirea fiicelor lor cu aceste grele responsabilităţi familiale. Această explicaţie pare să fie confirmată şi prin raportarea ei la: a) reEm. Mesaroş, În Viitorul social, 4, 4, 1975, p. 688.
Les dictionnairts du savoire moderne, Paris, 1'78, p. 161.
u Datele referitoare la vîrsta căsătoriei au fost obţinute de la Oficiul Stării Civile a
Consiliului Popular Gîrbou.
15 Cercetarea noastră asupra familiei din Oaş a făcut farte dintr-o t1111ă mai largi
„Proctu de modtrnizart economică fi socială tn Tara 0aş1'l»i , coordonată de acad. Ştefan
Pa~cu şi conf. Ion Aluaş de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
12

13
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Tabel .3

Op/iufli pentru cea mai adecvattl

Statuau! familial

I

vfrstă

de

Slluatia ntigmtorie

cilsătorie

I

Categoriile de vtrst4 pentru aire se optează

16-18 Bni \ 18-20 ani

Migrant
Nonmigrant
Navetist

Soţ

4,6

12,5

Migrant
Nonmigrant
Navetist

Soţie

a fetelor tn rtndul generaţiei tinere (în procente)

i

20-22 ani

I

Jale 22 ani

I

·
Tobll

72,6
65,3
43,7

18,2
30,4
37,5

4,6
4,3
6,2

100,0
100,0
100,0

43,6
72,6
36,3

22,7
22,7
36,3

25,1
4,7
22,7

100,0
100,0
100,0

8,7
-

4,7

Tabel 4

OpJiuni pentru cea mai

Statusul familial

Soţ

Soţie

I

adecvată

vîrstil de căsiltorie a fetelor în rîndul
(în procente)

Situapa migratorie

I

generaţiei

vtrstnice

Categorille de vlrst4 pentru care se optcazl

16-18 ani

I

I

18-20 Bnl \ 20-22 ani peste 22 ani

Total

J

'

-

57,1
66,6
50,0

14,3
33,4
50,0

-

100,0
100,0
100,0

8,5
12,5
7,1

66,6
56,2
57,2

24,9
25,0
28,6

-

6,3
7,1

100,0
100,0
100,0

Migrant
Nonmigrant
Navetist

28,6

Migrant
Nonmigrant
Navetist

Tab.-1 5
Opţiuni

pentru cea mai adecvattl

vfrstă

de

cdsătorie

a

băieţilor

îu rii;dul

getll'raţiei

tinere

(în procente)
Categoriile de

Status familial

Soţ

Soţie

Situa\ia migratorie

Migrant
Nonmigrant
Navetist
Migrant
Nonmigrant
Navetist

vîrslă.

pl·ntru tare

~e optează

18-.20 j 20-.2a j 2:1-.2s , 2s ·-.28 I 2s--.:10
am
nn1
am
mn
j a111

9, 1

12,5

31,9
30,4
18,8

36,3
52,3
50,0

22,7
17,3
18,7

-

-

I 30Peste.
, Total
ani
I

-

-

--- - - - --- - - - - - - - - 52,l
14, l
8,7
25,1
- 36,3 45,4 18,7 9,7
36,3
4,4
45,2
-
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Tabel 6

Op/iuni pentru cea mai adecvat4 vîrst4 de

căsătorie

a

băie/ilor

în rtndul genera/iei vfrstnice

(în procente)
Categoriile de vfntA pentru care se opteazl
Status familial

Soţ

Situaţia

migratorie

Migrant
Nonmigrant
Navetist

18-20120-23123-25125-28
28.;i30
ani
ani
BDi
...u
14,3
8,3
37,5

38,6
8,3
37,5

42,8
66,8
25,0

-16,7
58,3

-- -Soţie

-

Migrant
Nonmigrant
Navetist

8,3

-

31,3
35,7

43,7
49,9

14,3
8,3

I I
::ies:i

Total

-

-

100,0
100,0
100,0

12,S

-

8,3

-- --16,7
12,S
14,4

-

-

..___....._
100,0
100,0
100,0

zultatele asemanatoare obţinute în cazul soţilor din familiile de tineri nave1işti, care au o poziţie similară în gospodăria familială, datorită absenţei soţului pentru cea mai mare parte a zilei şi care la fel opiniază pentru prelungirea vîrstei la căsătorie, după 20 de ani; b) procentul diferit obţinut în
cazul soţiilor din familiile tinere de nonmigranţi care opiniază, în general,
pentru căsătoria fetelor pînă la 20 de ani.

2.2.2. Opinii cu privire la reuşita căsătoriei
Reuşita în căsătorie constituie o preocupare aproaye permanentă a fieinteresează deopotrivă ~e tineri şi parinţi, pe rude, vecini
şi chiar prieteni. Aici, în această problema, se poate adesea sesiza gradul de
rnltură atins de o comunitate umană, măsura în care respectiva comunitate
c-tc tributară modului vechi sau nou de a gîndi şi simţi, diferenta Între ge11craţii şi, bineînţeles, mentalitatea specific zonală a unei comunitaţi. Şi cum

l·.irui individ. Ea

noul, apare de cele mai multe ori În mediul urban, fiind adesea important
de migranţi şi navetişti, noi am avut în vedere ipoteza că elementul de modernitate despre reuşita căsătoriei, este mai accentuat În concepţia familiilor
migrante şi navetiste.
Rezultatele anbhetei ne-au infirmat Însă ipoteza de la care am pornit.
Yîrsta, sexul, şi chiar situaţia migratorie nu constituie factori care să ducă la
diferenţe .semnificative (tabel 7). Nici una din cele trei categorii nu pledează
dcdt Într-o măsură nesemnificativă pentru factori de natură materială (3, 70/o)
din rîndul soţilor migranţi ai generaţiei tinere, 19,10/o din rîndul soţiilor navetiste a generaţiei tinere, 6,60;0 din rîndul S'Jţilor migranţi ai generaţiei vîrstnicc şi 6,30/o din rîndul soţiilor migrante a generaţiei tinere. Fapt, cu totul
nea~teptat ni se pare excluderea totală a acestui criteriu de către familiile
no11migrante, unde noi presup1.1JI1eam că sînt mai tributari ttadiţionaliităţii, avÎlnd
î11 \'eclere că activitatea lor este restrînsă la aria ruralului.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Tabel 7

Factori care

Genera\ia

condiţioneazll.

I

Statuaul
familial

o

c4sătorie reuşită

în opinia glrboanilor (în procente)
Situat.ta migratorie

I

Factori de

reuşită

INonmlgrantl

Nafttlst

96,3

100,0

100,0

3,7

-

-

-

-

-

Total

100,0

100,0

100,0

Afecţiune şi înţelegere

100,0

100,0

80,9

-

-

-

100,0

100,0

100,0

93,4

100,0

100,0

6,6

-

-

-

-

I

Afecţiune şi înţelegere
Soţ
Generaţia

Situaţia

materialii

Poziţia socială

tinArl
(pini la 45 de
ani)
Soţie

Situaţia
Poziţia

materiali
socialll

Total
Afecţiune şi înţelegere
Soţ
Generaţia

Situaţia
Poziţia

virstnlcll (dupll
45 de ani)
Soţie

materlalll
socialll

Migrant

-

19, 1

Total

100,0

100,0

100,0

Afecţiune şi înţelegere

93,7

100,0

100,0

6,3

-

-

-

-

-

Situaţia

Poziţia

I Total

materialll
sociali

I

100,0

I

100,0

I

100,0

2.2.3. Opinii cu privire la ceremonialul căsătoriei

Elemente ale noului au apărut în concepţia localnicilor şi în cele ce primodalitatea de încheiere a căsătoriilor, a ceremonialului necesar în asemenea Împrejurări. Raportată la situaţia migratorie rezultatele se prezintă
astfel: 15,40/o dintre migranţi, 8,80/o dintre nonmigranţi şi 80/o dintre navetişti
consideră de prisos ceremonia bisericească. Aceste procente, chiar reduse, exprimă o implantare a noului, a ceea ce este modern în modul de gîndire şi
simţire a ruralilor, chiar dacă, deocamdată, nu este convertit .în acţiune, într-un comportament adecvat. Ceilalţi, în mare majoritate, au cu totul alte
păreri, n-am putea spune prin excelenţă religioase, ci mai curînd tradiţionale.
Mulţi dintre ei pledează pentru „consfinţirea'" căisătoriei de către preot, dar nu
diintr-o „pomÎ'l"e rn.Wcică", oi in n,umele tradiţiei sau avînd în vedere că ea ,,ar
oferi un plus de statornicie conjugală".
veşte
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3. CONCLUZII
Urmărind să cunoaştem raportul dintre modernitate şi tradiţionalitate în
concepţia gîrboanilor despre unele probleme legate de familie, ne place să
aedem că, în măsura posibilului, am depăşit ob~nuitele generalizări pripite
ile~pre familiile rurale de astăzi, care hiperbolizeaza fie ceea ce este tradiţional,
I ie ceea ce este modern. Rezultatele noastre ne îndreptăţesc să afirmăm că în
Gîrbou, tradiţionalitatea este consubstanţială modernităţii, că ~ntre nou şi
vechi există o pcripetuă interpenetraţie. Şi în consecinţă în judecăţile noastre

despre mediul sătesc, fie despre zona Gîrbou-Sălaj, fie despre alte zone rurale
tradiţionale se impune o păstrare a simţului măsurii.
Studiul nostru n-a prezentat altceva decît opinia localnicilor din Gîrbou
asupra unor aspecte legate de familie. Sîntem conştienţi că opinia asu_ţ>ra unei
realităţi nu este întotdeauna identică cu realitatea pe care o reflecta. Realitatea este obiectivă, iar opinia poate să fie subiectivă. Oyinia este realitatea
transfigurată, ceea ce nu înseamnă că ca nu are o deosebita valoare în cunoaş
terea socială.
Nu este lipsit de im~ortanţă să arătăm că datorită caracterului lor schimbător nu avem dreptul sa exagerăm imyortanţa unei opinii chiar dacă ca este
~pecifică unor mase mari de oameni. Caci nu se ştie niciodată dacă o altă opinie existentă în rîndul unui grup redus de indivizi nu va deveni la un moment
dat caracteristică unor mase mari de oameni. „O opinie actuală - sc.rie J.
Stoetzel şi A. Girard - se exprimă în circumstanţe determinante, ea atrage
cel mai adesea o adeziune majoritară, dar poate fi în conti;-adicţie cu opinia
latentă, mai puternică, exprimată ooeori, la un moment da.t, de minori1 tăţi
da.r capabilă ·dacă aceste miinorităti sînt active, să înlocuiască în viit01" opinia
dominantă actuală"io.

GHEORGHE
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UNE ENQUf.TE DIRIG~E EN VUE D'ELUCIDER QUELQUES PROBLEMES
CONCERNANl LA FAMILLE PARMI LES HABITANTS DE GIRBOU
(Re sume)

L'ctude represente Ies resultats offerts par une enquete d'opinion faite entre Ies annces
1970-1971 panni les habitants de Gîrbou (Sălaj).
Le principal but, l'objectif de la recherche a etc de connahre le degre d'entrepenetration
du modernisme et de la tradition dans la conception des citoyens du village sur Ies problemes
rnivants, ayant trait a la famille: le statut professionnel de la femme, rage optime en vae
du mariage des gar~ons et des junes filles, sa reussite et l'usage suivi dans son ceremonial.
Parmi Ies resultats obtenus dans ce& recherches, Ies uns ont mis en evidence, une incontestable entrei>inetration de l'ancien (c'cst 1 dire de la tradition) et du nouveau (du moderne)
qui dans que1ques aspects varient, plus ou moins, d'une fa~on significative selon Ies caracteristiques signalees.
'6

J.

Stoetzel, A. Girard, Sondajtlt de opinie

p.blică, Bucureşti,
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1975, p. 27.
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PREOCUPARI DE ARHEOLOGIE 1N JUDEŢUL SALA}
OGLINDITE IN DOCUMENTE DIN ANII 1870-1950

Urmele v1eţ11 omeneşti, a căror dovadă o fac obiectele ieşite la iveală
chiar şi în urma plugului, de pe întinsul judeţului Sălaj, au trezit focă de sute
de ani preocuparea şi interesul pentru arheologia acestor locuri.
Inceputul săpăturilor organizate ştiinţific, în urma cărora au ieşit la lumină obiecte de valoare cît şi numeroase pietre cu inscripţii, multe pierdute
poate, sau zidite în alte clădiri, le cunoaştem din publicaţiile semna·te de
Wolfgang de Behlem (1690), Finaly Henrik (1864), Torma Karoly, A.
Co~ma, Gr. Tocilescu, Teglas Gabor, I. Marţianu, Constantin Daicoviciu, etc.
Limesul roman de pe culmile Meseşului a con·stituit obiectivul care a
.! 1ras dintotdeauna pe arheologi. In lucrările lor sînt cuprinse rezultatele săpă1urilor, obiectele descoperite, concluzii ştiinţifice, dar nu şi munca depusă de
urganele administrative pentru alocarea de fonduri, sau formarea unui muzeu
în vederea valorificării culturale şi ştiinţifice a obiectelor descoperite. Despre
.1ccasta aflăm citind filele documentelor arhivistice, nestudiate pînă în pre:r.cnt.
Documentele păstrate în depozitele filialei Arhivelor Statului din Zalău,
referitoare la primele preocupări pentru înfiinţarea unui muzeu judeţean, la
primele săpături arheologice, la trezirea interesului fată de comorile antice
existente în această zonă se pot împărţi în patru categorii:
a). înfiinţarea Asociaţiei Muzeistice din Sălaj şi preocuyarea acesteia ală
turi de municipiul comitatului Sălaj pentru crearea unui lacaş de păstrare a
uhiectelor de muzeu;
b). Propuneri şi realizări privind săpăturile arheologice din zona Mese~ului;

c). Asigurarea bazei materiale pentru activitatea arheologică;
d). Păstrarea şi conservarea monumentelor descoperite şi dezvelite.
Documentele pe care le publicăm oglindesc momentele cele mai semnifirntive privind preocupările autorităţilor locale şi ale instituţiilor de ştiinţă din
Transilvania pentru grija fată de salvarea acestor vestigii arheologice, care re1lcc~ă. fidel existenţa populaţiei dacice şi romane pe aceste meleaguri ale Silv 01111e1.
lncă, în secolul al XIX-lea, autorităţile administrative au făcut încercări
pentru înfiinţarea Asociaţiei Muzeistice a comitatului, care s-a realizat la 30
1loccmbriie 1880. Scopul şi a.otiviitla!tea A·soaiaţiei erau st1abiili1te în staturul ei din
.\O mai 1881. Insă problema organizării unui lăcaş pentru depozitarea şi exp1111erea obiectelor arheologice a rămas nerezolvată.
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Intre multiplele documente se găseşte o scrisoare a academicianului maghiar Teglas Gabor, care în toamna anului 1906 a făcut cercetări în zona Meseşului şi a ajuns la concluzia că prima dată ar trebui cercetat teritoriul locuit
în trecut de dacii liberi, adică teritoriul de Nord şi Vest al judeţului, unde el
a găsit multe urme de aşezări şi „cetăţi" dacice.
lntrucît documentele redau în mod fidel şi sugestiv preocuparea înaintaşilor noştri, privind cunoaşterea trecutului poporului nostru, în continuare le
publicăm şi prezentăm regestul acestora.
Arhivele Statului din Zalău nu dispun de alte documente în legătură cu
această problemă. Preocupări ,eentru înfiinţarea unui muzeu în Sălaj au existat
şi în perioada dintre cele doua războaie cînd a fiinţat un mic muzeu al asociaţiei Astra. Dar un adevărat muzeu nu a fost înfiinţat decît în anul 1950
prin grija regimului nostru socialist.
ERNEST WAGNER

ANEXE

Rezumatul documentelor

1878, aprilie 11, Zălau: Proces-verbal încheiat în Adunarea generală a ComitetUlui municipal
al Comitatului Sălaj, referitor la modificarea Statutului Asociaţiei Muzeistice a comitatului
Solnocul de Mijloc.
Arh. Stat. Zălau, fond. Prefectura judeţU}ui
proceselor verbale, nr. 820/1878, f. 30 v. 31.

Sălaj,

Adunarea

generală,

Registrul

II

1878, iunie 12, Zălau: Adre93. delegaţiei de înfiinţ.a.te a Asociaţiei Muzeistice a comitatului
privind posibilităţile de asigurare a spaţiului necesar noului muzeu al comitatului.

Sălaj,

Arh. Stat.
orig.

Zălau,

fond. Prefectura jud.

Sălaj,

vicecomite, adm. nr. 3830/1878,

III

1880, dtctmbrie JO,
a comitatului Sălaj.

Zălau:

Arh. Stat.

Procesul verbal al

Zălau,

fond.

adunării

de constituire a

Asociaţia Muzeistică,

Asociaţiei

Muzeistice

Proces. verbal. din 1880.

IV
1881, mai JO,

Zălau:

Statutul

Asociaţiei

Muzieistice a comit.atului

Sălaj,

/Extras/.

Arh. Stat. Zălau, Szilagy varmegye szabalyrendeletei es ki:izerdekii hatarozatai,
(Regulamentele ~i hotărîrile comitatului Sălaj) Zălau, 1907, p. 287-296.
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V
I HH 1, septembrie 26, Zăl -u: Proces-verbal încheiat cu ocazia reorganizării Asociaţiei Muzeis'" 1,

a comit.a.tutui Sălaj.
Arh. Stat.

Zălau,

fond.

Asociaţia Muzeistică,

Proces-verbal din 1881.

VI
l'J(.6, deetmbrk 15, B14dapesta (R. P. Ungaria): TCglas Gabor, membru corespondent al Acadrrnici maghiare, propune cercetarea cetăţilor dacice cfin văile Crasnei şi Someşului.

Arh. Stat. Zălau, fond. Prefectura judeţului Sălaj, vicecomite, nr. 394/1907, doc.
13356/1906

VII
/'J07, iunie 19, Budapesta (R. P. Ungaria): Adresa Academici maghi.are, privind s!păwrile
.11

licologice propuse de membru corespondent Teglas Gabor.
Arh. Stat. Zălau, fond. PrefectUra judeţului Sălaj, vicecomite, nr. 394./1907, doc.
6672 din 1907.

VIU
1907, iulie 5, Zălau: Vicecomitele Comitatului Să1aj anunţă p.: Teglas Gabor, membru corespondent al Academiei maghiare, că lucrările de săpături arheologice pe teritoriul comitatului
.1u fost con1tractate cu Asociaţia Muzeistică din Transilvania.

Arh. Stat. Zălau, fond. Prefectura judeţului Sălaj, vicecomite, nr. 394/1907, doc.
6672 din 1907.

IX
.'908, febr. 27, Zălau: Extras din procesul verbal Îll1cheiat la 27 febr. 1908, cu ocazia adunării generale a Comitetului municipal al Comitatului Sălaj, cu privire la contribuţia colT'ha-

1ului la cheltuielile

săpăturilor

arheologice de la Porolissum cu 2000 coroane.

Arh. Stat. Sălaj, fond. Prefectura jud. Sălaj, vicecomite, 13829/1943.

X
1908, martie 11, Cluj: Adresa Asociaţiei MuZJCistice din Transilvania cu privire la săpăturile
arheologice de la Porolissum, delegarea profesorului Dr. P6sta Beta pentru conducerea lurrărilor.

Arh. Stat. Sălaj, Prefectura jud. Sălaj, vicecomite dos. 1920/190f

1908, apr. 15, Zălau: Extras din procesul verbal încheiat la 15 aprilie 1908, cu ocazio
generale, a Comitetului municipal al Comitarului Sălaj, privind Începerea să.păturilor
:uheologice de la Porolissum, conduse de Dr. Posta Bela.

adunării

Arh. Stat. Sălaj, Prefectura judeţului Sălaj, vicecomite. dos. 131129/1943.
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XII
1941, august 16, Cluj: Adresa Institutului de istoric al
reorganizarea şantierului arheologic de la Porolissum.

Arh. Stat.

Sălaj,

Sălaj,

Prefectura jud.

Universităţii

din auj, cu privire la

vicecomite, 13829/1943.

XIII
1942, martit J, Cluj: Adresa Muzeului Transilvaniei cu privire la redeschiderea şintierului
arheologice de la Porolissum.

săpăturilor

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura

Sălaj,

vicecomite, dos. 13829/1943.

XIV
1942, martie 4, Cluj: Adresa Muzeului de Istorie al Transilvaniei cu privire la reorganizarea
arheologic de la Porolissum.

şantierului

Arh. Stat.

Sălaj,

Sălaj,

Prefectura jud.

vicecomite, dos. 13829/1943.

xv
1942, martit 17,
lor.

Zălau:

Ordinul vicecomitelui cu privire la asigurarea

securităţii săpărnrilor

şi păzirea

Arh. Stat.

Sălaj,

Sălaj,

Prefectura jud.

vicecomite, dos. 13829/1943.

XVI
1943, mai 13, Cluj: Cererea de ajutorare a Muzeului Transilvaniei, trimisă către Biroul Naal Turismului din Budapesta, cu privire la înfiinţarea unui punct turistic la Porolissum.

ţional

Arh. Stat,

Sălaj,

Prefectura

Sălaj,

vicecomite, dos. 8594/1943.

XVII
1943, iunit 8, Zălau: Cererea lui Dr. Radn6ti Aladar,
lissum pentru un ajutor de 1000 Pcngii.

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura Jud.

Sălaj.

conducătorul săpăturilor

de 11 Poro-

vicecomite, 2048/1944.

XVIII
1943, iunit JO, Zălau: Adresa Comitatului Sălaj, către Dr. Radn6ti ALadar, conducătorul
săpăturilor arheologice de la Porolissum, cu privire la stadiul lucrărilor.

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura

Sălaj,

vicecomite, dos. 11237/1943.

XIX
1943, iulit 1, Zălau: Hotărîrea Comitatului Sălaj, privind ajutorarea săpăturilor arheologice
din Porolissum cu 1000 Pcng6.

Arh. Stat. Sălaj, Prefectura judcţUlui Sălaj, vicecomite, dos. 2048/1944.
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XX
/943, iulie 1, Zălau: Delegaţia specială a lui Dr. R.adn6ti A1adar, eliberată de Muzeul d.
al Transilvaniei, pentru conducerea săpăturilor arheologice din Porolissum.

i~torir

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura

Judeţului Sălaj,

vicecomite, dos. 2048/1944.

XXI
194J, iulie 19, Zălau: Adresa Comitatului Sălaj, către Consiliul Economic al Transilvaniei dia
( .luj, pri,•ind desfăşurarea săpăturilor arheologice de la Pore>lissum.

Arh. Stat ..Sălaj, Prefectura

Sălaj,

vicecomite. doc. 11237{1943.

XXII
l'NJ, iulie 29, Cluj: Adresa Biroului
ajutarea săpăturilor de la Porc:1lissum.

Arh. Stat.

Sălaj,

Naţional

Prefectura

Sălaj,

pentru Turism al Transilvaniei cu privire la
vicecomite, dos. 8594/1943.

XXIII
1'1-IJ, iulie 31, Ziilau: Adresa Comitatului Sălaj,
.1j11tarea săpăturilor arheologice de la Porolissum.

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura

Sălaj,

către

Ministerul

Comerţului

cu privire la

vicecomite, 8594/1943.

XXIV
19.J.I, iunie 8, Zălau: Adresa Muzeului de Istorie al Transilvaniei cu privire la virarea aju-

to.1relor aprobate pentru
Arh. Stat.

săpăturile
Sălaj,

din Porolissum, direct în contul Muzeului.

Prefectura

Sălaj,

vicecomite, 2048/1944.

xxv
1'1.IJ, oct. 25. Zălau: Hotărîrea Comitatului
Porolissum cu 200 Pengo.

Sălaj,

privind ajutorarea

săpăturilor

arheologice

J111

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura

Sălaj,

vicecomite, dos, 2048/19-44.

XXVI
l'J-14, ftbr. 1. Cluj: Scrisoarea lui Roska Marton, directorul Muzeului de Istorie al Ttanlilv~niei, privind înfiinţarea Muzeului judeţean.

Arh. Stat. Sălaj, Prefectura jud. Sălaj, vicecomite, dos. 2048/1944.

XXVII
J'J/4, ftbr. 25, Zălau: Ordinul vicecomitelui Comitatului Sălaj, cu privire la înregistrarea
11hiec1rlor arheologice în scopul înfiinţării Muzeului judeţean.

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura jud.

Sălaj,

vicecomite, dos. 2048/1944.
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XXVIII
1944, febr. 25, Zălau: Adr~a Vicec.omitelu.i către Direcţia Colegiului Wesselenyi cu privire
la înfiinţarea Muzeului judeţean în incinta Colegiului.

Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura

Sălaj,

vicecomite, dos. 2048/1944.

XXIX
1949, dec. 14, duj: Adresa InstitutJU!ui de Istorie şi Filologie din Cluj .al R.P.R., adresată
Comitetului Provizoriu al Judeţului SăJaj, în care interzice scoaterea pietrei din cetatea
Porolissum.
Arh. Stat.

Sălaj,

Prefectura

Sălaj,

Nr. 29870/1949 f. 3, original.

I. Alispân Dull LâszI6 volt Kozep Szolnok megye kozons6ge altal a·lkotott es fe!s6bb helyen is j6vahagyott muzeum egyleti alapszabalyokat azzal terjeszti be, hogy amcnynyiben az uj ·szervezessel ezen szabalyoknak m6dositasa, illet6leg a regi Kozep Szolnokhoz
kapcsolt teriiletekre is kiterjesztesc szi.iksegesse va.Ic, keri, hogy amen•nyiben ezen a volt
Kozep Szolnok megye alta! alaki.tani celba vett muzeum cgylet .\etrehozâsa Szi11âP,Y megyere is iidvosnek tal:Utacnek, azok vizsg:l:ltassanak at, az azokon sziiksegesnek ~alait m6do~clsok tetessenek meg, a vegleg osszeallitand6 alapszabalyok megcrlSsites vegett a korrn4nyhoz terjesztessenek fel, s megerlSsites utan ezen annyira fontos kozmiivelodesi egy'.ct
eletbe Jeptetese irânt a sziikseges intezkedesc-k tetcssenek meg.
A volt Kozep Szolnok mcgye alta:! alakitani celba vett megyei muzeum egylet letrehozasa kozmllvelOdesiink erdekeben iidvos es kivanatos Jeven, annak
megval6sitasa, ezennel kimondatik, ehhez kepest az alapszabalyokban „Kozep
szolnok megye zilahi• helyett „Szilagy megyei" tetetni, az egylet letrehozasa
celjab61 sziikseges el5intezkedesek megejtesevel elnokiil felkert ·fOis~fo ur 6
melt6saga vezetese alatt Br. Banffy Elek, Bacz6 Gabor, Barbu!Qilf1cs Alimp,
Benk8 Uz:ir, Borbely Samuel, Domby Karoly, Dull Uszl6, EltetlS Elek, Faluvegi Albert, Fodor Elek, Br. Gyorffy Lajos, lncze Karoly, Kacz Jakab,
Kerekes J6zsef, Kiss Endre, Kiss Lajos, Kozma Endre, Lhar Perene, Lang
Fiilop, Lc'Srinczy Gyorgy, Mezey Albert, Miiller Janos, Nagy Lasz:l6,
Pap
Gyorgy, Pungur Gyula, Santha Dezs8, Szikszay Lajos, Triff Gabor, Varga
Endre, Br. Wesselenyi Mik16s es Dr. Zovanyi J6zsef bevalasztasaval alakitott
letesito bizottsag, cljarasa credmenyerol jelentcscnck bevarasa mellett kikii.Jdctni
hataroztatik.
Ezen hatarozatrul fOispân ur O melt6saga az alapszabalyok egyik peldanya
kapcs:iban - tagok jegyzlSkonyvl kivonaton ertcsitendlîk.
1 Traducere:

Vicecomitele Dull Laszlo a înaintat statutul asociaţiei muzeistice conceput de cetăţenii fostului comitat Solnocul de mijloc şi aprobat şi de forurile superioare şi întrucît după noua organizare teritorială a devenit necesară extinderea regulamentului şi asupra părţilor ataşate vechiului comitat al Solnocului de mijloc, în măsura în care crearea acestei societăţi propusă de fostul
comitat Solnocul de mijloc, este binevenită şi comitatului Sălaj, cere ca regulamentul să fie
revizuit făcîndu-se modificările necesare iar statutul finalizat să fie înaintat guvernului spre
aprobare. După obţinerea aprobării să se ia măsurile necesare pentru înfiinţarea acestei importante asociaţii culturale.
Asociaţia Muzeistică judeţeana, propusă de comiutw Solnocul de Mijloc, fiind hirrevenită
şi necesară pentru viaţa noastră culturală ;e consideră înfiinţată cu acest act. In statut se va
folosi în loc de „din comitatul Solnocul I.le Mijloc• fonnula „din comitatul Sălaj•. Comisia de
orJ\anizare prezidată de comitele comitatului şi avînd ca membrii: baronul Banffy Elek, Bacz6
Gabor, Barbulovics Alimp, Benko Uz:ir, Borbely S3.muel, Domby Karoly, Dull Laszl6,
E!tet6 Elek, F~uvegi Albert, Fodor Elek, baronul Gyorffy Lajos, lncze Kâroly, Kacz .f akab,
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Kort."kcs j6zsef, Kiss Endrc, Kiss Lajos, Kozma Endrc, Lazar Fcrenc, Lang Fiil0p, L6rinczy
Janos, Nagy Usz6, Pap Gyorgy, Pungur Gyula, Sforha
I )rn;o, Szikszay Lajos, Triff Gabor, Varga Endre, baronul Wesselenyi Mikl6s şi dr. Zovfoyi
J6ucf va depune un raport despre accivitatea desfăşurată. Domnul comite va fii înştiinţat despre hotărîrea noastră prin trimiterea unui exemplar al Statutului, iar membrii prin CJ[trasc
ll11pă procesul verbal.

I :yiirgy, Mezey Albert, Miiller

li.

Szilagy mcgye tck <intctcs> bizomaganak
Zilahon.
Tekintetes megyei bizottsag!
A tekincetcs megyci bizotcsag f <oly6> evi april <is> 9-en s folycatva tartott kozt;)·iil<'·>Cben 31 szam al61 hozott hatirozaccal kikiildott muzeum cgyleti letesit6 kiildottseg
!11ai napon t~rtott iilese~n t~nacskoz,as _cargyava tc~en a Szilagy megr.e~. muzeum cgylet,
11lct6leg a Sz1lagy megye1 muzeum letemesere vezero m6dokat cs eszkozoket: celra veze1Unck talalta mindenek elott a letesitend6 muzeum egylet reszerc tagok nyerese vegctc a
kilzonseghez felhivasok es alalrasi {vek kibo<:satasat, es szetkiildesct. Ezcn felhivasok szcrkc~:t.tC~vel es szetkiildesevel a letesit6 kiildottseg elnoke, tovabbJ. Pungur Gyula es Borbely
Samuel tagok bizatvfo meg, egy uttal a letesitlS kiildottsegnek cz iilesen jelen: volt 14
Lo1g magat a muzeum egylet aWrt tagjainak nyilvanitotta es kcszsegec fejeze ki .a kibonil2nd6 a!alrasi ivekre minH tobb tag alairasfoak megszerzesere.
Sziiksegesnck talata covabba a lecesitl> bizottsag, hogy a muzeum sz3:mara most cl&re
''KY alkalmas helyisegrol gondoskodas torrenjek. Ily hel_f.isegiil ·szemcltetett iki a megye ha1.iban a kozgyiilesi teremmcl at ellenben levl> kisebb1k szoba, mely jelenben a szimvevllscg ell>szobaja gyanam iiresen al!.
Tekintettel a muzeum felailitasfoak cs a muzeum szamara gyiijtendl> targyak meg1zcrz6senek kezdetben elo fordul6 nehezsegeire, e terem tobb evekre kielegicene az ez . iranyhan fenn a116 igenyeket.
'
Midl>n tehat a letesitlS kiildottseg a mcgyei kozgyiiles idezett hacarozatanak .ki vansa1(•1 hoz e<ldigi m\Jkodeserol ezen jelenccsec elllterjcszri, egyuttal kh '1 tekiMetes megyei
bimccsagot, miszerinc a fe!allicand6 megyei Muzeum szamara fenn kijelolc termet ideigle1moo atengedni es a sziikseges acalalcicasokat eszkozolni melt6zt:mek.
Kelc Zilahon 1878 junius 12.
A Sziligy megyei Muzeum egylet lecesic& kiildottsege
Baranyi
elnok
2 Traducere:
Citre Inalca Comisie a Judeţului Sălaj, Zălau
Prea înaltă comisie judeţeană,
Comisia de organizare a Asociaţiei Muzeistice delegată prin hotărîrea nr. 31 aprobată de
lnalta Comisie Judeţeană în şedinţa din 9 aprilie a.c., dezbătînd - în şedinţa de azi modalităţile de organizare a Asociaţiei Muzeistice a Comicacului Sălaj, re~e<:civ a Muzeului
Comita.eului, a găsit de cuviinţă ca înainte de coate să lanseze un apel catre public şi listă
de adeziune pentru cooptarea de membrii susţinători. Cu redactarea apelului şi răspîndirca
lui au fost însărcinaţi' preşedintele comisiei de organizare împreunnă cu membrii Pungur Gyula
şi Borbely S3muel. Cei 14 membrii ai Comisiei prezenţi la şedinţă s-au declarat ca membrii
cotizanţi ai Asociaţiei, luîndu-şi obligaţia să obţină cît mai multe semnături pe listele de
subscripţie.

Comisia de organizare a găsit necesar să se îngrijeas<:ă de pe acum de un spaţiu potrivit
pentru muzeu. In acest scop a fost desemnat antreul serviciului contabilităţii, care în prezent
este gol, situat vis a vis cu sala de şedinţe._
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Avînd în vedere greutăţile de început ale organizării unui muzeu şi achiziţionării pieselor,
acest spaţiu va satisface necesităţile timp de mai mulţi ani.
Acum, cînd comisia de organizare, potrivit hotărîrii adunării generale pe comitat, îşi înaintează raportul de activitate, cerem forului tutelar să cedeze temporar sala amintită şi să facă
remedierile necesare.
Zălau, 12 iunie 1878
Comisia de organizare a Asociaţiei Muzeistice din comitatul Sălaj
Preşedinte

Baranyi

III. A Szi!agymegyei Muzeum-Egyletnek Zilahon, 1880 decembcr ho 30-an tartott alakul6
kozgyiileser61 vezetett
J egyzllki:iflo/V
]elen voltak:
1. Baraflo/i Agoston, Szikszai Lajos, Hatfaludy Albert, Borbely Samuel, USr~nczy Gyorgy,
Czondor Sindar, Molmir Lajos, Kiss Lajos, Balog Kâroly, Fodor Uzâr, Pungur Gyu1a,
Blr6 J6zsef, Nagy Albert es Denes Lajos.
Az elnoki szeket az ezen egylet letesitesere a megyei kozgyiiles âltal kikiildott bizottsâg
elnoke Baranyi Agoston ft'lispan elfoglalv3in a megjelent.ek:et iidvozli s ellladja, bogy a
bcmutatott alâu3.si lve'k szerint, az alakiJl:iisra megkivint szamu tagok alairatkoztak ~s ennel fogva az egylet megalakitasinaik utjâba.111 akadaly nem all.

Ezen bejelentes folydn a Szilâgy megyei muzeum-egy;let
megalakultnak kimondatvân a tovabbi ta:n:kskozâs vezetesere Baranyi Agoston elnokiil felkeretik, a jegyzllkonyv vezeresevel pedig Denes Lajos megbizatik.
2. Szikszay Lajos egyleti tag az egylet mega:la:kulasa fe!ett oromct fejezve ki kinyilvanitja,
hogy a.) oklevel-, b.) erem-, c.) cserep-, d.) ko- s bronz- es e.) koviiletek gyiijtemfuyeu
az egyletnek felajanolja s oroktula1donaul âtadja.

Szikszay Lajos
ezen egyletnek
eme nagybecsii
jegyz6konyvben

egyl<eti> tagnak megyenk kozmiivclodesenek fejlcsztese '
felvvirâgoztatâsa irânt erzett meleg erdeklodeserol tanuskod6
ajânlata, illetoleg ajindeka, hâlas kCiszonettel fogadtatik s ezen
is megorokittetik.

3. Az egylet ·tovabbi megalakitasa, illetoleg a tisztvisel6it es igazgat6 valasztmany megvă
laszta~a keriilven szonyegre had.'l"OZllatOtt, hogy addig mig az egylet a.lapszabalyai veglegesen megerosittetnek csak ideiglenes tisztvisel6k s valasztmany v3:lasztassanak.
Ehez kepest: a) ideiglenes elnokke Baranyi Agoston, b) igazgatova Szikszay
Lajos, c) titkârrâ Borbely Samuel, d) penzd.rnokki Molnâr Lajos, es az igazgat6 v.llasztmfoy tagjaivâ: Ba.cz6 Gâbor, Balog Karoly, Faluvegi Albert,
Hatfaludy A1lbert, Kerekes J6zsef es Pungur Gyula megvalasztatnak.
4. Az alapszabalyokon valtozott viszonyokhoz kepest igenyelt nemely lenyegtelen m6docitasok tetetven, -

elnok megbizatik, hogy azt a most foly6 megyei kozgyiiles ele terjessze 1
a.ninak j6v3,,hagyas es meger6sites vegett a m. kiil'. Beliigyminiszteriumhoz leend6
fi:ilterjeszreset a kozgyiilestol kerelmezze.
Ezzel a gyiiles bedratik,
jegyzette:
Bara·nyi
Denes Lajos
elnok
megyei els6 aJjcgyzo
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Traducere:

Proces Verbal de constituire a Asociaţiei Muzeistice din comitatul Sălaj din 30 decembrie 1880
I. Au fost prezenţi: Baranyi Agoston, Szikszay Lajos, Hatfaludy Albert, Bor~ly Sămuel,
I .iirinczy Gyorgy, Czondor San<ior, Molnar Lajos, Kiss Lajos, Balog Karoly, Fodor Lh!r,
l'ungur Gyula, Bir6 Jozsef, Nagy Albert şi Denes Lajos
l kupînd locul prezudenţia.l, .comitele Baranyi Agost.on, preşedintele comisiei de orga111Îzare a
Asociaţiei delegat de adunarea generală pe comitat, salută pe cei prezenţi şi arată că număruJ
semnatarilor cererilor de aderenţă fi.ind suficient de mare, constituirea Asociaţiei nu fotimpină nici un obstacol. ln urma acestui anunţ Asociaţia Muzeistică a comitatului Sălaj este
declarată ca fiind înfiinţată. Pentru conducerea consfătuirii este delegat Baranyi Agoston,
i.ir pentru scrierea procesului verbal Denes La jos .
.'. Exprimîndu-şi buc.uria în legătură cu înfiinţarea Asociaţiei, Szikszay Lajos, membru, ded:uă că oferă şi donează definitiv colecţia sa compusă din: a. documente; b. monede; c. cera111iră; d. monumente din piatră şi bronzuri şi e. exponate paleontologice. Oferta şi donaţia
111cmbrului Asociaţiei Szikszay Lajos, care dovedeşte un viu interes pentru cultura generală
.1 romitatu!ui şi pentru înflorirea Asociaţiei, a fost primită cu mulţumire şi consemnată în
I' rncesul verbal.
1. Ajungînd la problema alegerii funcţionarilor şi comitetului de conducere a Asociaţiei s-a
l11117irît ca pînă cînd Statutul nu este aprobat definitiv, să se aleagă doar funcţionari şi cond11ccre provizorie. !n acest sens: a. preşedinte provizoriu a fost ales Baranyi Agoston; b. di' cnor Szikszay Lajos; c. secretar Borbely Samuel; d. casier Molnar Lajos, iar ca membrii ai
• "'nitetului de conducere: Bacz6 Gabor, Balog Karoly, Faluvegi Albert, Hatfaludy Albert,
Kcrekes J6zsef şi Pungur Gyula.
·I. Se aduc statutului, datorită circumstanţelor schimbate, modificări mici, neesenţiale. Preşe
dintele este însă.r·cinat să le 'lnainteze prezentei adunări generale pe comitait, cei1nd aprobarea
înaintării Statutului pentru confirmare la Ministerul de Interne.
<:u aceasta adunarea este închisă
l'rqedinte
11.iranyi
NDtat: Denes Lajos, prim vice notar al comitatu!ui
I V. 142-1881
ki;y. jkvi sz.

A „Szilagy varmegyei Muzeum -

Egylet• alapszabalyai.

(Ke!t Sz.i1Iagy varmegye t&venyhat6sagi bizo~tsaganak 1881. evi majus h6 30-an tartott kozgyiilesebol.
A m<agyar> kir<alyi>beliigyminiszter bemutatasi zaradekkal ellatta 1881. ev1
junius h6 28-an 31.488 sz<am>a<latt>. A torvenyhat6sagi bizottsagnak e targyra
vonatkoz6 regebbi hataroza:tai: 112-1873, 225-1875, 3-1876, 12-1876, 31-1878,
7H-1880, kgy. jkvi. szamok.)
I. ~· Az egylet cime: „Szilagy varmegyei Muzeuan-Egy.!et•; szekhelye Zifah.
I
~· Az egylet celja: Szilagy varmegye egesz teriileten a tortenehpi multat lehetoleg fO!deriteni s a multa val6 jelent megorokiteni; e vegbol feLkutatni es egybegyiijteni
mindazt, mi a tudomany, miiveszet, irodalom, az ipar es kereskedelem, a gazdaszat es fOldmiveles, a polit~kai es koze!et teren mint varmegyei nevezetesseg feltiint; a varmegye kitiino ferfiainak ar<:kepeit, eletrajzait es miiveit megszerezni, a
koronkent valtoz6 varmegyei nepviseletet termeszetben, vagy Fenykepezve megorizni; egybe gyiijteni az aI!at-, noveny- es asvanyorszag mindelll fajamak a varme~yeben elofordul6 termes, vagy mive!es utjan szerzett peldanyait; a varmegye tortenelmi ertekii romjait a vegenyeszettol meg6vni; a varmegyeben elszortan !~tezo rei;isegeket, tortenelmi emlekeket, o~manyokat, nyomtatvfoyokat, nemesi cimercket,
kozsegek pecsetjeit felkutatrui. s megszerezni, vetel, vagy adomanyozas utjan egybegyii jteni, a meg ·nem szerezheto cargyakr61 masolatot szerezni, a munka eredm~nyet
.1 Zilahon !etesitendo s az egylet felal!itasa napjac61 s azon napt6!, melyen az Mtre
43
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jot, Szilagy vârmegye tuiajdon:h kepezo alland6 muzeumban osszpontositani s a
nagykozonseg hasznalatâra, a regeszet megkedveltetesere, a kozmiivelodes terjesztesere
s az ez irfoti minH szelesebb korii erdekeltseg felebresztesere a varmegye âltal e
celra felajfolott nyilvânos helyisegben kiallitani.

3. §. E cel elerescre az egylet, ugy a szakkepzettek cs szakkedvelok egycsitese, ti:irtenelmi.
kozmiive!Odesi, regfo:eti, statisztikai es termenyrajzi dolgozatok irasa, kiadâsa s nyilvfoos felo!vasâsa, mint nyilvanos gyiilesek es kirandu1âsok Urtasa, alka;Jmas helyeken regeszeti âsatasok es tortfuelmi nyomozasok eszkozlese, konyv- es leveltâr berendezese, nemkiilon1bcn miiemlekek, regisegek tanulminyozasa es ismertetcse altal
torekszik.
12. §. . ... Az elnok minden nagyobb becsii leletekrol s az egyes kirândulasokr61 az orszagos muzeum igazgat6sâgat eleve ertesiteni s az ilyten kirandulasok sikeret •l titkar
alta! sajt6 utjân is nyilvânossagra hozni tartozik.
15. §. A muzeum igazgat6ja az egyleti tarlat felett orkodik es feliigyel, hogy a targyak
minden szakcsoportban miiertoileg meghararoztassanak, pontosan osztalyoztassanak es
szamozott lcldrba vezettessenek, melybe az adomanyoz6 nevec beirja, :sot ertekesebb
t3.rgyakr61 az adakoz6 nevet azokra klilsole~ is feljegyzi, hogy ez alta! is minei
tobben buzdittassanak adakozasra.
Az igazgat6 teendoje: a valasztmany utasitasa szerint eszkozlendo regeszeti klltatasokat es ti:irtenelmi nyomozasokat intezni, azokr61 a valasztmanynak jelenteseket tenni s a kozgyiilest megelozoleg a muzeum allapotar61 evi kimutatasar felhaszni!as vegett a titkarral kozolni.
19. §. Az igazgat6 valasztmâny... meghatarozza a kiadvanyokat s az azokra forditand6
osszegeket, ... a vidcki kirandu!asok idejet es helyet mcgalapitja, bizotcsagokat nevez
ki benyujtott s felolvasasra SZ<lnt munkak megvizsg.1lasara, a beki.iJdott regisegek,
miitargyak meghararozasara ...

22. §. A valasztmânyi tagok az evnegyedes lilesekben felolvasâsoka.t tartani jogositvin, ha
azok az egylet szakaba vagnak; de az elnoknek az ertekezest elolegesen bemutatni
kotelesek, ki azt a vâlasztmannyal is kozli. &tekezhetnek ok.m3.nyokr61 es miitargyakr61 irasban, vagy e!osz6v·al; bemutathatnak ily d.rgyakat, masok alta! irt s
megbiralt munkakat ismer.tethetnek ....
25. §. A kozgyiiles t3.rgyai: ... f). a torvenyhatbsâgolmâl es kozsegeknel oly inditvânyok
tetele, melyek a tortenelem, archeologiai, stuiszrrka, miivelodes es termeszettudo• manyok irant erdekeltseg foJ.ebresztesere es apolâsara celoznak.
26. §. Videki kirandulas d.rgyai: Jll}'ilvfoos iiles szaker·tekezlettel; a tortenelem, az archeologia, statisztika, kozmiivelodes. es termenyrajz erdekeben buzdit6 beszedek, levei,
konyvtâri es nepeleci buvârlatok, regisegi kutatâsok s a taialt d.rgyak ismertetese.
27. §. A videki rendes kirândulâs hely& es napjât az egylet a vâlasztmfo}"i iileseken evrol-evre hatârozza meg, legatabb 3 honappal elore s a titk.ir idokozben kozze teszi,
rendkiviili kirandulâs sziiksege eseteben .... , amennyiiszer sziiksegeltetik, kirandulasok tetethetnek.

l2. §. Az egylet alta! gyiijtott es reszere ajandekozott ritkasâgok, miikincsek, regiscgek.
konyvek, okmânyok mind ·megannyi alkatreszei az egylet alta! Zilahon al.a.pitand6 regeszeti, tortenel.mi, mdvelodes-torteneti s termfoyrajzi muzeumnak, melynek elidegenithetet'len tulajdonat kepezik. Feloszlas esetere . . • gyiijtemenye . . . a zilahi ev. ref.
fOtanoda tulajdonâba metlend ât, ugy mindazonaltal, hogy az minden mas zilahi tanintezetnek is kozhasznalatul szolgaljon ......... .
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1·, aducere:

H.?-1881

(numărul

procesului verbal al

adunării

generale)

1n1ras)

Statutul Asociaţiei Muzeistice a comitatului Sălaj
(datat la 30 mai 1881 în adunarea generală a comisiei juridice a comitacului Sălaj. Aprobat
cu rezoluţia nr. 31.488 din 28 iunie 1881 de către Ministerul de Interne. Hotărîrile
precedente ale comisiei juridice în legătură cu această problemă vezi sub nr. 112-1873;
225-1875; 3-1876; 12-1876; 31-1878; 744-1880)
I. Denumirea asociaţiei este: „Asociaţia Muzeistică a comitatuJui Sălat cu sediul la Zălau

' Scopul asociaţiei: dezvăluirea trecutului istoric al comitatului Sălaj şi perpetuarea prezen111l11i care devine trecut; pentru aceasta să se cerceteze şi să se adune la un loc tot ceea ce
nle remarcabil pe teritoriul comitatului Sălaj din punct de vedere al ştiinţei, artei, literaturii,
" mciteşugurilor şi comerţului, a agriculturii, a vieţii publice şi politice, să se achiziţione7.e
portrete, biografii şi opere ale personalităţilor comitatului, să se reprezinte portul popular prin
veacuri schimbător prin piese originale sau fotografii, să se adune toate speciile zoo- bot:mice
1i geologice care se găsesc pe teritoriul comitatului; să se salveze de la distrugere monumen1de istorice; să se exploreze şi să se achiziţioneze prin cumpărare sau donaţie, piesele arheologice dispersate, istorice, documentele imprimate, blazoanele nobiliare, sigiliile comunale, iar
1le pe obiectele neprocurabile să se efectueze copii. Jncepînd cu ziua înfiinţării asociatiei rodul muncii se va centraliza şi expune în muzeul comit;i.tului, care urmează să ia fiinţă în
•paţiul oferit de comitat, în Zălau, cu scopul ca el să fie accesibil pub1j.oului larg, să coniribuie la îndrăgirea arheologiei, la răspîndirea culturii şi trezirea unui interes cît mai larg.
'· Asociaţia va urmări atingerea acestui scop prin unirea specialiştilor şi amatorilor, expunerea
1i publicarea unor lucrări ştiinţifice ,cu conţinut isto.rk, cultural, arheol~ic, statistic şi ştiinţe
11a1urale, prin adunări publice şi excursii, prin cercetări istorice şi săpaturi arheologice, prin
înfiinţarea unei biblioteci şi arhive, precum şi prin studierea şi explicarea monumentelor
şi antichităţilor

12. Preşedintele are sarcina de a înştiinţa Direqia de Stat a Muzeelor despre descoperiri mai
insemnate şi despre excursii şi să facă cunoscut publicului prin presă despre rezultatele acesIOr acţiuni
I S. Directorul muzeului supraveghează expoz1ţ1a avînd gnJa ca toate obiectele să fie determinate, exact clasificate şi înregistrate în inventar, unde se va nota şi numele donatoru.lui
care se va menţiona şi pe piesele mai valoroase, pentru a îndemna publicul şi prin aceasta
l.1 noi donaţii. Sarcina directorului este de a executa cercetările istorice şi săpăturile arheoloi:icc in<licatc <le consiliul de conducere, de a raporta rezultatele şi, Înainte de adunarea generală, să pună la dispoziţia! secretarului situaţia anuală a muzeului

19. Consiliul de conducere stabileşte publicaţiile necesare şi fondurile ce trebuiesc alocate pentru
lor .. , timpul şi locul excursiilor, numeşte comisii pentru verificarea lucrărilor
înaintate pentru prezentare şi comisii pentru determinarea pieselor de arheologie şi artă priachiziţionarea
mitivă

22. Membrii consiliului de conducere au dreptul de a autoriza ţinerea unor expuneri în şedin
\ele trimestriale, dacă conţinutul lor este m concordanţă cu specificul asociaţiei. Sînt însă
obligaţi să prezinte materialul preşedintelui înainte de expunere, care să îl comunice şi consiliului _de conducere. Se pot face conferinţe desere documente şi obiecte de artă în scris sau
verbal, se pot prezenta asemenea obiecte sau lucrari scrise şi recenzate de alţii.
25. Subiectele adunărilor generale sînt: ... f. de a face propuneri autorităţilor şi comunelor
cu scopul de a trezi şi menţine inter~sul pentru istorie arheologie statistică, cultură şi ştiinţele
naturii
26. Subiectul excursiilor în provincie: şedinţe publice cu comunicări de specialitate; discursuri
pentru însufleţirea dragostei pentru istorie, arheologie, statistică cultură şi ,tiinţele naturii;
cercetări în arhive, biblioteci, a vieţii rurale, cercetări arheologice şi prezentarea pieselor
descoperi te
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27. Locul şi data deplasărilor în provincie sînt hotărîte an de an în şedinţele consiliului de
conducere, cu cel puţin trei luni înainte şi sînt publicate de secretar. In cazuri de nevoie
se vor organiza deplasări excepţionale, nelimitate la număr.
32. Rarităţile, obiectele de artă, antichităţile, cărţile şi documentele adunate şi obţinute
prin donaţii de către asociaţie vor fi proprietatea definitivă a muzeului de arheologie, i-storie, istoria culturii şi ştiinţelor naturii care va fi înfiinţat de către asociaţia la Zălau.
Yn caz de dC"Sfiinţare ... colecţia ... va intra În proprietatea gimnaziului reformat din Zălau,
cu condiţia ca ea să fie accesibilă tuturor instituţiilor de învăţămînt din Zălau.
V. A Szilagymegyei Muzeum-egylet Dull U.szl6 alisp:ini elnoklete alatt, Zilahon, 1881 evi
szeptember h6 26-3.n veglegesen szervezkedo kozgyiilest oartott.
Jelen voltak: DuLI Uszl6 alispan, Szikszai Lajos iigyved, Kerekes Jozsef tanfeliigyelo, eltet6 Elek kir<alyi> fOmernok, Uzâr Ferenc birtokos, Czell Beno
birtokos, Bacz6 Gâbor ref <ormatUJS> gymn<aziumi> tanâr, Pungur Gyula
polg<âri> isk<olai> ta.nar, Magyarosi Istvan ref<onnâtus> lelkesz, Faluvegi Albert taalit6kep<ezdei> igazga.t6-ta.nar, Fodor Daniel polg <ari> isk <oiai> tan:lr, K6nya U.szl6 ref <orm3.itus> lelkesz, Denes Lajos ITK!'gyei
elso aljegyzo, Kiss Eroo iigyved, Balog Karoly kir<alyi> korjegyzo, Fodor
Uz:lr meg_yei arva.szeki elnok, Berenyi Janos ref <ormatus> gymn <aziumi>
tan:lr, Mdl.nar Lajos kereskedo, Somogyi Jeno ref<ormatus> gymn<:lz:iumi>
tanar, Dr. Bereczky Karoly megyei foorvos es Borbely Samuel tanit6kep <ezdei> tanar, muzeum-egyleti ideiglenes titkar.
1. pul! Uszl? jelenti, hogy B~anyi Agoston f6isp3.n s egyleti ideiglenes .elnok, ~.z orszâggyules f&end1 hăz:look megny1t:lsa alkalmab61, Budapestre tavozvân, a Jelen gyul6 vezetesere 6t bizta meg.
Tudomâsul vetecik.
2. Elnok a muzeum egyletnek a Nagymelt6sagu m<agyar> kir<alyi> Beliigyi miniszterium :lltal, jelen evi junius h6 28-an, 31.488 szam a<latt> j6vahagyont alapszabalyai egy
eredeti peldâny:i.t mutatja be.
Az alapszabalyok egesz terjedelmeben felolvastatvân, leveltarba tetemi hataroztatott.
3. Elnok fclhivja .a kozgyiiiest az alapszahalyok 11§-ban megjelolt timviselok megvalasztasâra.
Kozfelki:lltassal megvalasztattak a) elnoknek: Baranyi Agoston fOispan, b) alelooknek: Dull Uszl6 alispfo, c) igazgat6nak: Szikszai Lajos iigyved, d)
citk:l.rnak: Borbely Samuel tanit6kep<czdei> tanar, e) osztalyornek: Pungur
Gyula polgari isk<olai> tanar, g) iigyesznek: Ki-ss Erno iigyved.
4. ELnok felhivja a kozgyiilest annak elhatarozasara, hogy az alapszabalyok 10. §-ban
emlitett igazgat6 vila.sztm:lny hâny tagb61 alakitassek meg, s felhivj,a egyuttal, hogy hozand6 hat:lrozat:lhoz kepest az igazgat6-valasztmany tagjait valassza meg.

Az igazgat6-va!asztmfoy tagjainak szama, az alapszab:llyok 10. §-ballJ meghaclrozott legk.isebb szamban, 12-ben hatâroz·tatott ezuttal megvălasztani, s
ehez kepest koz.felkialtâssal megvalasztattak: Elteto Elek, Uzar Ferenc, Bacz6
Gabor, Kerekes J6zsef, Dr. Bereczky Karoly, Faluvegy Albert, Fodor Uzar,
Magyarosi Istvan, Balog Karoly, Somogyi Jeno, Fodor Daniel es Konya Uszl6.
5. Olvastatik ozv<egy> Gserey Janosne, sziil<etett> Zathuret2'!ky Emilia urnonek jelen

e~5 apri1 <15> h6 ~2-en kclt levele~ m_elyben, jegyze~ mellett, ~gy. Iada regisegi targya•
kuld muzeum-egyletunk szamara, s 1gen, hogy egyletunket ezuta.n 15 meleg partfogasaba
fogja reszesiteni, nevezetesen, hogy az altala alapitott szekely nemzeti muzewn duplumaib61
gyarapitja intezetiinket.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Preocupări

Exp. 1881.
30.
llorbHy

doc~.

pentru t1rheologie i11

Sălaj

1870-1950

677

Ozv<egy> Cserey Jfoosne urnonek kiildi:itt adomany:l.ert s leki:itelezl> 1gereteert h:l.1:1.s ki:iszi:inetiinlk kifejezesevel elni:ik es titk:l.r megbizatnak; a kiildi:itt
targyak pedig, mig elhelyezheti:ik lesznek, a titkar gondozasara bizatnra.k .•

''· 'lidi.:l..r jelenti, hogy Torma Karoly m<'agyar> ki.r<alyi> egyetemi tanar ur, Budapcstr.11, a ki:ivetkezi:i muveit volt szives muzeum-egyletiink ki:inyvt:l.rfoa.k mcgkiildeni, egy-egy
~ldhyban:

I .
2.
.\ .
4.

Repertorium Daicia regiseg- es feli.rattani irodalmahoz.
A Limes Dacicus fels6 resze .
Adalekok Dacia Fi:ild- es Helyiratahoz.
Revidirte und neue Inschriken zu Corpus fosc:riprionum Larinarum III.
'I . Az Aquiru:umi Amphitheatrum. eszaki fele.
Exp. 1881.
tlccz. 30.
llorbely

Ki:iszonettel vetetilk tudom:l.sul s a kiildi:itt ki:inyvek, mig elhelyezheti:ik lesznek, a titk:l.r gondviselese alatt ha.gyama.k, egyuttal Torma K:Lroly urnak be·
cses ajandek:l.ert koszonetii.nk kifejezesevel elnOk es mcltar bi2.atnak meg.

A jelen jegyz6ki:inyv hitelesitese az igazgato valasztmanyra bizatvan, miutan tobb clrgy nem
volt, a gyiiles eloszlott.
Borbily Samuel
Dull Laszlo
,titik:l.r
iJeigl<enes> eln <ok>
~

Traducere:
Zălau, 26 septembrie 1881. Asociaţia Muzeistică a comitatului Sălaj şi-a ţinut adunarea gene' ;tlă pentru organizarea ei definitivă sub preşedenţia vicecomitelui Dull Uszl6. Au fost pre1en1i: vicecomitele Dull Llszl6, avocatul Szikszay Lajos, inspector şcolar Kerekes I6zsef, ingi11<"rnl principal regal :E:lteti:i Elek, moşierii Uzar Ferenc, Czell Benă, Bacz6 Gabor profesor
l.1 gimnaziul reformat, Pungur Gyula profesor la şcoala normală, Magyaroşi Istvan preot reformat, Falvinczi Albert dir„tor la şcoala normală, Fodor Daniel profespr la şcoala normală,
Kon<ya Las:z.16 preot reformat, Denes Lajos .prim vicenota.r al comitatului, Kiss Erni:i avocat,
llalo~ Karoly notar, Fodor Llzar preşedintele secţiei pentru orfani, Berenyi Janos r,rofesor la
i.;imnaziul reformat, dr. Bereczky K..:i.roly medic principal al comitatului şi Borbely &imuel
profesor la şcoala normală, secretarul provizoriu al asociaţiei
I. Dull Uszl6 raportează că preşedintele provizoriu al asociaţiei Barânyi Agoston fiind ple' at la Budapesta cu ocazia deschiderii lucrărilor parlamentului, pentru conducerea lucrărilor
.1 fost însărcinat el însuşi. Se ia la cunoştinţă
l. Preşedintele (adunării) prezintă un exemplar al Statutului asociaţiei aprobat cu numărul
I 1.488 din 28 iunie a.c. de către Ministerul de Interne. Statutul a fost citit în Întregime şi
' .1 hotărît depunerea lui la arhivă.
\. Preşedintele atrage atenţia adunării privind paragraful 11 din Statut, unde se explică ale.:crea funcţionarilor. Au fost aleşi în unanimitate ca preşedinte: Baranyi Agoston comite; b.
~a ,·ia pre~C(;finte vi.icecomitele Dull Uszlo; c. ca director avocatul Szikszay Lajos; d. ca
'ccrctar Borbely S:imuel profesor la şcoala normală; e. ca responsabil de seqie Pungur Gyula
profesor la şcoala normală; f. ca jurist consult Kiss Erno avocat.
4. Preşedintele atrage atenţia adunării asupra paragrafului 1O din Statut care se referă la ale11crea şi numărul membrilor Comisiei de conducere şi solicită aduna.rea generală pentru această
nlegere. Numărul membrilor comisiei a fost stabilit la 12 persoane, minimul permis de pa.rai.;raful 10 din Statut. In unanimitate au fost aleşi: :t::ltetă Elek, L:izar Ferenc, Bacz6 Gabor,
Kerek.es J6zsef, dr. Bereczky K..:i.roly, Faluvegi Albert, Fodor Lăzar, Magyarosi Istvan, Balog
K.iroly, Somogyi Jenă, Fodor Daniel şi K6nya Uszl6.
S. Se dă citire scrisorii din 12 aprilie a.c. primite de la văduva Cserey Janos, născută Zathurc11,ky Emilia care a fost însoţită de o ladă cu antichităţi pe care o donează asociaţiei
•i promite sprijin şi În viitor la înmultirea coleqiei asociaţiei cu duplicate după piese din
Muzeul Naţional secuiesc fondat de ea. Pentru a exprima mulţUmiri pentru donaţie şi pentru
promisiunile de viitor văduvei Cserey Janos sînt însărcinaţi preşedintele şi secretarul. Piesele
donate sînt date în grija secretarului pînă cînd vor fi expuse. Exp. 30 decembrie 1881
llorbCI y.
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6. Secretarul raportează că profesorul universitar din Budapesta, Torma Karoly a tnm1>
pentru biblioteca Asociaţiei dte un exemplar din următoarele cărţi ale sale: 1. Repertori11m
Dacia regiseg-es felirattani irodalomhoz; 2. A limes dacicus fclso resze; 3. Adalek Dacia
fold -es Helyrad.hoz; 4. Revidierte und neue lnschriften zu Corpus Inscriptionum l..atinarum
III; 5. Az Aquincumi amphiteatrum eszaki fele.
Se ia la cunoştinţă cu mulţumiri de donaţie de cărţi, care sînt date În grija secretarului pînă
cînd vor fi aranjate în bibliotecă. Pentru a exprima mulţumiri domnului Torma Karoly au
fost însărcinaţi preşedintele şi secretarul
Cu legalizarea procesului verbal a fost însărcinată Comisia de conducere. Ne mai fiind alt~
probleme, şedinţa s-a încheiat.
Preşedinte provizoriu Dull Lâszl6
Secretar Borbely Samuel
VI.
Tekintetes Varmcgyei Hat6sag!
Meg boldogult Szikszay Lajos felhivasâ·ra megkczdtem volt a Meszes hegyseg hirneves
vallumanak vizsgalatât. Akkor az vaia a nehai alispan terve: hogy a mar emlegetett megyei
monographia mimara Szilagymegye nevezetes r6mai videket âltalam eszkozlendo tiizetes felvetelek alapjfo iratja meg. A terv elottem ismeretlen okokb61 abba ma.radt, s a monographia
hhagossaga annyival kivânatosabbâ teszi a Mcszes G·imes vonalanak alapos kikutad.sat, mert
idokozben a nemet szaktud6sok a Torma Kâroly alta! csa.k reszben1 atvizsgâlt lines letezeset
is ketsegbe vontâk s val6ban tudomanyossagunk hitde igenyelte a szakszerii tanulmanyozas
felvetelet s a megyei monog.raphia ilyeten kiegcszireset.
Mint a magyar tudomânyos Akademia cgyik igenytelen tagja szantam el magam erre
a nem kis ne1kiilozesbe es megeroltetesbe keriilo munkara s a lefolyt 6sz tobb hetcn h az
emlitett videkek szives vendegszeretetc51 tamogatva szerencscs valek odaig juthatni: hogy
a sokfele elbirâltatas targyaul szolga'io fontos problema megoldhat6sag<h jelezhetem a Tekin•
tetes Torvenyhat6sagnak.
Amde vizsgal6dâsom eredmenyenek osszegelese kozben fi;lettebb nagy sziikseget kczdem
erezni a Meszes vonaHt61 nyugatra kovetkezo alvidek hehat6bb âtvizsgâlasfoak îs, mert az
a koriilmeny: hogy Dada hatarvedelmet epen ezen a vonalon erositik meg leggyorsabban
a romaiak nyilvanval6vâ teszi azt is: hogy kortârsaik es ellenfeleik legfelelmesebb csoportja
~ ma~ Szilagymegye foldjerol Jenyeg:thctte, leghatekonyabban D~cia bel~eriileteit s azza!, .~z
1mpenum egeszet. Onkenyt kovetkez·tk tehat, hogy a Meszes vedvonalanak monographtaJat
a Kraszna-, Szamos-vid6k dâk varainak rendszeres felvetelc nelkiil - legalabb alaposa.n
meg nem i.rhatom.
A Tekintetes Torvenyhat6sag tehit nem veheti rossz ncvcn, hogy az cromct messze
tulhal:id6 âldozatokat ily messzi nem terjeszthetve azzal a tiszte!etteljes kercsscl batorkodom
jelentkezni: hogy a mennyiben a megye rendelkezesere jut6 alapokb61 vagy az intercalaris
1ăvedelmekbol a megye nyugati es eszaki teriiletein leteză 0skori varak s egycb vcdmiivek
reszletes ktpuhatolasara, felvetelere, azok lerajzoltatasara, terkepezcsere 1907-ben 1200 korona scge!yt kegyeskedjek reszemre engedelye;r.ni, a Petri M6r fele monographia egy peldanyat
rajzol6 d.rsam Hoppe Up6t tnâr urnak kiutalvan. Asatisom crcdm6nyet keszseggel bfogom
szolgaltatni a megyei muzeumnak, sota rendezesre îs vâllalkozom.
Budapest, 1906 december 15.
IX. Pipa u <tca> 4.
alazatos szoJg,ijuk:

Teglas Gabor,
nyug <almazott> f0igazgat6
a m<iagyar> tud<omanyos> Akademia tagja
<v~rso>, <stampilă:> Szilagyvarmegye alispanja. 'E.rkezett 1906 dcc<embcr>

17.. 1H56

szâm. Eloszam 70.
Tekintetes Torvenyhat6saghoz Zilah benyujtoot javaslata Teglâs Gabor nyugalmazott kiralyi f0ig,azgat6, a m<agyar> tud<omânyos> Akademia l<evelezo> tagjânak, Buda.pese
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IX Pipa u<tca> 4. a megye monographiaja erdekeben tudom3.nyszeretetbol es hazafiui
lelkesedesbol a Meszes vonalan 1906-'ban vegzett regeszeti buvadatainak a Szamos-Kraszna
videk oskori varaival leendo kiegeszithetese s ezen felveteleik rajzi munkalatai segelyezesere,
v:damint egy monographia peldinyfoak Hoppe Llp6t rajzol6ja reszere engedelyezese tari;yaban.
Traducere:
( )norată autoritate a comitatului,
lnră la apelul răposatului Szikszay Lajos am început cercetarea valului de pe Munţii Mcseş.
!'lanul fostului vicecomite era ca pentru monografia comitatului, zona romană din Sălaj să
fie redactată pe baza cercetărilor mele. Planul, din motive necunoscute de mine, nu s-a realizat. Lipsurile monografiei, Întrucît specialiştii germani au pus la îndoială existenţa limesului
pe Meseş cercetat de 'forma Karoly, şi necesitatea dovedirii valorii ştiinţei noast-re mă fac să
cer o cercetare competentă şi să adîncesc pe baza acesteia cunoştinţele necesare.
<:a modest membru al Academiei Maghiare m-am decis să fac această muncă nu lipsită de
neajunsuri şi eforturi. In cursul toamnei trecute timp de mai multe săptămîni, bucurîndu-mă
de amabilitatea localnicilor, am cercetat zona şi am ajuns la concluzia că pot semnala autorit?i\ilor rezolvabilitatea problemei.
'l'otalizînd rezultatele cercetărilor mele simt necesitatea cercetării zonei situată la Vest de
lini" Meseşului, pentru că faptul că romanii au întărit hotarul Daciei pe această linie dovedeşte că Dacia şi Imperiul roman a fost periclitate mult de către contemporanii şi duşmanii
care locuiau pe teritoriul Sălajului. Este deci evident că fără cercetarea cetăţilor dacice din
zona Crasna-Someş nu pot redacta monografia limesului meseşan.
Onorata autoritate să nu-mi ia În nume de rău dacă nu mi-am putut extinde puterea de
muncă pe un teritoriu atît de vast, de aceea îndrăznesc a cere ca, dacă e posibil, să-mi acorde
pc anul 1907 suma de 1200 coroane din fondurile comitatului pentru cercetarea, ridicarea
topografică, desenarea şi cartografierea cetăţilor antice şi altor fortificaţii din zona vestici
şi nordică a comitatului. Iar pentru desenatorul meu profesorul Hoppe Lip6t vă rog să
aprobaţi un exemplar din monografia lui Petri Mor. Voi ceda bucuros documentele săpătu
rilor mele muzeului comitatului, totodată mă angajez să aranjez şi materialul.
Tludapesta, 15 decembrie 1906. IX. Pipa utca 4
I ,:1 dispoziţia Dvs.
l'l-i:;Lis Gabor
director general pensionar
membru al Academiei Maghiare

t.

(verso) (stampilă). Vicecomitele comitarnlui Sălaj.
i11rq;istrat sub numărul 13.356 din 17 decembrie 1906
< :crerea lui Teglas Gabor, director general pensionar, membru al Academiei Maghiare, Budapc~ta, IX. Pipa utca 4 către autorităţile comitatului Sălaj privind finanţarea cercetărilor
asupra cetăţilor antice din zona Someş-Crasna, ca completare a cercetărilor efectuate în 1906
în interesul monografiei (judeţului), din iubire pentru ştiinţă şi patriotism precum şi pentru
aprobarea unui exemplar din monografia (judeţului) pentru desenatorul său Hoppe Lip6t.
Vil. Magyar Tudomfoyos Akademia

401
1907

sz<am>
Nagysagos Alispan Ur!

Foly6 evi marcius h6 12-en 13356/1906 sz<am> a<latt> a Magyar Tudominy:os
Akadfuniahoz Teglas Gabor !ev <elezo>tag limeskutatasainak segelyezese targyaban, velemi<nyadas vegett, intezett atirat3..ra, szerencsem va.n Nagysagodat ertesiteni, hogy az Akad~
rnia meghallgatva Archeologiai Bizottsagat, elvilcg teljesen helyesli es oszinte koszonettel
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veszi, ha a vwegyei hat6sâ.gok a teriilctiikon talilhat6 t&tenelmi emlekck felkutatisat
el&nozditjak s az azok megismertetesere irfoyul6 torekv~eket t&mogatjak.
Az Akademia â.t van hatva a .r6ma.i limes maradvinyok allkutatasa„nak jelentosegetol s
ezut elismeressel vesz tudomâ.st mind azoknak firadozâ.sar61, a kik ismercteinket e teren
gyarapitjâ.k.
E szempontb61 vezereltctve Teglis Gibor tâ.rsunk kutatasait a maga reszerol tâ.mogatasra
melt6knak talâ.lja.
Ki vil6 tisztelettel
Bu.dapest, 1907, jun~us 19.
Fotitkir
<fodescifrabil >
Nagysagos Torok Istvan umak,
Szilagy varmegye alispanj3.nak,
Zilah.
7 Traducere:
Academia Maghiară de Ştiinţe
nr. 401/1907
Inălţimii Sale domnului Vicecomite,
Ca răspuns la adresa Dvs nr. 13.356 din 12 martie 1906, privind finanţarea cercetărilor
pe limes a membrului corespondent al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Teglis Gabor, am
onoarea de a vă înştiinţa că Academia consultînd Comisia Arheologică este de acord în principiu şi ar fi mulţumită dacă autorităţile comitatului ar încuraja şi susţine activităţile pentru
cercetarea şi' popularizarea vestigiilor istorice de pe teritoriul lui (comitatului).
Academia este conştientă de importanţa cercetării limesului roman, drept pentru care ia
ştiinţă cu recunoştinţă de strădaniile tuturor acelora, care îmbogăţesc cunoştinţele noastre
în acest domeniu.
Din a.cest punct de vedere socotim că cercetările colegului nostru TcgUs Gabor sî·nt demne
de sprijin.
Budapesta, 19 iunie 1907
Cu mult respect; secretar principal: ss (indescifrabil)
Domnului Torok Istvan
vicecomite al comitatului Sălaj, Zălau

VIII.
E!Oad6i iv.
Szilagy varmegye alispanja.
lktat6sz.im 6672/1907.
Az iktatvâ.ny tâ.rgya: M<agyar> wd<ominyos> akadernia v;\lasza a TegUs Gabor kutatâ.sa tâ.rgyaban oda intezett megkeresesere.
399/1907
kgyjksz.
Targyaltatott Teglas Gabor nyugalmazott tankeriilcti f0igazgat0nak, a m<agyar>
tud<omâ.nyos> akadE.mi.a w.gjâ..nak javaslata a vannegyenek nyugati cs esza.ki reszein lev6
6skori vâ.rak es vc!dmdveknek vâ.1negyenk monog,rafiaja kiegeszitese vegett es alt:ilaban
tudomâ.nyos ce1b61 kipuha·toltatisa, lerajzoltatâ.sa s e ce!ra a sziikseges kiiltsegek megaJinlisa
irant.
Hatâ.rozat:
Torvenyhat6sagi bizotts!gunk bir teljcs elismeressel viseltetik inditvfoy revonck a varmegye terii!eten vegzett kutatasaÎ irfoyaban, rni.ndarnellett minthogy a javasdlt kutHasok
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cszkozlcsere nezve az erdelyi muzeum egylettel mar megallapodas jott letrc - Teglas Gabor
nyug<aJmazott> tankeriileti f0igazgat6, m<agyar> tud<omanyos> akademiai tag szives
ajanlatat igenybe nem veszi s crrol ertesiti.
Zilah, 1907 julius 5
alispan h<elyett>
(indeKifrabil)
li Traducere:
Referinţă

Vicecomitele comitatului Sălaj
nr. 6672{1907
Subiect: răspunsul Academiei Maghiare de Ştiinţe în legătură cu adresa privind cercetările lui
Tcgl.as Gabor
'99/1907 număr provizoriu al adunării generale
S-a dezbătut propunerea lui Teglas Gabor, director general pensionar, membru al Academiei
Maghiare privind cercetarea şi desenarea cetăţilor antice şi fortificaţiilor din zona de Vest
ti Nord a comitarului pentru completarea monografiei comitawlui şi aprobarea fondurilor
necesare pentru acestea.
I )ccizie:
( :omisia, deşi are cea mai vie recunoştinţă pentru cercetările efectuate în comitat ale propm:antului, totuşi dat fiind faptul că s-a Înţeles cu Asociaţia Muzeistică a Transilvaniei
(Erdely Muzeum Egylet) privind această problemă, nu se poate folosi de oferta lui Teglas
<~.ihor, director general pensionar, membru al Academiei Maghiare, fapt despre care îi aduce
l;i

cunoştinţă.

Z.Uau, 5 iulie 1907
În loc de vicecomite
" (indescifrabil)

IX. Kivonat
Szilagy varmegye Torvcnyhat6sagi Bizottsaganak Dr. Kai71er Gyfugy fllispan elnoklete
alatt 1908. cvi februar h6 27. napjan tartott kozgyuleserol vezetett jegyz6konyvb01. -

511908.kgy.jkvi.szam
1920/1908. kiig. SZ<lm.
Targyaltatott az alispan eloterjesztese a mojgradi hataron levo Porolissum r6mai varos
maradvanyanak felkutatasara az Erdelyi Muzewn Egyesiilet megkeresese s a kolt~gek meg•i'nlasa irant.
îorvenyhat6sagi bizottsagunk oriianmel vette tudom!sul, hogy az Erdelyi Muzeum Egye1Ulet hajland6 kezebe venni, megval6sfta:ni, vannegyfok kozonscgenek es altalaba.n a torunclmi tudomanyok mdvel6inek azon regi 6haj3t, hogy a varmegyenkhez tartoz6 Mojgrad
kl17.scg hat.arin volt Porolissum r6mai varos maradvfoyait, melyekb&l mar eddig îs szamo•
brcscs eml~ktargy keriilt ki, feltar;a. A kutatas koltsegei reszbmi fedezesere a torvenyhat6sagi bizottsagunk a vannepye
kiizmllvel6desi alapjab61 fizetendo 2000 korona osszeget ajanl meg s megbizza az alispant,
hogy ezen hatarozatunk j6vahagyasa utan az Erdelyi Muzeum Egyesiiletet a kutatasc.k in1h.tsere .lrerje fel s a koltsegeket utalvanyozza.
Errol az Erdelyi Muzewn Egyesiilet ertcsittetik.
Ezen veghatarozat, mely eflen a varmegye Hivatalos Lapjaban val6 megjeleneset ko•rtii 8 .:iap utan, tovabbi 15 na.p alatt az alispannal lehet fellebezest irasba111 vagy sz6va:l
r1U1erjeszteni, - j6va.hagyas vegett a m. kir. beliigyminiszterhez feltec;esztendo. A kiadvany hiteleiil
Dr. Sami
vm. ft5jegyz6. www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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9 Traducere:

Extras din procesul verbal al şedinţei comitetului municipal a comitatului Sălaj, prezidată de
comitele dr. Kaizler Gyorgy, În data de 27 februarie 1908.
5/ 1908/ 1920/ 1908
S-a dezbătut referatul vicecomitelui cu privire la cercetarea ruinelor oraşului roman Porolissum din hotarul satului Moigrad, încredinţarea lucrărilor Asociaţiei Muzeistice a Transilvaniei şi acordarea de fonduri băneşti.
Comitetul municipal a comitatului a luat cunoştinţă cu bucurie <le faptul că Asociaţia Muzeistică a Transilvaruiei este <le ::icord să realizeze vechea dorinţă a populaţiei comitatului şi
în general a celor ce cultivă ştiinţa istorică de a dezveli ruinele or~ului roman Porolissum
din hotarul Moigradului, de unde şi pînă acum au ieşit la iveală mLilte obiecte valoroase.
Se recomandă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de cercetare sum;i. de 2000 coroane
din fondul cultural al comitatului. Vicecomitele este încredinţat cu sarcina ca după aprobarea
sumei propuse să solicite Asociaţia Muzeistică a Transilvaniei să ia măsurile necesare şi să
vireze suma (cerută) pentru cheltuieli. Societatea Muzeistică a Transilvaniei să fie înştiinţată
despre această hotărîre.
Această hotărîre, care poate fi contestat:'\ după 8 zile de la publicarea ei fo ziarul oficial
al comitatului, În scris sau oral În termen de 15 zile, va fi înaintată spre aprobare Ministerului de Interne.
pentru conformitate
notar principal al comitatului
ss (indescifrabil)

X. Frde!yi Muzeum Egylet.
77/19CS.
Szi!agyvarmegye Tekintetes Torvcnyhat6sagi Bizottsagana:k f <oly6> cvi fcbruarius
27-en tartott rendkiviili kozgyiileseben. 1920-1908 k.ig.
sz <am> a <latt> hozott hata5-1908 kgyj.kv.
rozad.r, a mely szerint a Tekintetes Torvenyhat6sagi Bizottsag azokra a tudomanyos asatasokra, a melyek a varmegyehez tartoz6 Mojgrad ki:izseg hataran volt Porolissum nevu r6mai
municipiumnak feltarasat celozzak, 2000 korona osszeget ajanlott meg es a kutatasok intezesere egyeseletiinket ker·te fel: egyeseletiink f <oly6 > evi marcius h6 11-fo tartott valasztmanyi ii!Cseben igaz or0mmel vette tudomasul
az asatasok vezetesere dr. P6sta Bela
egyetemi ny<ugaLmazott> r<endes> tanart, az Erdelyi Nemzeti Muzcum erem- es regisegtar:inak igazgat6jat Urte foi, felhatalmazvfo 6t, hogy a beliigyminiszteri j6vahagyas utan
kiutalvfoyozmd6 osszeget az egyesiilet neveben sajat nyugtatvfoyâra vegye fel s arr61 ugy
az egyesiilet valasztmfoyanak, mint a nemes varmegye Tekintetes Ti:irvenyhat6sagi Bizottsâgfoak az osszeg felhaszni:l!asa utfo szamoljon el. Felkerte a nevezett igazgat6 urat arra is,
hogy az asatasok ki:iltsegeihez a regisegtir ,reszer81 is jaruljon hozza. Minthogy tehit az egesz
iigyben az cgyesiiletiink mcgbizottja dr. P6sta Bela egyetemi tanar ur, ker;iik, hogv idevonatkoz6 tovabbi ki:izleseit egyenesen hozza melt6ztassek intezni s egyuttal keriiik, hogy
Cit
a vezetese alatt all6 intezctnek ebben az iigyben kikiildcndll sz,iktisztvisellljet szives
d.mogatasaban reszesiteni kegyeskedjek.
Mikor ezeket a Tekintetes Torvenyhat6sagi Bizottsaganak tudomasara hozni szerencscnk
van, nem m6laszthatjuk el azt sem, hogy a becses anyagi hozzajarulasaert halas ki:iszi:inetiinknek kifejezest ne adjunk, mert az a·nyagi hozzajaru!as, amelyet errc a tudomanyos
czelra megszavazni melt6z1r.1:tott, nem puszta penzbeli adomany, hanem megbecsiilhetetlen
erkoksi t6ke is ugy egyesiiletiinkre, mim az erdelyi ,reszek magyarsagara nezve.
Az Erdelyi Nemzeti M6zewn eleteben mindenesetre fontos hatark8 lesz a ncmes varmegyenek ez a hatarozata, a melylyel legelllszi:ir adott pCldit arra, hogy m~kepen rkell az
erdelyi magyarsagot a tudomanyos teren egy kozos cClra mdkod8 egyseges phalankszszi
tomi:iriteni ~ ez alta! ann1ak szellemi fensobbseget ezen a fOldon biztositani. Fenyes pelda lesz
mindcncsetre es bizonyara lesznek olyanok is, a kik e pcldât megertik. Egyesiiletiink m6djat

es

es
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taialni mar csak hazai kulturank crdC'kcben Îs, hogy ez a pelda mentiil szelesebb

J,il, iikben ismertc valjck cs ki:ivetokre ta!aljon.
Kiis;:onetiink tchat lcgnagyobb mertckbcn a.nnak az elvi allasponunak sz6l, a melyet
ncm•.'S varmegyc adomanya minden szova[ okesebben magyaraz es a meJy megmutatja,
hogy ilyen fontos kozmivclodcsi iigyekben nem a szetaproi.as, hanem az er6k tomoritese
dlik cgyediil az iigy javara. Abb61 a fenybol cs mclegbol, a rnclyet az Erdelyi Nemzeti
M{1num gyiijt ossze, h.Ha'.nus n;i;p csak ugy lehet, ha a varmegyck Szi!agyvarmegye
pcldajar ki:ivetik ncm pedig ugy, ha anyagi cszki:izi:ik, szellemi munkasok s minden egyebb
11ds tfoyezi:i hijfo vrrszegcny hclyi gyiijtcmenyeket eri:iszakolnak, a melyek bar semmifele
111iivcllldcsi felad:not szolgalni ncm tudnak, hatasuk abban m~gis nyilvfoul, hogy az erdelyi
11.lgyarsâgnak kozponti tudomanyos intezetet - mely ki:izi:is munkalkodassal ki:innyen lehetne
1nclt6 az erdelyi magyarsaghoz - gyi:ingitik.
Fogadja a Tekintetes Ti:irvcnyhat6sagi Bizottsag megkiili:inbi:iztetett tiszteletiink nyilvanidiat es hazafias iidvi:izlctiinket.
Kolozsvart, az Erdclyi Muzeum Egyesiilet valasztmfoyfoak 1908 marczius h6
t.ir1oct iilesebol.
1

11-en

Gr. Eszterhazy Kalman
elnok

Dr. Srhilling Lajos
fotitkar

I J Traducere:
Amriaţia Muzeistică

a Transilvaniei

nr. 77/1908
Cu privire Ia hotărîrea luată de comitetul municipal a comitatului Sălaj În şedinţa extraordinară din 27 februarie 1908 sub nr. 1920/1908 - 5-1908 prin -ca.re se oferă suma de 2000 coroane
pentru săpături arheologice ştiinţifice cu scopul de a dezveli municipiul roman Porolissum
uin hotarul comunei Moigrad şi pentru executarea cărora am fost solicitaţi, vă aducem la
cunoştinţă că asociaţia noastră, în şedinţa consiliului de conducere din 11 martie a.c., a salutat
ni bucurie propunerea şi pentru conducerea săpăturilor a fost delegat dr. Posta Bela, profesor
universitar pensionar, directorul Muzeului Naţional al Ardealului, fiind împuternicit ca după
aprobarea Mini~terului de Interne, să ridice suma pe contul său, în numele a~ociaţiei, iar după
epuizarea ei să facă decontul atît În faţa consiliului de conducere a Asociaţiei Muzeistice
;1 Transilvaniei cit şi În fap comitetului municipal a comitatului Sălaj. S-a apelat la domnul
dirt•ctor ca să contribuie şi din partea cabinetului de numismatică şi anrt~chităţi la cheltuielile
11cresare săpăturilor~ In această problemă împuternicitul nostru fiind dr. Posta Bela, profesor
1111ivcrsitar, vă rugăm ca în orice problemă să vă adresaţi dumnealui, deasemenea să-i acordaţi
1u1 sprijinul lui sau specialistului delegat al instituţiei noastre.
Concomitent cu înştiinţarea despre aceste fapte a onoratului comitet municipal nu putem neglija
'·' vă mulţumim în mod deosebit pentru substanţiala contribuţie materială, deoarece ajutorul
material pe care aţi binevoit să-l alocaţi în acest scop ştiinţific nu constituie doar un cadou
bănesc ci şi un capital moral inestimabil nu numai pentru asociaţia noastră ci pentru toată
populaţia maghiară din părţile ardelene.
ln orice caz în existenţa Muzeului Naţional Ardelean această hotărîre a onoratului comitu
va constitui o piatră de hotar. In orice caz va fi un exemplu strălucit şi vor fi cu siguranţă
unii care vor înţelege acest exemplu. Asociaţia noastră va găsi o modalitate, chiar în interesul
'uhurii ·naţionale ca acest exemplu să fie cunoscut în cercuri largi şi să cîştige adepţi.
Mul11imirile noastre vi se adresează în mare măsură pentru ideea că în asemenea probleme
1111 lărîmiţarea ci unirea forţelor aduce roade, idee exprimată prin oferta comitatului. Din lumina şi căldura adunate de Asociaţia Muzeistică a Transilvaniei va deveni soare numai dacă
\i relelalte comitate vor urma exemplul Sălajului. Dacă ele forţează crearea unor colecţii locale,
lip~itc de viaţă, fonduri şi muncă intelectuală, care nu sînt în stare să servească scopuri cuiwww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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se va simţi în slăbirea instituţiilor ştiinţifice a maghiarilor din Transilfi demne prin munca colectivă de acesn rol.
Primiţi din partea noastră deosebită stimă şi un salut patriotic
Cluj, în şedinţa din 11 martie 1908 a consiliului de conducere a Asociaţiei Muzeistice din
Transilvania.
turale,
vania,

influenţa lor
deşi acestea ar

Preşedinte

Grof Eszterhazi K.alman
Secretar principal
dr. Schilling Lajos
XI. Szi!agy varmegye Torvenyhat6sagi Bizottsaganak Dr. K:aizler Gyorgy f&i9J>an elnoklete
alatt 1908. evi aprilis h6 15. napjan tartott kozgyiileserlll vezetett jegyzllkonyvbllL

1975/1908. kgy. jkvi. sz.
2921/1908. kig. sz:l.m.
Targyaltatott az Erdelyi Muzeum Egyesiilet 77/1908.sz.a. kelt ertesitese, melynek rcnde111 a foly6 evi 5. kozgyiilesi szam alatt hozott hatarozatun.kra valasz6lag tudatja, hogy
orommel es koszonettel vette tudomawl, miszerint a Mojgrad kozseg hataraban levll Porolissum nevu .r6mai varos felkutad.sanak koltsegeire varmegyenk 2000 koron:l.t megajinlon
es az egyesii'let a kutatasok vezetesevel Dr. P6sta Bela egyetemi ny.r.tanart, az Egyesiilct
erem- es regisegtara igazgat6jat bizta meg es felkerte, hogy a kutatasok koltsegeihez az
Egyesiilet regisegtara reszer61 is jaruljon hozz:I.. - varmegyenk kozonseget ped.ig a hraust vezet&k tamogat!sara s az esetleges tov.abbi kozlemcnycknek kozvetleniil a kut:ttassal
megbizott tanarhoz intezesere kerte fel. Tudomasul vetetett. A kiadvany hiteWil:
Dr. Sami
vm. flljegyzll. 11 Traducere:
Extras din procesul verbal încheiat la data de 15 aprilie 1908 cu ocazia adunării generale
al comitetului municipal a comitatului Sălaj prezi~ată de comitele dr. KaizJer Gyorgy.
175/1908
2921/1908
S-a dezbătut răspunsul dat de Asociaţia Muzeistică a Transilvaniei sub nr. 77/1908 privind
hotărîrea noastră înregistrată cu nr. 5/1908 în adunarea generală, acceptîndu-se cu bucurie
şi mulţumiri oferta de 2000 coroane pentru cercetarea municipiului roman Porolissum din
hotarul comunei Moigrad. Ne comunică că din partea asociaţiei a fost încredinţat cu conducerea lucrărilor dr. Posta Bela profesor universitar pensionar, directorul cabinetului de
numismatică şi antichităţi, care a fost solicitat să contribuie cu fonduri şi din partea instituţiei

conduse de dînsul. Totodată cer sprijinul cetăţenilor comitatului nostru pentru conduditorii săpăturilor şi că orice probleme legate de aceste cercetări să fie adresate domnului
profesor.
S-a luat la cunoştinţă
pcnuu conformitate
notar principal al comitatului: ss (indescifrabil)
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Preocupări

pentru arheologie În

Sălai

1870-1950

685

XII. A magyar kiralyi Ferenc J6zsef tudom{nyegyetem er~szeti es regeszeti intezete. Kolozsvar, Bastya utca 2.
0

Sz:l.m: 535/941.
Kolozsvoir, 1941. augusztus-ho 16.
Szilagyvarmegye Tekintetes afapani Hivatalanak.

Zilab.
Az a terv meriilt fel, hogy a jov6 evt/Sl kczdve az Erde!yi Nemzeti Muzeum :e.remcs Rcgisegtara a budapesti Pazmany-Egyetem Regeszeti lntezetevel karoltve nagyobb mervbcn fogna hozza a ·porolissumi asatasok folytatasahoz, hogy azokat minei elobb befejezve,
le lehessen vonni az eredmfoyekbcSI azokat a tudomanyos torvfoyeket, amiknek megallapitas{t a tud6s vilag t&liin.k varja.
A munkalatok temerdek pfozbe keriilnek.
Amikor 1908.-ban megindultak volt a kutatasok, Szil3.gy vm. 2000 k.-val jarult hozza az asatasok koltsegeihez (az errol sz616 ertesitcs 69/908. ottani sz. alatt ke!t).
Mely tisztclettel kerjiik, hogy a lehetoseghez kepest benniinket munkânkban a jovoben
is sz.ivcskedjek anyagi.Jag is tamogatni.
. . tisztazasra var a teriilet tulajdo111joga es azoknak a szomsz~dos teriileteknek az
asat{sok megejthetese celjab61 val6 szabad hasznalata, amelyeken a sziikseghez kepest ki
kell majd terjeszteni a kutatasokat, hogy az egesz teriilet fel legyen majd d.rva.
Ennek rendjen merii! fel majd a terv, hogy a kiasott emlekek, vagy legal3.bb is azok
egy resze hol nycrjen elhelyezest es hogy az erdemesebb alapfalakat megfelel/S m6don konzcrvalva, meghagyjuk a magu·k eredetisei;ebcn, mialtal rninden rendii l:ltogat6 tanulsagosabb
kepet nyer a r6mai uralom e fontos vegvarfoak termeszeter&l, berendezeser&l.
A magam elgondolasa: a meglev& epiilcteket rendbe kell hozni, hogy az asatasok rendjcn a munkalatokat vczet6 szakembereknek otthonuk legyen ot.t; egyszeruen be kell butorozni; - de s ezt kiilonos hangsullyal emelem ki: a helyszinen kell egy megfelelo epiiletet
cmclni, hogy az emlekck tekinrelyes, kevesbe feltett s nehezebben szăllithat6 reszet ott :Ulitsuk ki. Ez a helyi muzeum jellegevel birna, ami ugy Zilah varosa, mint a megye idegen
f orgalma szempontjab61 igen nagy jelent8segii dolog voi na .
.A minap arra jartam. A kocsival val6 k!jutas emberfeletti vallalkozas, az onnet gyalog val6 hazateres is probara teszi az embert.
Nem lehetne az odavezetcS utat ugy megepiteni, hogy az ernber kedvvel akarjon Poro:issumba menni, a limes mentfo olyan kozlekedest biztositani, amely elvezetes is s az ott
fdtarando limes nyomok s 6rhazak megszemlelhetese reven tanulsagos is lehetne?
Mindezek csak ugy kapasb61 papirosra vetett gondolatok.
Ha a varmegye reszer&l megertesre taialnak, j6 szlvvel veszek reszt mas szeptemberhen egy szukebb korii megbesze!esen, arnelyre meg kellene hivrui Zilah va·ros ·polgarmesterCt îs.
Kivâl6 tisztelettel
Dr. Roska Marton
egyetemi ny. r. tanar,
igazgat6.
U.I. Addig is nagy h:ilaval vennok az intezkedest, hogy a kcShordasok es oktalan turk3.13.sok megsziinjenek Poroldssumban s a kornyeken levcS limes, 6rtornyok teriileten.
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12 Traducere

Institutu! de Numismatică şi Arheologie al Universităţii „Franz Iosif«
Cluj, str. Bastionului 2
Cluj, 16 august 1941
Nr. 535/1941
Către oficiul vicecomitelui comitatului Sălaj, Zălau
S-a trecut În plan, ca începînd de anul viitor, prin colaborare între Cabinetul de numismatică şi antichităţi al Muzeului Naţional al Transilvaniei şi Universitatea Pazman y din
Budapesta să continue la scară mai mare săpăturile de Ia Porolissum, în vederea terminării
cît mai rapide a lucrărilor, să se poată trage din rezultatele lor concluziile istorice aşteptate
de la noi de lumea ştiinţifică.
Lucrările vor costa foarte mult.
ln anul 1908 dnd au Început cercetările comitatul a contribuit cu 2000 coroane la cheltuieli
(vezi avizul 68/1908)
Vă rugăm ca şi în viitor, în măsura posibilităţilor, să ne acordaţi sprijin material. Rămîne
de lămurit problema eroprietăţii terenului ~i a folosirii libere a Împrejurimilor unde ar urma
să ne extindem cu săpaturile, astfel ca toată zona să fie dezvelită.
In această ordine de idei se ridică problema: unde vor fi depozitate piesele descoperite
sau o parte din ele şi dacă ruinele vor fi conservate În starea lor de descoperire cu scopul
ca orice vizitator să-şi poată crea o imagine mai clară despre felul şi organizarea acestei
fortificaţii romane.
Părerea mea este că toate clădirile existente trebuie renovate pentru a putea fi folosite de
conducătorii lucrărilor ca locuinţe; trebuie mobilate în mod simplu; deasemenea accentuez
că este necesară ridicarea la faţa locului a unei clădiri pentru a adăposti piesele mai puţin
importante sau cele mai greu transportabile. Aceasta (clădire~ ar avea caracterul unui muzeu
local, care ar avea un rol de seamă în impulsionarea turismulw în judeţ.
Zilele trecute am fost pe acolo. A ajunge cu căruţa este destul de dificil, iar tntoarcerea pe
jos pune serios la încercare puterile unui om. Nu t-ar putea cumva construi drumul pentru
ca vizitarea Porolissumului să fie o plăcere şi să asigure o ca.le de circulaţie de-a lungul
limesului, ca după dezvelirea urmelor limesului şi a turnurilor de pază trecerea pe la ele să
fie comodă şi instructivă?
Toate acestea sînt doar cîteva idei expuse la întîmplare.
Dacă ele vor fi susţinute şi însuşite de autorităţile judeţului aş participa cu multă plăcere
încă din septembrie la o consfătuire mai restrînsă la care ar trebui invitat şi primarul oraşului
Zălau.

cu deosebită stimă
Roska Marton
profesor universitar pensionar
director
P.S. Şi pînă atunci am pnm1 cu multumire vestea interzicerii exploatării
a pietrei la Porolissum şi în zona limesului şi a turnurilor de pază.
XIII. Az erdelyi Nemzeti muzeum erem- es regisegd.ra.
Kolozsvar, Bastya utca 2. Telefon: 18-05.
Szam: 107/942.

şi

scoaterii

fără

rost

Kolozsvir, 1942. rnarcius-h6 3.

Melt6sagos
Bar6 Josika Janos Urnak,
Szilagy vm. f&ispanja, az EME. elnoke
Zitah.

Melt6sagos Uram!
A porolissumi !satasok iigyeben nemcsak eln<Sk&nhoz, hanem Szilagy vm. f!Si~anjahoz is inteznem kell soraimat.
Az 1908-as uatasokat, -ez volt a kezdet, - Szil!gy vm. 2000 koron!s segelye tette
lehetc5ve. A teriilet azutfo1 îs zavartalanul !llott m6zeumunk rendelkezesere.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Tekintettel a hely regeszeti, torteneti s poJ.irikai fontoss:igara, a vezetesem alatt all6
rnuzeum, valamint az Erdelyi Tudomanyos Intezet aegise alatt az iden indulnanak meg
azok a nagyszabasu asatasok, amelyek szellemi vezeteseben az orszag minden szamba johetc5 szakembere reszt vesz s segltc5 tarsakul a fiatalok kozi.il a legjobbak vaooak kiszernelve. Az anyagi eszkozoket muzeurnom, a Tud. Intezet s a budapesti egyete111 bocsatja
rendelkezesre, de az osszes leletek a vezetesem alatt :1116 muzeumba keri.ilnek. Meg tavaly
kenem, hogy Szilagy vm. is jaruljon hozz:I. a koltsegek.hez, de csak azt az fgeretet kaptam,
hogy az odavezetc5 urat megjavitja.
A romanok 3 epi.iletet huztak, arnelyek kozi.il egyet eladtak, 2 meg a.II, de javit:l.sra,
karba tetelre szorult.
Tekintettel arra, hogy kozel 10.000 pengc5t aldozunk evenkent ezekre az asacasokra,
amelyek eltarthatnak 8-10 evig is, arra kernem Melt6sagodat, mint elnok&net is, kegyeskedjek oda hatni, hogy a megye legalabb anmyival jaruljon hozza, hogy a meg rneglev6
2 epi.iletet rendbe hozza, lakht6kka teszi, felszereli priccsekkel s szalrnazsikokkal, X - Iabu dol~oz6 asztalokkal s a rnosd6keszi.ilekeken kivi.il az egyik e_piilet sarkaban az alland6an kint tart6zk.od6 fotogrHus reszere egy kis sotet kamraszeru b6det huz. Talan Seres
Mikl6s is tudna segiteni ebben. Neki is irok.
Kivoinatos, hogy a teriilet tovabbra is rendelkezcsi.inkre alljon s rnunkankban senki se
zavarjon'. Ezt azert hngsulyozom, rnert a napokban ertesitett Szekely Bela zilahi tanar,
hogy a zsakfalvi h!r6 es leventeparancsnok nekirontott Tampa Gyorgy c5rnek, akit mcg a
romanok alkalmaztak s akit tavalyi kintletemkor magam is megbiztam az c5rzessel s aki
eddig becsi.ilettel allta meg a helyet s az egyedi.ili ember a kornyeken, aki erre a szolgalatra megfelel.
Nagyon kerem Melt6sagodat, hogy sziveskedjek az alkalmatlankod6k koze izentetni,
hogy ez a teriilet nem lehet tovabbra is oktalan turasok szinhelye s hogy ne avatkozzanak
Porolissum dolgaba.
Nem tudorn, menmy.ire tudom majd megval6sitani, hogy a helysz.inen ugy konzervaljuk s restauraljuk az arra erdemes emlekeket, hogy azok nem csak tanulsagos, hanem az
idegenforgalom szempontjab61 is vonz6 tenyezok legyenek.
l::.ppen fgy meg nern olthetett testet, vegleges format az a gondolatom is, ho~y az
arra val6 emlekek egy reszet Ott a helyszfnen, az egyik epi.iletben Jehetne kiallitam, egy
masik resszel pedig a Wesselenyi-kollegium kis rnuzeumat lehetne ml'gnovelni.
Ez az asatas egyik legjobb iskola is lesz a fiatalok resiere s igy sokfele erdek fdz6dik ahhoz, hogy a munka zavartalanul menjen s azt anyagiak miatt sem lesz szabad
abbahag}'Dunk.
Meltinyos volna, ha a varos is belekapcsol6dnek ebbe.
Tavaly augusztus 16.-fo 535. sz. alatt mar {rtam ebben az iigyben az alispini hivatalnak,
s u. az nap 536. sz. alatt Solymos polgirmester umak.
Ugy erzem, hopy az i.igyet most tettem le az igazi, megertc5 kezekbe.
Fogadja Melt6sagod kival6 tiszteletem oszinte kifejezeset.
Roska Mfo:on
egyetemi ny. r. tanar,
igazgat6.
13 Traducere:
Muzeul Naţional al Transilvaniei
Cabinetul de numismatică şi antichităţi
Cluj, str. Bastionului nr. 2
Cluj, 5 martie 1942
nr. 107/1942
înălţimii Sale domnului baron J6sika Janos
Comite al comitatului Sălaj, preşedinte al Asociaţiei Muzeistice din Transilvania, Zălau
lnălţimea Voastră domnule,
Rîndurile mele sînt în legătură cu săpăturile de la Porolissum şi vă stnt adresate Dvs nu
numai în calitate de preşedinte al nostru ci şi comite al comitatului Sălaj.
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Săpăturile

din anul 1908 care însemnau începutul au fost posibile datorită celor
2000 coroane puse la dispoziţia noastră de comitat. Teritoriul a stat şi după această dată
la dispoziţia noastră. Avînd în vedere importanţa arheologică şi istorică deosebită şi politică
a locului ar fi necesare în acest an noi săpături arheologice sub egida muzeului condus de
mine şi a Institutului de Ştiinţă din Transilvania. La conducerea acestor lucrări iau parte
toţi oamenii de specialitate mai însemnaţi şi cei mai buni tineri din noua generaţie. Fondurile vor fi asigurate de muzeul nostru, de lns~itutul de Ştiinţă şi de Universitatea din
Budapesta, iar piesele descoperite vor intra în proprietatea muzeului condus de mine, Am
cerut încă din anul trecut ajutor material şi din partea comitatului Sălaj, dar ni s-a promis
doar repararea drumului. Românii au ridicat trei clădiri (la Porolissum) din care una a fos1
vîndută, iar celelalte două necesită reparaţii. Avînd în vedere că anual investim cca. 10.000 pengo
pentru aceste săpături care pot dura 8-10 ani, v-aş ruga şi ca preşedinte al meu să influenţaţi comitatul, ca cel puţin să renoveze cele două clăriri existente, să le mobileze cu
priciuri, saltele, mese de lucru şi, în afară de spălătorii, într-un colţ al unei clădiri să instaleze o cameră obscură pentru fotograful nostru care va fi tot timpul prezent. Poate că fn
această problemă ne poate ajuta şi Seres Mikl6s. Acum îi scriu şi lui.
Este de dorit ca acest teritoriu să stea şi în continuare la dispoziţia noastră şi nimeni să nu
ne deranjeze din activitate. Subliniez acest lucru pentru că zilele trecute m-a anunţat profesorul Szekely Bela din Zălau că pr.imarul şi conducătol'ul organizaţiei paramilitare din Jac
s-au repezit asupra paznicului Tampa (a se citi Tamba) Gyorgy, angajat mai demult. Este
singurul om din toată zona potrivit, care şi-a îndeplinit sarcinile cu cinste şi căruia, cu ocazia
vizitei mele de anul trecut, i-am ·~ncredinţat din nou paza.
Vă rog pe Dvs să trimiteţi vorbă celor care deranjează că acest teritoriu nu poate fi în
continuare locul scormonirilor fără rost şi să nu se mai amestece în treburile Porolissumului.
Nu-mi pot da seama în ce măsură vom reuşi conservarea şi restaurarea vestigiilor, ca ele
să devină nu numai instructive ci şi atracţie pentru turişti. lncă nu am definitivat nici
ideea mea cu privire la expunerea unor piese într-una din clădirile de acolo, iar cu altă
parte să îmbogăţim mic.a colecţie a colegiului Wesseleny.i.
Aceste săpături vor fi cea mai bună şcoală pentru formarea tinerilor specialişti. Astfel se
leagă multe interese pentru ca cercetările să se desfăşoare nederanjate de nimeni şi este nepermis întreruperea lor din motive de ordin material. Ar fi bine dacă şi oraşul ar fi antrenat
la acestea.
Am scris în această problemă şi anul trecut la 16 august, vicecomitelui, înregistrat sub
nr. 535 şi în aceeaşi zi domnului primar Solymos, Înregistrat sub nr. 536. Dar simt că doar
acum problema aceasta a fost pusă În mîini bune.
Primiţi deci cele mai respectuoase salutări
Roska Marton
profesor universitar pensionar
director

XIV. Az erdelyi nemzeti muzeum erem- es regisegd.ni.
Szam: 114/942
Kolozsvar, 1942. III. 4.
Nagysagos
SERES MIKLOS Urnak,
f6erd5tanacsos.

Zilah.

Szekely :Mia tanar ur arr61 ertesitett, hogy a zsakfalvi bfr6 es leventeparancsnok
elakarja csapni Tampa Gyorgy porolissiumi 5riinket, holott erre semmi jogcimiik nincs.
Az esetet jelentettem J6sika f5isp:in, EME-elnok urnak, kerve, hogy cserditsen az
alkalmatlall!kod6k koze, annill inkabb, mert az iden induln:inak meg azok a nagysz.abasu
asatasok a vezetesem alatt all6 muzeum, valamint az Erdelyi Tudomfoyos Intezet acgisc
alatt, evi 8-10.000 peng5 koltseggel, amelyekbe belckapcsol6dik minden szambajohet5 szakember s a fiatalok koziil segit5tarsakul a legjobbak.
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Kertcm a fOispan-elnok urat, hogy hasson oda, hogy a teriilct covabbra is zavartafanul alljon rendelkezesiinkre s hogy a meglevo 2 epiilctet tegye rendbe a megye, az
cgyiket szerelje fel priccsekkel, szalmazsakokkal s egyiknek a sark:l.ba hUzzon az :l.llandoan kint tart6zkodo fotografus reszere egy U.!l'. SOtetkarnrat, aztan mosd6felszereJessel Îs
jaruljon a nagy ce~hoz. Porolissum u.i. nemcsak regeszetiileg, hanem tortenel!Îleg s politikai.Jag is igen fontos pont.
Nagysagod mindig megerto lC!ekkel viselkedett tarekveseinkkel szemben. Engedje meg, hogy
czalkalommal is oszinte bizalommal kerjem, hogy Porolissum fcltarthatasa iigyeben îs sei;itsegiinkre lenni kegyeskedjek. A foisparo-elnok urhoz i.rttezett atiratomban emlitettem,
hogy azzal egyidejiileg Nagys:l.godnak is irok.
. Hathat6s tamogatasaert fogadja ezalkalommal îs legha!isabb koszonetemct.
Nagysagod oszinte, lekotelezett hive
Roska Marton
prof.-igazgat6.
14 Traducere:

de numismatică şi antichită\i a Muzeului
Cluj, str. Bastionului, nr. 2;
Nr. 114/1942
Cluj, 4 martie 1942
!nălţimii Sale domnului Seres Mikl6s
consilier principal silvic, Zălau

< .abinetul

Naţional

al Transilvaniei

Am fost anunţat de către profesorul Szekely Bela că primarul şi comandantul organizaţ1e1
paramilitare din Jac vor să destituie pe Tamba Gheorghe (Tampa Gy0rgy) paznicul nostru
<le la Porolissum, deşi nu au nici un drept în acest sens.
Am raportat întîmplarea comitelui J6sika, preşedintele Asociaţiei Muzeistice a Transilvaniei
rugîndu-1 să-i liniştească pe aceşti conturbanţi, cu atît mai mult cu cit anul acesta vom
relua săpăturile la scară mare sub egida Institutului de Ştiinţă din Transilvania şi a Muicului condus de mine cu o investiţie de 8-10.000 pengii, cercetări la care vor participa
10\i specialiştii de seamă, iar ca ajutoare cei mai buni tineri.
I .-am rugat pe domnul comite-preşedinte să ne asigure disponibilitatea· terenului şi în viitor
dcasemenea ca cele două clădiri existente să fie renovate de către comitat amenajînd una
rn priciuri, saltele, iar în colţul celeilalte să instaleze o cameră obscură pentru fotograful
nostru, care va fi tot timpul prezent, precum şi să să contribuie la acest ţel şi cu instalarea
unei spălătorii. Porolissumul este un important •punct nu numai istorÎlc ~i .arheologic ci şi
politic.
A\i fost întotdeauna înţelegător faţă de strădaniile noastre. Vă rog să-mi J>ermiteţi ca şi cu
această ocazie să vă cer cu toată încrederea sprijinul pentru cercetările iie la Porolissum.
ln adresa trimisă comitelui-preşedinte i-am amintit că vă voi scrie şi Dvs,
Vă rog să primiţi mulţumirile melc pentru sprijinul dat
al domniei voastre
Roska Marton
profesor-director
X V. Szilagy varmegye alispanja
4462/1942. K. szam.

T:l.rgy: Az „Erdelyi Nemzeti Muuum•
erem- es regisegt:l.ra kerelmc. Foszolgabir6 Urnak,

ZsibO

Az Erdelyi Ncmzeti Muzeum frem- es Regisegtara igazgat6saga kerclemmel fordule
hozzam, mely·b61 az alabbiakat kivo.natosa.n kozlom: „Kiv:l.natos, hogy a teriilet tovabbra
i~ rcndelkezcsiinkre alljon s munkankban senki se zavarjon. Ezc azert hangsulyozom, mere
~ napokban ertcsirett Szekely Bela zilahi tanar, hogy a zsakfalvi blr6 es leventeparanc.s44 - Acla Mvsci Porolissensis - www.muzeuzalau.ro
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nok nckirontottak Tampa Gyorgy ornek, akit mcg a romfook alkalmaztak s akit tavalyi
lrintletemkor magam is megbiztam az 6rzessel s aki eddeg becsiilettel mta meg a helyet
1 az egyediili ember a kornryeken, aki erre a szolgfr!atra megfelel. Nagyon kerem Mett:Osâgodat, hogy szlveskedjek az a:lkalmatlankod6k .koze izentetni, hogy ez a teriilet nem Iehet
tovâbbra is oktalan tudd.lasok szinhelye s hogy ne avatkozzanak a Porolissum dol9aba.•
A munkalatok zavar.talan menetenek biztosid.sara, de a fontos muzealis ertekekre
val6 tekintettel is felhivom Foszolgabir6 Urat, hogy utasitsa a zsâkfalvi kozsegi bf.r6t cs
leventeoktat6t, hogy az or rnunkaja ele, - ki hiven es lelkiismeretesen teljesiti kotelczettseget - tovab.bi akadalyokat ne gorditsenek, valamint hivja fel a Porolissum kornycken levo es jârâsahoz tartoz6 kozsegek eloljar6it, hozzak kozsegeik la'kosainak tudornasara, hogy a Porolissum kornyeken mindennemli oktalan es dltalan turkalasok a jov&ben
komoly kovetkezmenyeket vonhat maga ut:in.
E•ljarasar61 tegyen hozzam jdentest.
Zilah, 1942. marcius 17-en.
Alispan helyett:
<indescifrabil>
tb. vrn. flljegyzc'I, vrn. II. flljzl>. 15 Traducere
Oficiul vicecomitelui comitatului Sălaj
Nr. K 4462/1942
Subiect: cererea secţiei de numismatică şi antichităţi a Muzeului Naţional Ardelean
Domnuhii Jude.
Jibou

Conducerea seqiei de numismatică şi antichităţi a Muzeului Naţional Ardelean mi-a adresat
o cerere din care vă citez următoarele extrase: „Ar fi de dorit ca teritoriul să rămînă mai
departe la dispoziţia noastră şi nimeni să nu ne deranjeze din activitate. Accentuez acest
fapt, pentru că în zilele acestea am fost înştiinţat de profesorul Szekely Bela din Zălau
că primarul şi conducătorul organizaţiei paramilitare din Jac l-au bruscat pe paznicul Gheorghe
Tamba care a fost angajat încă de romani, pe care l-am încredinţat cu paza cu ocazia
săpăturilor conduse de mine anul trecut, care şi-a făcut cu cinste datoria şi care este unicul
om din zonă potrivit cu acest post. Rog respectuos pe Inălţimea Voastră să aveţi amabilitatea , de a comunica celor care ne incomodează că acest teritoriu nu mai poate rămîne loc
pentru scormăniturile iraţionale şi să' nu se mai amestece în treburile Porolissumului!
Pentru a asigura cursul neîntrerupt al lucrărilor, luînd În considerare şi marea valoare
muzeală a pieselor, îl solicit pe domnul Jude să transmită
primarului şi conducătorilor
organizaţiei paramilitare din comuna Jac să nu împiedece în continuare activitatea paznicului, care îşi face datoria cu pasiune şi conştiinţă, precum şi faptul să anunţe notabilităţile
din apropiere şi din plasa Porolissum, să aducă la cunoştinţa locuitorilor că orice fel de
săpătură şi scormonire fără scop şi fără rost în regiunea Porolissum va atrage după sine
serioase consecinţe în viitor.
Vă rog să îmi comunicaţi hotărîrea Dvs.
Zălau, 17 martie 1942
în loc <le vicecomite (semnătură indescifrabilă) notar şef.
XVI. Az Erdelyi Nemzeti Muzeurn segely kerelme.

284/3
Orszagos Magyar Idegenforga1mi Hivatal,
Budapest

Az Erdelyi Nemzeti Muzeum azzal a keressel fordult a kereskedclmi- es kozleokcdcsiigyi miniszter urhoz, hogy a Szilâgy varmegyei r6mai Porolissum feltarasahoz lJ.000. peng0s segelyt foly6sits0n.
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J6llehet ezek az asatasok regeszeti es ti:irteneti jellegiiknel fogja a m<agyar>
kir <.flyi> vallas- es ki:izoktatasiigyi miniszter had.ski:irebe tartozna.k, megis, minrth~y a
,·iutrwn es a mi:igeje sorakoz6 varrendszer feltarasa eseten a Sri.lagy varmegyei Porohsswn
1·.rJCly es Magyarorsdg egyik legjelentc'lsebb idegenforgalmi &teke lesz, es vele a magyar
1dci:cnforgalom teljesen uj es szamottevlS vonz6erovel gazdagodik, elsi:irendii ideşenforgalmi
hJL·k, hogy Porolissum feltarasa el6seginessek, illetve minden rendelkezcs.rc all6 erlSvel
ld1ct6ve tetessek.
·
T. megjegyzem, hogy az Erdelyi Karpat Egyesiilet, arnely a Szilagy vanIM:gyei
rnendCkhaza epitesehez 40.000. - pengi:is segelykerelemmell fordu!t a kereskedelem- es kozlrkrdesiigyi miniszterhcz, kerelme egytk legfi:ibb indokakepen azt jelolte meg, hogy ez a
111rncdekhaz van hivatva lehetc'lve tenni a ki:izcleben levc'I Porolissum megkozeliteset.
Ami viszont Porolissum torteneti illetve regeszetii jelentoseget illeti, szabad legyen az
.alibbiakat ellSadnom. A Meszes hegyseg e pontja geografiailag Erdely eszaknyugati kapuja,
• az 6kori R6ma kelcti provinciajanak, Dkifoak biztositasara itt epiilt Porolissum es a
rnlJgeje sorakoz6 varrendszer. Porolissum a provincifoa.k Sarmi~egetuza es Apullum mellett
lcKfontosabb, Napooa-nal (:Kolozsvar:) is jelent6sebb varosa es katonai eroditmenye volt,
111rlynek feltirasit a ki:izeli n;aipokban kezdi meg az Erdelyi Nemzeti Muzeum, Minthos;r
I >.L:.ifoak a Kr. u. 271-i Aurel:i.anus fele kiii·ritesevel e castrum helyen sem a nepvandorlas,
"'m a honfoglalas koraban, de ·kesc'lbb sem ti:infuit nagyobb varosi telepiiles, ennelfogva rninilrn remcny megvan arra, hogy a r6mai varos olyia.n epsegben keriiJ. a fi:ild felszinerc,
dmclyhez foghat6 haz:l.nk fi:ildjen eddig csak AquiI11Cum volt. Az evek soran elc'lkeriilt
r6geszeti anyag mar eddig is olyan ritka dar3ibokat reprezentai, hogy minden remeny meg
van arra, hogy Magyarorszig egyik legnagyobb nemzetkozi jelemtosegii idegenforgalmi 13.tvanyossaga keriil felszinre. A repiillSfelve~elekbc'll arra lehet kovetkeztetni, hogy a reg.i ir&nai
L'.utrum, a szinhb, a 1kozfiirdlS es a rOma.i hazak rendkiviil ep aMapotban jutnak napviIJKra a most ;kezdetiiket vevo ev~izedes asatasi program sorani.
Az ellSadottak alapjin tis2'Jtelettel javasolom az Erdelyi Nemzeti Muzeum segelykerel111cnck legalabb l!'eszbeni teljesiteset.
Kolozsvar, 1943. mijus h6 13.
A kolozsvari kirendeltseg vezeti:ije
I(, Traducere
l.H4/3

Subiect: Cererea de ajutor a Muzeului Naţional Ardelean
Oficiul Naţional de Turism al Ungariei, Budapesta
Muzeul Naţional Ardelean s-a adresat Ministerului Comerţului şi Transporturilor cu scopul
de a obţine un ajutor de 10.000 pengo pentru săpăturile arheologice de la Porolisswnul
roman din comitatul Sălaj. Cu toate că aceste săpături, datorită caracterului lor arheologici•loric aparţin sferei' Ministerului Maghiar al Educaţiei şi Cultelor, În cazul dezvelirii castrului şi a sistemului de cetăţi din vecinătate Porolissumul din comitatul Sălaj ar deveni una
din cele mai interesante valori ale turismului din Ardeal şi Ungaria, fapt care ar duce la
îmbogăţirea şi sporirea forţei de atracţie a turismului internaţional maghiar, factor de primă
11nportanţă pentru ca săpăturile de la Porolissum să fie subvenţionate, mai precis să fie puse
'" dispoziţie toate forţele posibile. Ţin sa remarc faptul că unul din principalele motin
Jin cererea adresată de Societatea Carpatică Ardeleană Ministerului Comerţului şi Transpor111rilor pentru obţinerea unui ajutor în valoare de 40.000 pengo în vederea construirii unei
1·1\bane în judeţul Sălaj, era desemnat faptul că viitoarea cabană ar fi facilitat accesul Li
l'orolissumul aflat în apropiere.
V3 rog să îmi îngăduiţi să mă refer în cele de mai jos la importanţa istorică şi arheologică
a rorolissumului. Aflat în Munţii Meseşului, acest punct reprezintă geografic poarta nordve•tică a Ardealului şi aici a fost construit Porolissum şi sistemul de fortificaţii pentru
•p.irarea Daciei, provincie orientală a Romei. Porolissum a fost unul din cele mai unpor111nte oraşe şi fortificaţii militare din provincie alături de Sarmizegetusa şi Apulum, depăşind
in importanţă Napoca; săpăturile încep din aceste zile iniţiate de Muzeul Naţional Ardelean.
I ).1r mm după retragerea aureliana din 271 e.n. pe locul vechiului castru nu au apărua
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urbane mai mari, mei m epoca migraţiunii popoarelor şi nici în perioada năvălirii
maghiare, există toate condiţiile ca ora.şui roman să apară la suprafaţă în totalitate, exemplu
întîlnit pe teritoriul patriei noastre numai la Aquincum pînă acum. Materialele arheologice
ieşite la iveală în decursul anilor sînt foarte puţine, astfel încîc avem toată speranţa că vom
asista la redescoperirea unuia din cele mai importante centre de interes turistic din Ungaria.
Fotografiile aeriene ne conduc la concluzia că vechiul castru roman, teatrul, baia publică
şi vechile casc romane vor fi scoase la iveală în întregime în cursul programului de săpă·
turi care· încep acum pentru o perioadă de decenii. Pc baza celor expuse propun respectuos
îndeplinirea măcar parţială a cererii de ajutor înaintată de Muzeul Naţional Ardelean.
Cluj, U mai 1943
Conducătorul filialei clujene
XVII. Mclt6sagos Alispfo Or!
Mclt6sagos Uram!
Az Erdelyi Nemzeti Muzewn tobb evre srol6 asat:l.s.i programat dolgozott ki az antik
Porolissum feltarasara. A munkalatdkat mar ebbcn az esztend6ben meg is kezdtiik. Mindcn
remenyiink meş van, hogy a kijelolt teriileten orszagos viszonylatban is els6 rang6 mdemlekek es tortcneti dokumentumok keriilnek majd elo.
Mivel az asatasi teriilet tavo! van minden lakott helyt61, az asati.sok mcginditasa
nagyobb bercndezkedest igenyel az asatasok biztos sikerenek erdekeben. A kutaclsok nem
csak az egyetemleges magyar tudominyossagot szolgaljak, hanem a feltarasok egesz Szilagy varmegyenek es Zilah varosinak idegenforgalmat is omelik. Az :isat:isoknil el6keriill
anyag egy resze is a megnyH6 varmegyei gyiijtemenybe .kcriil. Ezert Melt6s:igos Uram sz(ves tamogatasat kerem. Az :isacasoknal folmeriilo bcrendezes koltsegeire es a kutatasra aUzatosan kerek 1.000 - pengot.
Kercsem megismetelve maradtam Mclt6sagod
alazatos hivc
Dr. Radn6ti Alad:ir
muzewni seged6r
a porolissumi :isatasok megbfzott
vezet6jc
A kcrt osszcget kiz:l.r61ag asat:isra kivfoom felhasznaln.i.
Dr. Radn6ti Aladar.
17 Traducere
Inălţimii Sale domnului vicecomite
Inălţimea Voastră, domnule,
Muzeul Naţional Ardelean a întocmit un program de săpături pe mai mul\i ani pentru
dezvelirea Porolissumului. Activitatea a Început încă din acest an. Avem toată speranţa să
descoperim în zonele fixate monumente şi documente istorice de primă importanţă chiar
şi pe plan naţional. Cum însă terenul pe care se fac săpăturile se află la marc depărtare de
orice fel de aşezare locuită, continuarea săpăturilor reclamă instalaţii mai mari penuu reuşita.
deplină a săpăturilor. Cercetările nu servesc numai ştiinţa universitară maghiară ci reprezintă întregul [potenţial] turistic al oraşului Zălau şi judeţului Sălaj. O parte din materialul
descoperit în săpături va intra în colecţia judeţeană deschisă recent. Din această cauză soliei•
sprijinul amabil al I nălţimii Voastre. Pentru finanţarea [construcţiei] instalaţiilor reclamate
de săpături şi cercetări, cu umilinţă cer 1000 pengo.
Reînoindu-mi rugămintea, rămîn al Inălţimii Voastre credincios
Zălau, 8 iunie 1943
Dr. Radn6ti Alad.lr
custode de muzeu
conducătorul campaniei de săpă
turi de la Porolissum
Notă adiţională (cu
săpături. Dr. Radn6ti

mîna) Suma
Aladar

solicitată

doresc

să

o

întrebuinţez
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XVIII. Masolat:
Erdelyreszi Gazdasagi Tanacs-- Kolozsv3.1", Kossuth Lajos - u. 58., II.
em.---3. 1851943.--- Targy: Porolissum feltarasa.-- Melt6sagos dr. Gazda Endre urnak, Sulagy varmegye alispanja, Zi.Jah.--A Szilagy megyei Mojgrad melletti r6mai Porolissum rendszeres feltarasa erdekeben Tanacsunkhoz megkereses erkezett. 'lisztelettel 'kerjiik
Melt6sagodat, hogy allasfoglahisunk lehet6ve tetele vegett az asatasok
iigyenek jelenlegi 3.llasar61 benniinket tajekoztatni sziveskedjek.--Kolozsvar, 1943. julllÎus 21.-- Erdelyreszi Gazidasagi Tanacs--elnok helyett: Olvashatatlan s.k. tanacstag.--- Dr. Fogarasi Geza
s.k. f6titkar.--- P. H.- - - - -

Szi!agy Varmegye alispanja
11. 237/1943.k. szam.
Nagysagos
Dr. Radn6ti Aladar
muzeumi seged6r urnak
NyirsUJ.
Porolissum.

Miuun feltehet6, hogy az Erdelyreszi Gazdasag.i Tanacs erdekl6dese az ak.ci6 kiilonos
megsegiteset celozza, - hogy ennek alapjaul oda preciz jelentes .Jegyen ·tehet6, - mint az
~satasok megbizott vezet6jet felkerem, hogy a kerdes megfelelesere szolgal6 eddigi el6zmcnyeket es eredmenyeket hozzam jelenteni szfveskedjek. Zibh, 1943. evi junius h6 30.-an
Dr. Gazda Endre
alispan
IH

Traducere:

Către Inălţimea

Sa domnul doctor Gazda Endre
vic-ecomite al comitatului Sălaj
( ~iampilă) 8 iunie 1943
Nr. 10.096
Dr. Radnoti Afadar, custode adjunct, conducătorul săpăturilor Moigrad
~ercre prin care se solicită un ajutor de 1000 pene:o
< :opie:

<:onsiliul Economic al părţilor ardelene. Cluj. str. Lajos Kossuth nr. 58, etajul II. 3.185/1943.

'-.ubiectul: săpăturile de la Porolissum.
T11:\l1imii Sale domnul dr. Gazda Endre, vicecomite al comitatului Sălaj. Zălau. In interesul
"r~anizării săpăturilor de la Porolissum-ul roman de lingă Moigrad, comitatul Sălaj, Con'il1ul a primit o cerere. Rugăm respectuos pe !nălţimea Voastră să aveţi amabilitatea de a
11c informa despre starea actuală a săpăturilor pentru a ne putea exprima părerea definitivă
c 'luj, 21 iunie 1943. Consiliul Economic al părţilor ardelene. In loc de preşedinte. ss. inde!cifrabil. membru al consiliului. Dr. Fogarasi Geza secretar şef
Ofit-iul vicecomitelui comitatului Sălaj
nr. 11. 237/1943 K
I l111111111lui Dr. Radnoti Aladar, custode adjunct de muzeu
l\1ir,id (Porolissum)
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Dat fiind interesul Consiliului Economic al părţilor ardelene în scopul ajutoram acţiunii
şi pentru a le putea face comunicări precise în legătură cu ea, în calitate de conducător al
săpăturilor vă rog să-mi comunicaţi toate datele preliminarii şi rezultatele pentru a rezolva
în chip corespunzător problema.
Zălau 30 iunie 1943
Gazda
vicecomite
XIX. Szil!gy Varmegye alispfoja
10.096/1943. K. szam.

Kiadas •Utan lassa Szamvev&eg az utalvanytervezet elkeszitese vegett.
Targy: A porolissumi asatasok koltsegeihez hozzajaru!as.
VJ:.GHATAROZAT
Az Erdelyi Nemzeti Muzeum megbizasab61 dr. Radn6ti Aladar muzeumi seged&r regeszeti kutatasokat vegez a Mojgrad kozseg hataraban fekv5 r6mai Porolissum teriileten.
Az asatasok koltsegeire csak kor!atolt osszeg all rendelkezesere es az Erdelyi Nemzcti Muzeum az asaclsok koltscgeit a hat6sagokt61 es a kulturalis egyesiiletektol kivanja osszegyiijteni. Va!'megyenknek is erdeke, hogy ezt a kulcuralis mozgalmat a maga reszerol is tamogasa, ennetfogva kizar61ag az asatasi koltscgek fedezetcre, az asatasok vezetesevel megbizott dr. Radn6ti Aladar ·rendelkezesere a varmegye haztartasi alapjanak 1943. evi koltsegvetesehen az Atmeneti kiadasok V. rovatfoak 10. alrovata alatt kulturalis ·kiadasokra
eloiranryzott hitel terhere 1.000 azaz Egyezer peng5 osszeg hozzajaruUst engedelyezek a
varmegye reszer&l. Az engedelyezett osszeg felhasznalasa ut6lagosan igazoland6 es arr61
hozzam okmanyokkal igazolt szamadas mutatand6 be. Utasltom a varmegyei Szamvevoseget az engede!yezett osszeg utalvanyozasara vonatkoz6 uta.lvanytervezet azonnali elkeszitesere Err6l ertesitem:
1.) Dr. Radn6ti Aladar muzeumi segcd&rt, Mojgrad,
u. p. Nyirsid.
2.) Az Erdelyi Nemzeti Muzeumot, Kolozsvar.
Zilah, 1943. evi ;ulius h6 1.-en.
Dr. Gazda Endre
alispfo. 19 Traducere
Oficiul vicecomitelui comitatului Sălaj
nr. K 10.096/1943
După elaborare să fie văzută de Contabilitate în vederea pregătirii proiectului de mandat
Subiect: acceptarea finanţării săpăturilor de la Porolissum
Hotărîre definitivă

Din însărcinarea Muzeului Naţional Ardelean dr. Aladar Radn6ti, custode de muzeu, execută cercetări arheologice pe teritoriul Porolissum-ului roman, în hotarul comunei Moigrad.
Bugetul campaniei de săpături constă în sume reduse, de aceea Muzeul Naţional Ardelean
încearcă să mai obţină bani de la autorităţi şi de la asociaţii culturale. Este în interesul
judeţului nostru să sprijine această mişcare culturală, pentru acoperirea în acest sens a bugetului necesar săpăturilor, şi anume prin a pune la dispoziţia dr. Aladar Radn6ti însărcinat
cu conducerea săpături;;or, suma de 1000 pengo, drept contribuţie din partea judeţului pe
baz:i fondurilor pentru probleme locale din bugetul pe anul 1943, cheltuieli provizorii V,
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111!.irica 10, în subrubrica pentru cheltuieli culturale. Modul de întrebuinţare al sumei oferite
"~ va justifica mai tîrziu prin documente şi rapoarte adresate mie.
I >au dispoziţie contabilităţii să pregătească proiectul de mandat pentru eliberarea sumei soli1i1ate
Am încunoştiinţat pe: 1. dr. Radn6ti Alaclar, custode de muzeu, Moigrad, la Mirşid
2. Muzeul Naţional Ardelean, Cluj
Z1ilau, 1 iulie 1943
c;azda (vicecomite)
XX. Masolat: -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az Erdelyi Nemzeti Muzeum E.rem- es Regisegtara, Kolozsvar, Bastya-u.
2.---Sz. 513/1943.---Kolozsvar, 1943. majus h6 27.--- lgazolvany.--- Alulirott hivatailosan igazolom,
hogy Dr. Radn6ti Aladu
muzeumor ur a vezetesern alatt all6 muzeum
rnegbfzasab61
vegez re~
szeti kutatasokat Porolissum teriiletfo s rnegblzat3.sa
van arra is, hogy
a muzeum erdekebcn a kornyeken is kutasson s mcntse rneg a muzeilis ertekt'i cmlekeket.--- Dr. Roska Marton s.k. egyet. ny.r. tanar, igazgat6.
- - - P. I-!. - - - - - - - - - - - - A masolat hiteleul:
Zilah, 1943. evi julius h6 1.-en
Dr. Sami
Varmegyei f6jegyz6
20 Traducere
<:opie: Seqia de numismatică şi antichităţi a Muzeului Naţional Ardelean, Cluj, str. Bastionului nr. 2. Nr. 5U/1943. Cluj, 27 mai 1943
Adeverinţă. Subsemnatul adeveresc în mod oficial că dr. Radn6ti Alaclar, custode de muzeu,
cll:ccută cercetări arheologice la Porolissum din încredinţarea muzeului şi sub directa mea
rnnducere şi că are sarcina din partea şi în interesul muzeului să cerceteze şi să salveze
monumentele de valoare muzeală. Dr. Roska Marton prof. univ. pensionar director
< :opie legalizată
Zălau,

1 iulie 1943
notar şef al comitatului
ss (indescifrabil)
XXI. Szilagy Varmegye Alispfoja.

Targy. Porolissum feltarasa.
Hiv. sz.: 3185/1943.

11.237/1943. K. szam.
Erdelyreszi Gazdasagi Tanacsnak,

K o l o z s 'rl d r.
Kossuth Lajos u. 58.
Megkeresesiikre ertesitem, hogy a Porolissum fe:rarasi munkalatai dr. Radn6ti Aladar
magyar nemzeti muzeum.j segedor vezetese alatt folyamatban vannak. A vezetlSnek a feltaras
cddigi eredmenyeit feltiinteto reszletes ·tajekoztat6jit mellckelten azzal a megjegyzessel kiildi>m meg, hogy az asatasi munkalatokat a helyszinen rnagam is szemelyesen megtekintettem
rs a magam reszerol javasolom, hogy a Gazdasagi Tanacs az asatasok koltsege~re a maga
r~szeri>l is minei nagyobb anyagi tamogatast nyujtson. Varmegyenk is meltanyolta ezt a
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kulrurmun·Ht es anyagi erejehez merten a rendelkezeserc all6 hitel keretein belul 1.000
pengo hozzajaruhl.st adott a koltsegek fedezesere.
Zila, 1943. evi julius h6 19.-en.
Melleklet: 1 drb.

Gazda Endre
alispan.
21 Traducere

Oficiul vicecomitelui comitatului Sălaj
Nr. K kk.237/1943
Subiect: săpăturile de la Porolissum. Nr. Oficial: 3185/1943
Către Consiliul Economic al părţilor ardelene,
Cluj, str. Lajos Kossuth nr. 58
Dind curs rugăminţii adresate, vă anunţ că aqiunea de săpături de la Porolissum de sub
conducerea dr. Radn6ti Aladar custode de muzeu se află în curs de desfăşurare. Rezultatele
campaniei de săpături descrise de conducătorul lucrărilor În raportul înaintat nouă detailat
vi le voi trimite odată cu notificarea că am examinat personal săpăturile la faţa locului
~ propun ca Consiliul Economic al părţilor ardelene să contribuie cu o sumă cit mai mare
la finanţarea campaniei de săpături. Judeţul nostru preţuieşte această activitate culturală şi
în măsura posibilităţilor sale materiale contribuie cu suma de 1000 pengo din capitalul aflat
la dispoziţia sa, pentru acoperirea cheltuielilor respective
Zălau la 19 iulie 194 3
In anexă: un exemplar
Gazda Endre vicecomite
XXII. Az Orszagos Magyar Idegenforgalmi Hivatal kolozsvari kirendeltsege
Matyas kiraly Ter 10. I.em.
Targy: Az Erdelyi Nemzeti Muzeum segelykerelme
520/1943

Hiv. szam: 8.594/1943 KSzilagy Varmegye Alisp:l.nja,

Zilah.
Hivatkozassal fenti targyban es szam alatt kclt atiratra, tisztelettel ertesitem, hogy
az Erdelyi Nemzeti Muzeum a porolissumi asad.sok koltsegeihez a m. kir. kereskedelemes kozlekedesiigyi miniszter urt6l 1000. - pengo segetyben reszesiilt.
V.an szerencsem bejelenteni, hogy a kirendeltseg a porolissurni asatasok jov6 evi folytad.sahoz a kereskedelmi t:irca 1944 evi koltsegvetesebe 10.000. - ipeng6s segely felvetelet
hozza javaslatba. Ugyan ilycn javaslatot tett a kereskedelem- es kozlekedesiigyi rniniszter
altal felallitott s a vezetesem alatt all6 kirendeltseg mellett milkOdlS Erdely.i ldegenforgalmi
Bizottsag foly6 h6 17-en Borszeken tartott iilese alkalm:ival.
Tisztelettel fclkerem Alisp:in Urat, .hogy az Erdelyi Nemzeti Muzeum reszere nyujtand6 10.000 •pengos segely foly6sitasa erde.keben Sz~Ugy varmegye torvenyhat6saga a maga.
reszerol is kcresse meg a m. kir. kereskedelem- es kozlekedesiigyi miniszter urat.
Kolozsvar, 1943. julius h6 29.
<indescifrabil>
a kolozsviri kirendeltseg vezetoje_
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22 Traducere

Oficiul Naţional Maghiar pentru Turism, filiala Cluj
Piaţa Matei Corvin, 10 etaj I, telefon 96.96, adresa telegrafică: OMHTOUR
520/1943 nr. oficial K 8594/1943
Subiect: cererea de ajutor a Muzeul11i Naţional Ardelean
Către vicecomitele comitatului Sălaj, Zălau
Referindu-mă la subiectul de mai sus şi la documentul înscris sub numărul respectiv, vă
aduc la cunoştinţă în mod respectuos că Muzeul Naţional Ardelean a beneficiat de suma
de 1000 pengo din partea Ministerului Comerţului şi Transporturilor pentru finanţarea săpă

turilor de la Porolissum
Am onoarea să vă comunic că privitor la continuarea campaniei de săpături în anul viitor,
filiala noastră va propune suma de 10.000 peng(i din bugetul portofoliului comerţului. Propunere asemănătoare a înaintat şi Comisia Ardeleană pentru turismul străin înfiinţată de
Ministerul Comerţului şi Transporturilor şi care funcţionează ca fiii.ală condusă de mine,
cu ocazia şedinţei ţinută la Borsec în 17 iunie.
Rog respectuos pe domnul subprefect ca autorităţile din comitatul Sălaj să solicite pe
ministrul Comerţului şi transporturilor în chestiunea ajutorării Muzeului Naţional Ardelean
cu suma de 10.000 peng0
Cluj, 29 iulie 1943
(\tampilă) conducătorul filialei clujene. ss (indescifrabil)
XXlll. Szil:igy Virmegye a.!ispinja

Targy: Az Erdelyi Nemzeti
segely iranti kerclme.

Muzeum

13.017/1943. K. ml.m.

N agyme!t6sigu
M. kir. Kereskedelem- es Kozle.kedesiigyi
Miniszter Ori

..._,,.

Az Orszigos Magyar Idegenforga1mi Hivatal Nagymelt6sagodhoz javaslatot tett az
irant, hogy az Erdelyi Nemzeci Muzeum a Szilagyv3irmegyei Porolissum feltadsi koltsegeire
az 194-4. evi :mami koltsegvetes terhere 10.000 peng6s aI!amsegelyben reszesittessek. Az
Erdelyi Nemzeri Muzeum egyesiiletet varmegyenk ez evben is e celb61 segelyben reszesitettc
'' a jov6 evben is sege!yben reszesiteni kivanja. SzlTuos anyagi viszonyai ikozott azonban
a maga reszerol a torteneti es regeszeti szempontb61 felrecleniiI fi~yelmet erdeml6 feltad.si
k61aegekre a maga reszerol nem .rud megfeleo osszegii scgelyt nyujtani, ezert Sziligy varmrgye neveben is kerem Nagyme!t6sagodat, melt6ztassek az Erdelyi Nemzeti Muzeumot
c·bben a munkaj:iban d.rdja terhere is me~elelo osszegii anyagi tamogatasban reszesiteni.
Zilah, 1943, evi julius h6 31.-00.
Alispi.n helyett:
S4mi,
vm. fojegyzo.
;•I Traducere:

Subprefectura Judeţului Sălaj
ur. K 13.017/1943
~ubiect: cererea privind ajutorarea Muzeului Naţional Ardelean
l'.11relenţei sale domnului Ministru Regal Maghiar al Comerţului ~i Transporturilor
I >nmnulc Ministru,

l >l'i1iul Naţional Maghi.u pentru Turism a
11.111~ferul sumei de 10000 yengo din bugetul
f11.t~lc~n în vederea finanţarii săpăturilor de

adresat !nălţimii Voastre o propunere privind
de stat pe anul 1944 pentru Muzeul Naţional
la Porolissum, comitatul Sălaj. Comitatul nostru
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a sprijinit material în acest an Muzeul Naţional Ardelean şi îl va sprijini şi în anul viitor.
materiale precare nu permit însă finanţarea corespunzătoare a campaniei de săpă
turi de o mare importanţă din J>UlllCt de vedere :istoric şi arheologic, .deoi nu putem oferi
suma aşteptată, astfel încît rugam pe Inălţimea Voastră, în numele comitatului Sălaj, să
includeţi în bugetul ministerului şi să aveţi în vedere sprijinirea materială a activităţii Muzeului Naţional Ardelean.
Condiţiile

Zălau,

31 iulie 1943

în .Ioc de vicecomite: Sami notar

şef

XXIV. Az Erde!lyi Nemzeti Muzcum :f:rem- es Regisegtara
Kolozsvar,

Ba5tya~u.

Sd.m: 718 -

2.

943

Kolozsvar, 1943. VIII. 30.

Szilagy v:l.rmegye Tekintetes Alispani Hivatalanak

ZilAh.
Szilagy varmegye a multevben 400 P., az iden pedig 10.096/943. K. sz. alat.t 1000
P.-t volt kegyes kwtai!ni a porolissumi asatasok tamogatasara, az ut6bbit Dr. Radn6ti Aladar, az el6bbit pedig Seres Mikl6s f6erd6mernok ur dmere kiildtek el, azzal, hogy pi. az
ezer peng6r61 R.adn6ti Aladar tartozik 90 na.p alatt elszamolni.
Most allitjuk ossze a junius-juliusi porolissumi asatasok k.iadasair61 sz616 szamadasokat, s mindj;l.rt az · elejen nehezsegein'k vanniak a ketfele va!l6 elsd.mo!assal. 'Tisztelettel kerem, melt6ztassek hozzajarulni, hogy ugy a 400, mint az 1000 peng6s asatasi segelyr61 •

vezetesem alatt all6 muzeum reszerol kiallitarul6 hivatalos nyugtaval szamoljunle el, ugy,

ahogyan mas megyek reszer61 befut6 segelyekrlSI szoktunk elszamolni. Ez a legegyszeriibb eljaras.
Nagyon kerjiik, hogy a jovlSben az asatasi se~lyeket a vezetesem alatt all6 Muzeum
reszere kegyeskedjek kiutaltatni, mert ez nem csak az ;l.sat;l.si koltsegvetes osszeallitasat konyny.iti rneg, hanem az elsd.mo!ast is.
Javaslatunk szfves elfogadasat kerve, vagyok kival6 tisztelettel
Roska Marton
prof. - igazgat6.
24 Traducere:
Seeţia de numismatică şi antichităţi a Muzeului Naţional Ardelean
Cluj, str. Bastionului nr. 2, telefon 10.05
Nr. 718/1943
Cluj, 30. VIII. 1943
Către Oficiul Inălţimii Sale vicecomitele comitatului Sălaj, Zălau

In anul trecut jud~ţul Sălaj a binevoit să aloce suma de 400 pengo pentru spnJ1mrea sapaturilor de la Porolissum, trimisă pe numele lui Mikl6s Seres inginer şef silvic, iar în aces1
an suma de 1000 pengo sub nr. K 10.096/1943 trimisă pe adresa dr. Radn6ti Aladfr pentru
care (acesta) trebuie să facă decontul în 90 zile.
Acum reunim socotelile privitoare la cheltuielile din lunile iunie-iulie în campania de săpă
turi de la Porolissum şi de la bun început întîmpinăm greutăţi cu cele două sisteme de decontare. Va rog respectuos să binevoiţi a accepta ca atît suma de 400, cît şi cea de
1000 pengo alocate pentru ajutorarea campaniei de săpături să le decontăm printr-o chitanţă
oficială emanată din partea muzeului pe care îl conduc, aşa cum am obişnuit să procedăm
cu deconturile privind ajutoarele primite din partea altor judeţe. Aceasta ar fi ce:l mai
simplă procedură.
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Vă rog frumos ca pe viitor să mandataţi sumele pentru ajutorarea campaniei de săpături

pe numele muzeului pe care îl conduc, fiindcă astfel se contribuie nu numai la uşurarea
bugetului pentru săpături ci şi la decontare.
R u gîndu-vă să acceptaţi cu amabilitate propunerea noastră vă rămîn în datorat; cu stimll
Roska Marton
prof"(esor) - director
XV. Smlagy Varmegye alispanja
18.322/1943. K. szam.
Kiadas •u tan 13.ssa Szamvev&seg uta!lvanytervezet elkeszitesere.
Targy: Az Erdelyi Nemzeti Muzeum kerelme a porolissumi asatasok
restauraiashoz scgely irant. Veghatarozat.
Az Er·d ely Nemzeti Muzeum kepviseleteben dr. Radn6ti Aladar porolissumi asatâsok
vczet&je reszerol benyujtott kerelem alapjan az Erdelyi Nemzeti Muzeumnak a porolisswni
:isat3.sok ·resteuraiasahoz 200 P. azaz Kcttoszaz peng& segelyt engedelyezek a varmegyei
!Taztartasi Alap 1943. evj koltsegveteseben az hmeneti kiadasok 5. tetele alatt kUltudlis
kiadasokra felvett hitel terhere. Utasftom a varmegyei Szamvevoseget, hogy az enpedelyezett
s gelyt a muzeum igazgat6ja, dr. Roska MaI"ton egyetemi tanar Kolozsvâr, Bastya-u. 2.
kt'zehez utalvanyozza, jlletve az errevona:tkoz6 utailvany:tervezett keszi~se el.
Err&l ertesittetne'k:
1.) Dr. Roska MartoOJ Kolozsvar, Bâstya-u. 2.,
2.) Dr. Radn6ti Aladar Mojgdd. Zilah, 1943. evi okt6ber h6 25-en.
Dr. Gazda Endre
alispan.
25 Traducere
Oficiul vicecomitelui cornitatului Sălaj
nr. K 18.322/1943
D upă emitere să fie văzută la contabilitate pentru pregătirea proiectului de mandat
ubiect: cerere privind ajutorul solicitat de Muzeul Naţional Ardelean pentru campania de
&ăpături şi restaurări de la Porolissum
Decizie

finală,

Pe baza cererii înaintate de dr. Radn6ti Aladar, conducătorul săpăturilor de la Porolissum,
1eprezentantul Muzeului Naţional Ardelean, aprob cedarea sumei de 200 peng0 Muzeului
Naţional Ardelean, din fondul casnic al judeţului, bugetul pe anul 1943, cheltuieli provizorii,
punctul 5, scopuri culturale, pentru subvenţionarea săfăturilor de la Porolissum. Contabilit:ltea va primi instrucţiuni pentru a mandata persona dr. Roska Mârton, profesor universi tar, Cluj, str. Bastionului 2, directorul muzeului, ajutorul acordat, mai precis să pregătească
proiectul de mandat în acest sens.
Vor fi avizaţi:
I. Dr. Roska Mârton, Cluj, str. Bastionului 2
. Dr. Radn6ti Aladar, Moigrad
'1.ălau, 25 octombrie 1943
1azaa, vicecomite
(eliberat 28 octombrie 194 3)
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XXVI. Az Erdelyi Nemzeti Muz.ewn Torteneti Tâ..ra
Kolozsvar, Bastya-u. 2. Telefon: 18-05.
Szam: 49/944

Kolozsvar. 1944. februar 1-en

Szilagy vfonegye Tekintetes Alisp!ni Hivatalana.k
ZILAH.

Az iden nagyobb er6vel szeretnenk folytatni a porolissumi asad.sokat es az.okat tobb,
sz6nyegen lev6 kerdes megoldhatasa erdekeben ki is kell terjeszteniink. Bizalommal kerjiik,
hogy mikeppen a multban az iden se m8t6ztassek megvonru toliink d.mogad.sat.
A zilahi Muzeum iigyene'k a fonalat sem szabad elejteniink s hogy ebben az iranyban
is mar az ,j<fen tortenjek valami, me!Plfelel6 m6don rendbe keHelllC tetetni a kollegium reszer61 felajaniott termet s a mar megfev6 szekrenyeket karba kellene tenni.
Hogy a varosra es a megyere vonatkoz6 regeszeti es torteneti becsii emleke.k a tov:S.bbi elkalJ6dast61 megmentessenek, kivfoatos volna, hogy a Va'l'OSi es -kozsegi kozegek
figyelmet mar most hivja fel a megye es kaipcsolja beie azo'k osszeg~jtesebe. ltt nagyon
kell vigyazni, hogy mindelll targyr61 tudjuk, hogy az honnet, melyik kozsc!Rb61 es amenrryiben regeszeti leletekr61 van sz6, azok az: illet6 kozseg melyik hatarreszeb61 es rnilyen koriilmenyek kozott keriiltek k.i.
Teleki gr6fnak meg tavaly irtam, jainuariusban jelezte Iatogatash. En mindenesetre
azon lesze'k, hogy ~jtemenye a maga egeszeben Zilahra keriiljon. Jo volna, ha ebben az
irfoyball' a megye is akci6ba Iepne.
Kival6 tisztelettel
Roska Marton
egyetemi ny. r. tan:lr,
igazgat6,
26 Traducere:
Seqia de istorie a Muzeului Naţional Ardelean
Quj, str. Bastionului, 2; telefon 18.05
Nr. 49/1944
Cluj, 1 februarie 1944
Către Oficiul Jnălţimii Sale vicecomitele comitatului

Sălaj, Zălau

Anul acesta intenţionăm să continuăm cu forţe sporite săpăturile de la Porolissum şi mai
mult trebuie să le extindem pentru a găsi răspunsul la numeroasele probleme de pe ordinea
de lucru. Vă rugăm cu încredere să urmaţi exemplul de anul trecut şi să nu ne lipsiţi în
anul acesta de sprijinul atît de necesar.
Nu trebuie să neglijăm nici problema muzeului din Zălau, în care privinţă trebuie să facem
cîte ceva, să punem la punct sala primită din partea colegiului şi să ne utilăm cu cîteva
vitrine pe care le avem. Pentru a pune capăt dispariţiei obiectelor de valoare istorică şi
arheologică privin<i oraşul şi judeţul, ar fi bine ca judeţul să atragă de pe acum atenţia
oficialităţilor din oraş şi din comune şi să le intereseze în activitatea de strîngere de material. Aici trebuie să fim atenţi să ştim despre fiecare obiect de unde provine, din ce comune,
dacă este vorba de o descoperire arheologică, din ce zonă de hotar a comunelor provine şi
în ce condiţii a ajuns la suprafaţă.
Contelui Teleki i-am scris încă anul trecut şi şi-a anunţat vizita din ianuarie. Sînt de părere
ca colecţia lui să ajungă în întregime la Zălau. Ar fi bine ca judeţul să acţioneze în această.
direcţie.

(ştampilă) cu deosebit respect
Roska Marton
profesor universitar pensionar; director
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XXVII. Szilagy Vârmegye Alispanja.
Targy: Varmegyei Muuum letesiteso
2.048/19H. K. szam.
Va:lamcnnyi FCSszolgabir6 es Polgarmester Urnak,
Szekhelyeiben.
Az Erdelyi Nemzeti Muzcum reszer61 a mult ev folyrnan meginditott porolissumi asat;hokkal ~a.pcsolatosan felmeriilt .. egy yarmegyei Muzeum le~itesen~k szii~sege, .~ a virmegrere, tlletve a varmegye kozsegetre vonatkoz6 regeszet1 es tortenett bec.su emlekek a
tovăbbi elhll6dast61 me~entessenek. A varrnegye teriileten talilhat6 es akar konegek,
;ik.l.r maganosok tulajdonabn lev6 regcszcti targyakat a letesitend6 vannegyei muzeumhan
kellcne elhelyczni.
Felkfu-em ennelfogva F6szolgabir6 es Polgarmester Urakat, hogy a hat6saguk teriileten
l~v6 kozsegek illetve maganosok tulajdonaban lev6 regeszeti leleteket reszletes kimutacisba
foglalva irass.i:k ossze, amelybe feltiintetend6 a regeszeti targy bLrtokosinak neve, a r&geszeti
1ărgy lel6helye, a kiizseg, illerve hatarresz feltiintetesevel, annak kiiliin 1eirasaval, hogy a
r/,gelizeti '1elet milyen koriilmenyek kozott keriilt el6. Ha a regeszeti lelet magan szemcly
tulajdonaban van, a kimutatasban feljegyzendc5, hogy az illetc5 hajland6-e a birtoHban l~vo
r~grszeti tirgyat a Vannegyei Muzeum reszere dijtalanul atengedni.
Jelenteset jelen rendeletem veteletiil szamitott 60 nap ,aJatt kerem.
Zilah, 19H. evi februar h6 25-en.
Alispan helyett:
vm. fOjegyzo.
(inde!K:ifrabil)
17 Traducere:

Oficiul vicecomitelui com1tatului Sălaj
nr. K 2048/1944
Subiect: constituirea muzeului judeţean
Chre domni·i juzi supremi

şi

primari (din

judeţ);

la locurile de

reşedinţă

Tn anul trecut în urma începerii campaniei de săpături de la Porolissum de către Muzeul
Naţional Ardelean s-a precizat şi necesitatea înfiinţării ·unui muzeu judeţean, pentru a salva
de la dispariţie mărturiile istorice şi arheologice privitoare la judeţ şi la comunele din judeţ.
Obiectele arheologice descoperite pe teritoriul judeţului şi aflate în posesia comunelor sau
1 persoanelor particulare trebuie să-şi afle locul în cadrul muzeului judeţean pe care intentionăm să

îl

înfiinţăm.

Solicit .tn a.ceastă privinţă pe toţi domnii juzi supremi şi primari să conscrie În ta.beie amănun
tite toate descoperirile arheologice aflate în posesia comunelor sau persoanelor particulare
de pe teritoriul aflat sub directa lor autoritate, care să conţină numele proprietarului obiectului arheologic, locul descoperirii, indicarea comunei sau a zonei de hotar, descrierea obiecrnlui şi a condiţiilor în care a fost descoperit obiectul. Dacă obiectul arheologic se află În
proprietate particulară se va nota în tabel dacă respectivul [proprietar] este dispus să ofere
ln mod gratuit obiectul pentru Muzeul Judeţean.
1'\tept raportul în decurs de 60 de zile de la emiterea ordonanţei
Z:llau, 25 februarie 1944
111 loc de subprefect. ss. indescifrabil. Notar

şef
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SziH.gy Vanncgyc Alispânja.
2.048/1944. K. szârn.

Targy: Vâ·rmegyei Muzeum lcccsirese.
A Ref. \V csselenyi Kollegium lgazgat6sâgânak

Zilah.
Dr. Roska Marton egyetemi tanâr az Erdelyi Nemzeti Muzeum lgazgat6ja a porolissum-i asatasokkal kapcsolatosan egy Varmegyei Muzeum Ietesitesenek a tervet veterte fel,
hogy a vannegyere vonatkoz6 regeszeti emlekek a tovabbi elkall6dâst61 megmentessenek.
Hozzam i.ntezett levele szerint a Kollegium a regcszeti targyak ideiglenes elhelyezesere egy
tennet es szekrenyeket ajanlott fel. A felajanlott tennet es szekrfoyeket azonban .rendbe
kellene hozatni. Felkerem sziveskedjek kozolni, hogy ezeknek rendbehozatasi koltsegeire
mily osszeg volna sziikseges?
Zilah, 1944. evi februar h6 25-en.
Alispan ·helyett:
Dr. Sami ·
vm. f6jegyic5.
28 Traducere
Oficiul vicecomitelui comitatului Sălaj
nr. K 2048/1944
Subiect: înfiinţarea Muzeului Judeţean
Către Direeţiunea

Colegiului Reformat Wesselenyi,

Zălau

ln legătură cu săpăturile de la Porolissum, dr. Roska Marton profesor universitar, directorul
Muzeului Naţional Ardelean a propus înfiinţarea unui Muzeu Judeţean pentru a salva de
la dispariţie mănuriile arheologice revelatoare la [istoria] judeţului. In scrisoarea pe care
mi-a adresat-o corusideră că <:olegiul poate ceda o sailă şi mobilier pentru păstra.rea temporară
a obie<:telor arheologice. Sala şi mobilierul care se cedează ar trebui însă puse la punct.
Vă rog să îmi comunicaţi care este suma necesară, de care aveţi nevoie, pentru a face ordine
în această privinţă.
În loc de vicecomite
Sami
notar şef al judeţului
XXIX. Institutul de Istorie

şi

Filozofie din Cluj al

Republicii Populare Române
Cluj, 14 decembrie 1949.
Str. Bastionului Nr. 2.

Nr. 330/1949.

Comitetul Provizoriu al Ju-Oeţului Sălaj
Ind <usuiei> locale

Secţiunea Gospodăriei şi

Zăla11

La adresa d-voastră Nr. 29870 din 30 noembrie a.c. (sosită abia astăzi, 14 dec<embrie>,
am onoarea a vă răspunde că sub nici un motiv nu este _permis scoaterea pietrei din Cetatea Moigradului (Porolissum) de <:ătre locuitorii comunei jac. Cetatea Moigradului este un
important monument istoric de o deosebită însemnătate pentru istoria trecutului ţării noastce.
El stă sub ocrotirea legilor R.P.R. şi este luat în planul Academiei R.P.R. pentru săpături
arheologice sistematice.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Pietrele ieşite din aceste sapaturi sistematice vor putea fi cedate comunei Jac pentru
nobilul scop al construirii şcoalei. Exploatarea pietrei de către ţărani înseamnă pur şi simplu
<listrugere:i acestui document istoric, lucru pe care regimul de democraţie populară nu poate
să-l admită. Vă rog luaţi toate măsurile ca acest lucru să fie adus la cunoştinţa populaţiei
din Jac, arătîndu-i-se motivele juste şi patriotice pentru care nu se poate admite exploatarea
cetă\ii de către particulari.
Directorul Instituţiei,
Prof. C. Daicovici

DIE ARHEOLOGISCHEN BESCHAFTIGUNGEN IM KREIS SALAJ
ZWISCHEN 1870-1950
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die im dieser Artikel vorgestellten Urkunden schildern genau die Beschaftigungen cler
Vcrwaltungs und Wissenschaftlichenbehorden, die im Kreis Sălaj zwischen 1870-1950
wirkten um den ausgegrabenen Antiken und Denkmal en vom Romischen Munizipium Porolis~um im Mesesgebirge vorliebe zu bewahren und schătzen.
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PERSONALITAŢI SALAJENE
DELEU. O FAMILIE DE LUPTATORI NAŢIONALI
DIN SALA). I

a) RADACINI

Istoria Sălajului, veche, ca şi istoria întregului neam românesc, este brăz
de-a lungul vremii, de multe evenimente, multe dintre acestea căpătînd,
prin natura lor, a dezideratelor şi înfăptuirilor lor, o importanţă majoră,
'c depăşeşte graniţele judeţulll!i, altele privesc doar istoria acestor mi.lenare
111cleaguri româneşti.
Pămîntul sălăjean, locuit din timpuri străvechi, este un veritabil depozitar de vestigii de o inestimabilă valoare arheologică. Găsim aici urme ce
.1tcstă că Sălajul a fost locuit încă din paleolitic (Buciumi), iar neoliticul
ni se dezvăluie prin săpăturile făcute la Zălau, Zăuan, Dragu etc. O înfloritoare epocă a bronzului ne destăinuie piesele descoperite la Derşida, Mese)cnii de Sus, Agrij, Crasna, Moigrad (Porolissurn), Românaşi, iar din epoca
I ierului s-au descoperit vestigii, printre altele, şi În cetatea .de pămînt de la
llozna 1 •
Geto-dacii au dus o viaţă înfloritoare pe pămînturile mănoase ale Săla
jului, lăsînd incontestabile urme la Moigrad (Porolissum), Şimleu Silvaniei
(I >achidava), Zălau, Sărmăşag, Marca etc. 2 • ln această din urmă localitate
' .i dezvelit o cetate dacică fortificată de o deosebită importanţă 3 •
Dincolo de crestele Meseşului, spre Vest şi Nord-Vest, pînă la Dobrida va (Debreţin, popular Dobriţin) traiau dacii liberi, stăpînii absoluţi ai pă111înturilor lor, aflaţi şi ei, în perioada provinciatului roman, într-un tonii iant proces de romanizare.
Viaţa social-economică şi politică n-a încetat nici după anul 271, cînd
începe procesul de retragere a armatei şi administraţiei imperiale sub Aurelian. Restul populaţiei, adică imensa majoritate, a rămas pe loc, continuînd
,ub căpeteniile locale, apoi a cnejilor şi voievozilor, să-şi lucreze mai departe
pămînturile, ocupaţia de căpetenie fiindu-le agricultura, ce-i înfrăţea pentru
l'ecie cu pămînturile străbune, să păstorească pe întinsele păşuni şi, la nevoie,
·„i le apere pînă la sacrificiul SIJ.prem.
dată,

V. Lucăcel, Permanenţa curgerii noastre prin vreme, in Silvania, Zălau, mai 1977, p. 3
Ibidem
3
Pentru amănunte, vezi lucrarea lui S. Dumitraşcu şi V. Lucăcel, Cetatea dacică de
/,, Marca, Zălau, 1974
1

~

·15

-

1\t"ta. Mvsei

Porolissensis -
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Gelu şi Menumorut, doi dintre cei trei duci sau voievozi pe care îi pocronicarul Anonimus, autorul cronicii „Gesta Hungarorum", şi-au
Între ei teritoriul Sălajului de astăzi. Pînă la crestele muntelui Meseş
domnea Gelu (... „ubi Gelou quidam Blacus dominum tenebat"), iar de aici,
partea nord-vestică a ţinurului i1nt1ra sub autoritatea lui Menumorut, urmaşul
unor vechi conducători romftni care stăpîneau pămînturile şi pe vremea lui
Attila, consemnează acelaşi Anonimus 4 •
Au trecut şi r.este locuitorii Sălajului hoardele barbare, migratoare. Au
trecut, dar oamenii · pămîntului, românii, au rămas aici, în spaţiul etnic în
care se născuseră. Împotriva invadatorilor şi a nedreptăţilor de orice fel au
luptat, cu armele specifice timpului, sacrificîndu-şi pînă şi viaţa, atunci cînd
ţara aflată în primejdie, le-o cerea aceasta. Primele răzmeriţe şi răscoale
ţărăneşti desfăşurate pe teritoriul Sălajului sînt semnalate Între 1344-1376,
prolog al răscoalei de la Bobîlna, din 1437-1438. La această răscoală participă şi ţărani sălă jeni, dintre ei remarcîndu-se căpetenii ca Ilie cel Mare din
Almaş, Pavel cel Mare din Voivodeni, Gal din Chendrea şi Mihai din Cehu 5 •
La 16 septembrie 1437, la Căpîlna (în Sălaj, pe Someş) are loc o „unire
frăţească" între nobilimea şi Înaltul cler maghiar, patricienii saşi şi fruntaşii
secui împotriva răsculaţilor. Acest pact feudal cunoscut sub numele de „unio
trium nationum", s-a născut tot În Sălaj, venind parcă să pecetluiască robia
aruncată În spinarea românilor după bătălia pierdută de Gelu la Sutor şi

meneşte
împărţit

Căpuş.

Răscoala ţărănească condusă de Gheorghe Doja, în 1514, şi-a găsit aderenţi mulţi şi printre năpăstuiţii din Sălaj. Iobagii s-au înrolat în oastea
secuiului Gheorghe Doja În nădejdea de a-şi îmbunătăţi soarta vitregă. Una
dintre aceste bătălii s-a dat În Sălaj, la Zălau, sau În a_propiere, probabil
victorioasă, deoarece conducătorul acestui mare grup de rasculaţi, Laurenţiu
Meszaros, numai după pierderea bătăliei hotărîtoare de Ia Cluj revine la
Zălau, unde prin trădare, este prins şi Împărtăşeşte, în final, soarta lui Doja 6 •
Sfîrşitul acestui secol, al XVI-lea, va marca în istoria Sălajului marea
întHnire cu vi teuul domn şi voievod Mihai, venit a.ici, în ţinu:tu:l'ile transilvane să-şi împlinească „pohta cea pohtit". După bătălia, cu ecou european,
de la Guruslău, Mihai Viteazul îşi aşează tabăra lingă Zălau, unde va sta în
zilele de 5, 6, 7 şi 8 august 1601, ferind oraşul de foc şi locuitorii de sabie.
De altfel, legăturile lui Mihai cu Zălaul sînt mai vechi, ele datînd încă din
4 februarie 1600, cînd, printr-un act domnesc, datat la Alba Iulia, Voievodul
a întărit libertăţile locuitorilor oraşului, scutindu-i şi de taxele asupra comerţului cu vin şi acordîndu-le deplină autonomie internă. Sălăjenii i-au păstrat
amintirea în toponimice, ca „Eîntîna Cornilor" (la Bobota), „Gorunul lui
Mihai" (între Ohiejd şi Sălăjeni), „Dealul lui Mihai" (la Guruslău), „Podul lui
Mihai" (la Zălau)7.
1

4

5

6
7

C. C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român,
L. Tu1ai, în Analt dt istorit, 24, 1, 1978, p. 98-99
lstRom, II, Bucureşti 1962, p. 606
G. C. Mărcuş în A//A, 14, 1971, p. 45-53
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Anul 1784, anul marii răscoale a lui Horia, are În Sălaj un larg ecou
sprijin. De altfel, Horia cu un deceniu În urmă, în 1773, construieşte la
C:izer (Sălaj) o frumoasă biserică din lemn (căci feudalii unguri nu îngăduiau
'11nstruirea bisericilor româneşti decît din material lemnos), aflată azi la
Muzeul etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, seeţia în aer liber.
Horia a cunoscut situaţia grea a ţăranilor de aici şi, .probabil, n-a fost
· i răin de memoriul adresat de ţăranii din peste 20 de sate, memoriu întins
pc 46 de pagini, lui Iosif al II-lea, pe atunci coregent, unde, printre altele,
'c spunea „am ajuns în cea mai neagră mizerie", cerîndu-se, evident, îmbună1,qirea acestei triste situaţi.
Rămase fără ecou, luptele naţionale ale românilor din Transilvania continuă. Sălăjenii vor fi prezenţi atît la 1848, cînd idealurile naţionale româ11c~ti au fost revendicate şi prin argumente istorice şi de drept şi prin lueta
.1rmată, cît şi la evenimentele mari ce au urmat: Unirea Principatelor, razl>uiul pentru cucerirea independenţei din 1877-1878, mişcarea memorandistă,
Unirea cea mare. Pe parcursul lucrării de faţă vom avea prilejul să evidenţiem
locul şi rolul Sălajului În luptele naţionale ale românilor din a doua jumătate
.1 \ccolului trecut şi pînă la înfăptuirea României Mari.
Aflat întotdeauna În mijlocul frămîntărilor şi evenimentelor sociale, poli1i1·e şi culturale, În care istoria noastră, a românilor, este atît de bogată,
'-i.ilajul a dat neamului românesc bărbaţi iluştri, întregi familii de luptători
111 tocaţi pentru drepturile şi libertăţile naţionale româneşti, adevăraţi tribuni
.1i poporului. Pentru Grigore Maior din Sărăuad, Iosif Paşca din Pericei,
lKnaţie Darabant din Mînău, Ioan Alexi din Mălădia, Simion Bărnuţiu din
Bocşa, Alexandru Papiu Ilarian din Bezded, Andrei, Iacob, Daniel, Ioan şi
Victor Deleu din Perireei, Demetriu şi foliu Coroiainu din Şimleu, Victor
I{ usu din Mineu, Olimpiu Barboloviciu din Şimleu, Ioniţă Scipione Bădescu
din Răstolţul Mare, Gheorghe Pop de Băseşti, Florian Mărcuş din Şimleu,
[oan şi Iuliu Maniu din Bădăcin şi ~entru atîţia alţii, lupta necurmată,
du~ă prin toate mijloacele şi pe toate caile, pentru libertatea naţională şi so1 i.dă, pentru unirea politică a tuturor romhilor a fost gîndul cu care s-au
11:iscut şi nobilul ţel pentru care au trăit.
Ar fi să se scrie cîte o carte despre fiecare aceşti mari bărbaţi ai neamului românesc din Sălaj, pentru a putea acoperi, măcar în parte, istoria zbuciumată a acestui colţ de ţară românească, Ţara Silvaniei sau a Silvelor, cum
a fost numită în istorie. Dar intenţiile noastre sînt de a da la iveală o monografie a unei familii, a familiei Deleu, acum, cînd de la moartea paşoptistului
Iacob Deleu, se Împlinesc 100 de ani.
~i

b. BAT CLOPOTELE REVOLUŢIEI
„Destinul n06trll ca neam şi ca putere cuhurală spunea Liviu R.ebrea.nu .11irnl de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului. Iar istoria noastră milenară
ene o dovadă grăitoare că sufletul ţăranului roman a ascuns şi ascunde în sine acel „aur
nir.n• care i-a asigurat trăinicia, trecerea şi dăinuirea sa prin vreme, pe vechea vatră stră11101\Cască, zămislită cu două mii de ani în urmă „din coapsa Daciei şi-a Romei•.
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Destinul românilor ardeleni, aceşti oameni care nu cunoşteau stratificarea socială excesiv
pronunţată, caracteristică altor neamuri conlocuitoare, care, „de la oier pînă la mitropoli1
toţi au părinţi şi rude la sate", cum scria George Călinescu, a fost pecetluit, între altele,
şi de nemăsurata lor sete de cultură. Deşi condiţiile vitrege impuse de sceptrul puterilor
străine ce s-au înfruptat secole de-a rîndul din trupul ţării noastre, există mărturii sigure
că lumina cărţii şi a învăţăturii în general a pătruns şi peste pragurile celor mai umila
bordee, menţinînd trează conştiinţa de neam a tuturor românilor. Cu toate că satele româ-

de

neşti, sărăcite de pungile hulpave ale străinilor, ale „viniturilor", cum le spuneau ţăranii,
n-aveau posibilităţile materiale pentru a-şi ridica şcoli şi pentru a-şi Întreţine dascăli pentru
copiii lor, osîrdia preotului de ţară, care nu se deosebea aproape cu nimic, în statutul său
social şi politic, de cel al iobagilor, suplinea lipsa dascălului. El se chema, modest, „popă
şi docinte", iar lecţii·le, aşa cum se puteau ţine pe vremea aceea, se desfăşurau în tinda bisericuţelor de ţară. Prin rîvna acestor mii de preoţi, cunoscuţi sau, cei mai mulţi anonimi, a
ajuns satul românesc să fie „cel mai mare rezervor de energie naţională", după expresia lui
Octavian Goga.
In Sălaj există o tradiţie veche, în direcţia celor spuse de noi mai înainte. Numai aşa
ne explicăm cum În „văleat 1735°, „popa Ştefan di Buciumi" copia un Mineu, carte ce-a
vîndut-o sătenilor din Giorocuţa cu „18 viei de mălaiu 08 • Ceva mai tîrziu, pe la 1778,
într-o altă localitate sălăjeană, în Bulgari, popa Nichifor, copia un MiscelaneuB.
Sînt a.cestea, alături de multe alte dovezi, între care un loc aparte îl ocupă cultura
materială, argumente grăitoare care atestă fără nici o îndoială existenţa unor preocupări
permanente în sfera culturii.
Rosturile adînci ale culturii erau descifrate de către cărturarii ardeleni raportate la
dorinţa şi visul permanent, moştenit din tată-n fiu, din generaţie în generaţie, devenit poruncă
testamentară pentru viitorime: realizarea unităţii politice a românilor aşezaţi de-o parte şi
de alta a arcului carpatic.
Şi nu există nici o îndoială că acest măreţ gînd l-a nutrit şi harnicul preot de ţară,
Andrei Deleu, cînd, pe la sfîrşitul veacului al XVIII-iea, aducea în Vîrşolţul Sălajului un
exemplar din „Psaltirea în versuri" a lui Dosoftei (1673). Cu Învăţătura ce-o Închidea sub
scoarţele ei, cartea a trecut din generaţie în generaţie, luminînd minţile şi conştiinţele românilor din satele din jurul Şimleului Silvaniei, ţinut, cîndva, al dacilor liberi.
ANDREI DELEU, preorul ce păstorea în Vîrşolţ, la sfîrşitul veacului al XVIII-iea şi
înc.eputul celui de...a.l XIX-loa, deschide, de fapt, galeria familiei Deleu. Spirirul lui Întreprinzător, neţărmurita lui dragoste faţă de neam, faţă de străbuna vatră românească, dragostea
şi adîncul respect cel nutrea faţă de cultură, toate acestea vor fi calităţi ce se vor revărsa
peste „clanul De'leilor" ce avea să vină şi care începînd cu unicul fiiu al lui Andrei Deleu,
Iacob, îşi vor muta „reşedinţa" la Perieci, În satul vecin, acolo unde păstorea, simultan
cu Andrei Deleu în Vîqolţ, un iluminist mai puţin cunoscut, produs al Şcolii ardelene Iosif Paşca.
Şi da.că ne îngăduim să stăruim puţin asupra acestui luminat preot din ţinutul Silvaniei, ce se trăgea, după tată, din Lăpuşul românesc al Maramureşului, urmaş spiritual al
descălecătorilor şi Întemeietorilor de ţară, este pentru a ne da seama şi mai bine de climatul
socio-cultural, spiritual care domnea În părţile Silvaniei şi care, incontestabil, a înrîurit adînc
şi formaţia intelectuală a atîtor fii ai Sălajului de odinioară şi, evident, a familiei Deleu.
Iosif Paşca 1 0, după ce îşi încheie studiile teologice la Blaj, în jurul anului 1810, îl
găsim paroh în Perieci. înzestrat cu o minte ascuţită şi adăpîndu-se de la cultura răspîndită
în Transilvania de „fîntînile darurilor", cum erau cunoscute şcolile din Mica Romă a Transilvaniei - Blajul - , Iosif Paşca nu s-a mulţumit doar cu profesarea îndeletnicirii de preot.
Imediat după terminarea studiilor la Blaj începe o adevărată activitate literară ce se va
întinde în timp, pe durata unui deceniu 1810-1820. In 1813 Iosif Paşca încheia prima

8

I. Ardeleanu-Senior, Istoria învăţămîntului rom.lnesc în Sălaj, (Ed. revistei „Şcoala

noastră"), Zălau,

1936, p. 7
Silvania, supliment al ziarului Năzuinţa, Zălau, mai 1977, p. 3
10 Pentru activiutea lui Iosif Paşca, vezi amănunte la M. Popa în ActaMP, 2, 1978,
p. 325-338
9
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oli111rc operele sale „Istoria Bibliei, adecă a sfintei Liturghii din cuvioşii aprobăliţi izvoditori
•l'na,ă şi Întru acest chip pre limba romanească alcătuită de smeritul între preoţi Iosif Paşca
1,1rohul Periceiului şi al Eparhiei Şomleului Silv(aniei) inspector. Anul Domnului 1813•.
n „Cuvînt înainte către cetitoriu" autorul precizează că „fieştecine, încît poate, a să nevoi
•pre mîn~îierea şi folosul Patriei şi a neamului său. Deci şi eu, neavînd aur şi argint, cu
Mea.stă carticică (ce se numeşte Istoria Bibliei, adecă a S/finteij şi dumnezeieşti Scripturi)
pc neamul nostru cel românesc a-l îmbucura ş1 a-l folosi am voit". După opinia dr. Mircea
l'opa, aceasta este prima istorie a Bibliei, care, din păcate, n-a văzut lumina tiparului, deşi,
C;heorghe Ta tu, pe atunci vicar al Silvaniei, aprobase tipărirea ei.
A doua lucrare a iluministului sălăjean Iosif Paşca se intitulează „lsoori.a Testamen111!11i Nou deosebi, care pre scurt o am alcătuit cucernicul între fraţi Iosif Paşca, parohul
l'l·riceiului, în anul Domnului 1813". Şi această lucrare este izvorîtă tot din raţiuni ilumi111~te, adînc patriotice, „nu ca să plac, ci să folosesc", după cum va mărturisi autorul în
p1cfaţi, şi va împărtăşi soarta primeia. Ea a fost, însă, apreciată de Samuil Vulcan, episcopul
t lradiei Mari. La dorinţa acestui mecenate al culturii româneşti, care a fost luminatul episcop
'i.11nui! Vulcan, Iosif Paşca traduce în româneşte lucrarea „Ars longae vitae", a lui Fr. Xavier
l 1111hs, sub titlul „Meşteşugul lungimei de viaţă, prin doftoriceasca grijă a trupului şi a rnl lc111lui". Lucrarea era terminată în 1815. Nu ne este greu să apreciem, după titlul şi con\Înutul acestei lucrări, că preoţi români suplineau în această perioadă lipsa unor categorii de
i111clectuali, acordînd, în aceste condiţii, atenţia cuvenită şi grijii „doftoriceşti a trupului şi
.1 ,uJ1etului". Deschiderea spre cultură a preoţilor era o realitate şi o necesitate, ei fiind,
11 lungă perioadă de timp în istoria noastră, stîlpii de rezistenţă pe care se sprijinea în11'c.1ga naţie.
Urmează, în activitatea preotului iluminist Iosif Paşca, alte două lucrări, din >f era
„dr\ilor de Înţelepciune•: „Vrednice de pomenire şi prea alese zise a unora dintre împ:irn1ii, filozofii şi alţi fel de bărbaţi iscusiţi, greci, romani şi dintră alte neamuri de demult,
întru acest chip şi pre limba românească alcătuite prin mai micul între preoţi Iosif Paşca,
parohul şi inspectorul Periceiului. Anul Domnului 1820" şi „A lui Marco Antoniu filozofului
< 'omcntarii (sau cărţi de însemnare) care sie însuşi şi le-au scris. De pre limba lătinească
pre limba românească Întorşi • Aceasta din urmă este prima traducere românească a „Comentariilor" lui Marc Aureliu.
·
Cu toate că nici una din operele lui Iosif Paşca, cu evidente note originale, nu vor
Ii tipărite, faptul în sine are o mare importanţă pentru istoriografia românească veche, iar
pentru atmosfera spirituală ce cuprinde Sălajul acelor vremi ele sînt edificatoare. lntr-o
.11.ire atmosferă intelectuală, plină de erudiţie şi bazată pe o bogată spiritualitate de factură
1r.1di1ionalistă românească se vor forma generaţiile viitoare de sălăjeni, participanţi la marile
C\"Cnimente ce le pregătea fireasca trecere prin vreme a neamului nostru setos de cultură,
de libertate socială şi naţională.
In rîndul familiilor şi a bărbaţilor iluştri pe care Sălajul i-a născut în viitoarea atîtor
evenimente ce s-au succedat în glorioasa istorie a acestui colţ de ţară de la graniţa vestică
a cinicului românesc, familia Deleu, ai cărui reprezentanţi de seamă ocupă, în timp, 150 de
ani, şi care şi-a Împletit destinul lor cu destinul neamului românesc din Sălaj şi întreaga
Tr.111silvanie, un loc aparte.
IACOB DELEU, ca unic fiu al preorului Andrei Deleu, la care ne-am referit în paginile
11w11te, se naşte în Vîrşolţ, în anul 1804. Pentru a nu întrerupe firul tradiţiei din familia
I >elen şi pentru a se pune în slujba intereselor celor mulţi, familia hotăreşte ca fiul să devin:! preot, urmîndu-i, în această calitate tatălui, în amvonul bisericii din Vîrşolţll.
Primele clase le urmează la şcoala rom&.nească din satul natal învăţînd carte alături
de copii românilor de aici. Era un elev silitor, cu dragoste de carte, mediul familial fiind,
în acest caz, un mediu proeice învăţăturii, iar tatăl său, Înţeleetul preot Andrei Deleu, un
hun sfătuitor într-ale învăţaturii. Pe măsură ce trec anii, însa, copilul începe să devină
fl;icăiandru şi personalitatea sa i se contureze tot mai mult. Lecturile istorice, povestirile
p:1rintelui său şi ale ţăranilor locului, pe care le asculta cu nesaţ, au trezit În conştiinţa
1înărului o dragoste neţărmurită fa1ă de neamul românesc, obidit şi nedreptăţit, fa1ă de

1

0

~t.ll.

11 Dr. Ovidiu Deleu, lnsemnări memorialistice despre Iacob Deleu, mss. depus la Arh.
S.'ilaj
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sforţările multor generaţii de ţărani, care
şi gîrboviţi ţara. Ii treceau pe dinaintea

prin sudoarea frunţii lor ţineau pe umerii spăto1i
ochilor figurile de eroi, deveniţi legendari, ai neamului nostru: Burebista, Decebal, Mircea, Ştefan, Mihai Viteazul, icoane scumpe aşezate demult în panteonul nostru naţional. II impresionează figurile ţăranilor români: Horia, Cloşca
şi Crişan, căpitani fără galoane, dar recunoscuţi de întreaga armată de români din Munţii
Apuseni, care s-au pus în fruntea iobagilor în lupta dreaptă dusă de aceştia contra tiraniei
străine.

Dragostea faţă de neam şi faţă de trecutul său glorios, ura faţă de nedreptăţile pricinuite de mai-marii zilei au pecetluit destinul tînărului Iacob.
După terminarea claselor primare, pentru a deveni preot, urmînd în acest sens dorinţa
familiei, Iacob Deleu este trimis la Blaj. Aici urmează teologia.
In Blaj, „cetatea românismului" din Transilvania, Iacob Deleu va cunoaşte direct starea de spirit a intelectualităţii române, va lega prietenii cu colegii de şcoală, coborîţi aici
În Mica Romă - cum avea să numească mai tîrziu Eminescu, Blajul - din toate părţile
transilvane. Aici, la „fîntîna darurilor", tînărul Iacob De leu îşi va îmbogăţi cunoştinţele
despre istoria neamului românesc, citind cu nesaţ „Istoria pentru începutul românilor în
Dachia" a lui Petru Maior, apărută la Buda în 1812, studiul dogmelor bisericeşti începînd
să nu-l mai intereseze, după cum se va dovedi mai tîrziu, el neajungînd niciodată preot.
In mintea tînărului seminarist va încolţi ideea că neamul românesc, destinat să joace un
rol important în această parte a Europei, trebuie să fie stăpînul de fapt al Tramilvaniei,
iar în unire cu fraţii de dincolo de munţii, românii, urmaşii autentici ai daco-romanilor,
trebuie să stăpînească în pace şi în bună înţelegere cu veciniii Întregul spaţiu etnic românesc.
Această idee, această fărîmă de gînd, născută în serile lungi din Pericei, unde asculta cu
sufletul la gură istorioare ce vorbeau despre faptele de vitejie ale străbunilor lor, întărită
cu noi fapte, descifrate acum din cărţile şi prelegerile profesorilor de la Seminarul din Blaj,
va fi ridicată, curînd, la rang de doctrină politică. Tînărul nostru seminarist, devenind un
neastîmpărat în sensul bun al cuvîntului, nutrea gînduri mari.
Reîntors acasă; În Vîrşolţ, după terminarea studiilor teologice, se va căsători cu Maria
Aciu, fica lui Gheorghe Aciu, ţăran mai cu stare materială din Vîrşolţ. Noua familie, recent
întemeiată trebuia acum să-şi organizeze singură viaţa, să-şi agonisească cele necesare traiului.
Primul copil avea să se nască curînd, iar familia care nu renunţase la gîndul că Iacob
trebuie să devină preot, grăbea hirotonirea lui întru preoţie.
Profitînd de faptul că Alexandru Sterca-Şuluţiu, pe atunci vicar al Silvaniei, trebuia
s?i facă un drum la Blaj, l-a luat cu sine şi pe tînărul Iacob în vederea hirotonirii. Numai
că ajuns în orăşelul de pe Tîrnave, Iacob s-a reîntîlnit cu vechii prieteni, a revăzut vechile
locuri în care de atîtea ori, însoţit de colegii de seminar, „puneau ţara la cale•. 1n preziua
hirotonirii, Iacob a făcut un chef de pomină, de răsuna Blajul de cîntecele româneşti. A doua
zi l-a mustrat atît de rău pe. viitorul păstor de suflete, încît acesta, mînios că nici Înţeleptul
vicar nu Înţelege că el, Iacob Deleu, nu la preoţie şi la predicile din amvonul biseric~ se
gîndeşte, ci la mîntuirea neamului său cu ajutorul sabiei, precum încercase Horia, nu demult, i-a spus-o pe şleau „Pasca ta, vicare!•. Cu aceasta Iacob Deleu îşi ia adio de la cariera de preot.
Cum era şi firesc, familia nu este deloc mulţumită de înfrîngerea pe care a suferit-o
în competiţie cu tînărul vlăstar.
De la Blaj, unde actul hirotonirii, evident, no a mai avut loc, Iacob Deleu ajunge în
Pericei, apoi se înrolează în regimentul grăniceresc al colonelului Urban. Aici va deprinde
meşteşugu! armelor, devenind unul dintre ostaşii apreciaţi ai regimentului de pe graniţa
de Est a imperiului. Se cunosc puţine lucruri despre Iacob Deleu din această perioadă'. a vieţii
lui, corespondenţa lui cu Urban dispărînd.
Timp de zece ani nimeni n-a ştiut nimic despre soarta tînărului Iacob. Toţi ai casei
îl aşteptau să se reîntoarcă, să taie viţelul cel gras din ogradă, sărbătorind Întoarcerea
„fiului rătăcitor". Dar „rătăcirea" a fost lungă. Temperamentul lui Iacob Deleu se dezlănţuise şi nimeni nu-l putea zăgăzui.
Acasă se reîntoarce doar peste zece ani. Era acum un bărbat matur, în puterea vîrstei.
Familia l-a iertat lnsuşi Iacob Deleu pare să fie acum mai liniştit. Işi întemeiază o gospodărie în Vîrşolţ unde va deschi.de o şcoaJă'.. O vreme Iacob Deleu îşi vede liniştit de famii!ie,
şi de nobila misiune pe care el singur şi-a ales-o, aceea de „cantor-docinte•, adică cîntăret
de strană În biserică şi dascăl la şcoaJa din sat.
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In 1844 se naşte cel de-al doilea copil, Daniel Deleu, iar mai t1rz1u, o fică, Irina Deleu.
Aici, în Vîrşolţ, îl găsesc evenimentele din 1848. Cine l-ar fi putut opri pe Iacob
Deleu, în aceste momente cruciale, cînd românii din Transilvania înscriau în istoria lor încă
o pagină glorioasă, să nu se arunce în vîltoarea evenimentelor? Meşteşugul armelor şi al
disciplinei militare, deprins în acei zece ani de voluntariat în regimentul grăniceresc al colonelului Urban, abia acum le va putea folosi spre binele neamului său.
De altfel, începuturile revoluţiei române de la 1848 se leagă strîns de Ţara Silvaniei12 •
într-o scrisoare pe care Alexandru Sterca Şuluţiu o trimite din Şimleu Silvaniei lui Qeorge
lhriţiu, venerabilul luptător pentru drepturile sacre ale românilor transilvăneni, acesta subliniază „Goi, zdrenţăroşi, flămînzi, huliţi, împiedicaţi, subminaţi vom apăra dreapta cauză a
Naţiunii ... vom sta cu Naţiunea dimpreună, tari şi triumfători în picioare, sau vom cădea
şi vom pieri cu ea deodată şi pentru totdeaunaau. Cuvintele lui Alexandru Şterca Şuluţiu
sînt, nici mai mult, nici mai puţin, comparabile cu cele din „Proclamaţia" lui Simion Băr
nuţiu din 24 martie 1848, sau cu îndemnul date de acelaşi mare ideolog al revoluţiei paşop
ti~te transilv,ane în discursul său din 2/14 mai 1848 „ţineţi cu poporul, ca să nu vă rătăciţi!".
Dar înainte ca Bărnuţiu, veneratul fiu al Sălaj~lui, să-şi fi redactat proclamaţia sau
„1-ş1 fi rostit memorabilul discurs În Catedrala Blajului, ţăranii iobagi de pe meleagurile
S:ilajului bat, primii în Transilvania, clopotele revoluţiei.
Glasul de libertate, în acea primăvară a libertăţii popoarelor, a răsunat prima oară
1n Ciurtelecul Şimleului. Aici, în 19 martie 1848, sub conducerea protopopului Ioan Lobonţiu,
1;1ranii iobagi hotărau să nu mai meargă la lucru la domni că sînt „mîntuiţi de iobăgie•.
E firesc ca această veste, căzută ca un trăznet, să alarmeze autorităţile comitatului Crasna,
cu reşedinţa în Şimleu Silvaniei.
Această nelinişte provocată de ştirea că giurtelecanii nu se mai supun autorităţii domnilor
Jc pămînt, considerîndu-se liberi şi absolviţi de orice obligaţii care-i încătuşaseră pînă acum,
<crnle de-a rîndul, aducîndu-i la sapă de lemn, reiese din corespondenţa lui Wesselenyi Mikl6ş
din Jibou, nobil maghiar, cu Întinse proprietăţi în Sălaj. Ameninţările la adresa răzvrătiţilor
din Giurtelec şi Hidig (azi Măierişte) curg larg. Iobagii români s-au ridicat Ia luptă „fără
temei•, scrie îngrijorat baronul Wesselenyi şi, ca atare, „trebuie supuşi la mare pedeapsă".
Trei zile mai tîrziu, la 22 martie a aceluiaşi an, la Pesta, a~are primul manifest revolu1ionar românesc, redactat de studenţii români din capitala ungaraU. Ridicîndu-se împotriva
situa\iei de neîngăduit în care se aflau cei „două milioane de români din Ungariaa, manifc,tul cerea instituirea grabnică a libertăţii şi eplităţii în drepturi a tuturor „naţiunilor•
din imperiu, cerea în principal, ca naţiunea romană, cea mai veche în Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş, să devină o „naţiune politică". Publicat şi în presa de dincolo de
<:arpaţi, datorită ideilor democratice pe care le profesa, a găsit o largă audienţă Ia publicul
românesc.
Dar cea mai mare „surpriză" au avut-o autorităţile atunci cînd au descoperit un alt
manifest „dictat• de către Simion Bărnuţiu, „în seara zilei de 24 martie• la Sibiu, unde
era student În drept la Academia săsească, document cunoscut sub numele de „Proclamaţia
lui Bărnuţiu din 25 martie 18481 5 • Găsim în această „Provocaţiune" (Privegheri despre unire•,
Jupă Al. P. Ilarian), în general, idei ce vor deveni centrale în marele său discurs: ideile de
libertate, dre~tate, egalitate şi frăţietate.
Indemnmd pe toţi românii, „fie popă, fie nobil, ostaş, cetăţean sau sătean", să asculte
cu luare aminte şi să „cugete" la acest mare ceas al istorici, Simion Bărnuţiu cerea „stră
nepoţilor romanilor" să lupte pentru cîştigarea drepturilor cu care l-a „Împodobi t natura•
pe om. Ridicîndu-se împotriva legislaţiei oficiale, Bărnuţiu sublinia că în Aprobate (cod de
legi), „ ... românii, naţia cca mai veche a Ardealului e numai suferită ... ". Dar ziua izbă
virÎ! a sosit: „încă odată, fraţilor!. Astăzi e ziua învierii dreptului vostru. Vrem dară să
răsturnăm piatra de pe mormînt, şi să dezlegăm înfăşurătorile n.aţiii rom9.ne cele de 10 sute
12 I. Ardeleanu-Senior şi V. Vetişanu, Revoluţia de la 1848 a început În
Silvania, mai 1977, p. 3
13 Ibidem
14 V. Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj, Bucureşti, 1966, p.
15 G. BarÎţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani În
Sibiu, 1890, p. 87
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de ani, ca să iasă din groapă, şi să tra1asca in veci". Cu acest îndemn, copiat în sute de
exemplare şi răspîndite în satele şi oraşele TranslÎlvaniei, pornea la luptă dreaptă românimea
obidită şi lipsită de drepturi a Transilvaniei.
Răzmeriţele se înmulţeau în Transilvania. Sălajul cunoaşte şi el frămîntări mari pe
care istoria lui nu le înregistrase pînă acum. lnteleci;ualitatea română, preoţi şi învăţători,
se pun în fruntea iobagilor şi refuză să se supună ordinelor nobililor şi acoliţilor acestora.
Românii sînt chemaţi la Blaj. Cu toată opoziţia autorităţilor adunarea de la Blaj are
loc. Timp de trei zile cei aproape 4000:) de ţărani, veniţi din Maramureş şi Sălaj, <l~ pe
Crişuri, din Banat, din Apuseni, de pe Cîmpia în frunte cu inteli~enţa românească, de la
preot la episcop, dezbat şi hotărăsc soarta naţiei. Niciodată în istorie nu se adunase atîta
popor, într-o ordine şi disciplină severă, ce-a uimit autorită\ile şi a impus respectul duş
manilor, în iţari, sumane şi opinci, să-şi hotărască viitorul naţiei lor.
Printre cei plecaţi pe Cîmpia Libertăţii, cum avea să se numească de acum înainte
cîmpul din apropierea Blajului, era şi Iacob Deleu. Venise aici, însoţit de alţi sălăjeni, preoţi
şi mireni, să-l asculte pe sălăjanul lor, dascălul neamului românesc din Transilvania Simion
Bărnuţiu -, şi să jure alături de el, de Papiu Ilarian şi de cei 40000 de români „Eu (numele) jur În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, Dumnezeului celui viu cum
că voi fi credincios Împăratului Austriei şi mare principe al Ardealului, Ferdinand I, şi
augustei Case Austriece; amicilor. M. Sale şi ai patriei voi fi amic, şi inamicilor inamic;
cum că, ca Român voi susţine totdeauna Naţiunea noastră română pe calea dreaptă şi legiuită
şi o voi apăra cu toate puterile în contra oricărui atac şi asuprire; nu voi lucra niciodată
in contra drepturilor şi intereselor Naţiunii Române, ci voi ţine şi apăra legea şi limba
noastră Română, precum şi libertatea, egalitatea şi frăţietatea. Pre aceste principii voi respecta toate naţiunile Ardelene, poftind egale respectare de la dînsele. Nu voi încerca să
asupresc pe nimenea, dar nici voi suferi să ne asuprească nimenea. Voi lucra după putinţă
la desfiinţarea iobăgimei; la emanciparea industriei şi a comerţului; la păzirea dreptăţii;
la înaintarea binelui umanităţii, al Naţiunei Române şi al Patriei noastre. Aşia să-mi ajute
Dumnezeu, şi să-mi dea mîntuirea sufletului meu. Amin!"' 6 •
După depunerea jurămîntului, Iacob Deleu se întoarce în Sălaj, la Vîrşolţ şi Perieci.
Revoluţia începuse, iar cel care era un răzvrătit, prin naştere, împotriva nedreptăţilor la.
care erau supuşi români ardeleni de către grofii şi baronii unguri porneşte la luptă. !şi adună
o ceată de ţărani din satele din jurul Şimleului (Perieci, Vîrşolţ, Recea, Siciu, Bădăcin etc.),
îi înarmează cu coase, topoare, furci şi cîteva puşti. Sfătuindu-se cu vicarul Silvaniei, Şterca
Şuluţiu, Iacob Deleu se convinge încă o dată că singura cale spre izbăvire este lupta.
Alertată de această situaţie, conducerea comitatului ordonă corpului de armată pe care
îl avea la dispoziţie să se îndrepte Împotriva răsculaţilor. Deleu, Împreună cu oamenii săi,
ocupă dealul Vîrşolţului, unde are loc confruntarea dintre cele două tabere adverse. Unei
armate regulate, instruite şi superior dotate nu i-a fost prea greu, cu toată opiziţia glotaşilor
lui Deleu, să-i înfrîngă pe aceştia din urmă. Eroismul ţăranilor lui Deleu, deveniţi peste
noapte ostaşi, a rămas o pagină de glorioasă istorie în amintirea localnicilor. In timpul
luptei haiducul Radu, legendarul haiduc Radu, cîntat în balade nemuritoare, a fost prins
şi spînzurat. Locul spînzurării vestitului haiduc se numeşte şi astăzi „Dîmbul lui Radu".
Puţinii ţărani care i-au rămas lui Deleu, după confruntarea cu inamicul, pe dealul
Vîrşolţului, l-au urmat pe acesta În Munţii Apuseni, în prefectura Iancului. Iacob Deleu,
fostul ostaş al lui Urban, se pune acum în slujba Craiului munţilor.
Iacob Deleu îşi urma destinul, lăsîndu-şi din nou familia, înrolîndu-se În armata Iancului, punîndu-şi cunoştinţele militare în folosul naţiunii, prefigurînd, parcă, destinul unui alt
Deleu, al nepotului său Victor, organizatorul de mai tîrziu, în 1917, a Corpului de Toluntari
români, ardeleni şi bucovineni, de la Darniţa.
ln oastea lui Iancu, Iacob Deleu era printre foarte puţinii oameni cu cunoştinţe militare.
Făcîndu-se repede remarcat de către prefectul Ioan Buteanu şi ascultat de către cetele de
ţărani înarmaţi, Deleu va fi învestit cu funcţia de comandă, participînd astfel la toate
luptele importante duse împotriva ungurilor atacanţi, în prefectura Iancului. Despre spiritul
său de conducător, despre autoritatea de care se bucura în rîndul ţăranilor-ostaşi aflăm dintr-o
scrisoare pe care Ioan Buteanu o adresează lui Avram Iancu, scrisoare publicată în „Gauta
ie Reprodus din G. Bariţiu, op. cit. p. 110-111
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de Duminecă" din Şimleu Silvaniei, nr. 16-17 din 1924. lată ce scrie „ ... Bradu şi Kriştioru
c dezarmat şi fiindcă Românii au fost foarte furiaţi nici Deleu nu-i putu ţiene ln frîu, pe
to\i i-au jefuit". Era un moment de furie al românilor, moment În care nici chiar Deleu,
n1 autoritatea de care se bucura nu i-a putut ţine în frîu.
In decursul revoluţiei de la 1848 oastea lui Iancu, tînărul de 24 de ani la care alerga
poporul din Transilvania, prefectul legiunii Auroria Gemina, a instaurat, în Munţii Apuseni,
o adevărată „republică ţărănească a. Această republică, ce cuprindea un teritoriu de circa
10000 km 2 cu o populaţie de circa 150000 de locuitori, cu capitala la Cîmpeni, niciodată
urnpată, a durat un an de zile: din septembrie 1848, cînd are loc înarmarea cetelor, şi pînă
În august 1849, cînd oastea lui Iancu a fost silită să depună armele. Că era o adevărată
republică, că era „o ţară nouă, înfăptuită de popor pentru popor, apărată de o oaste populară condusă de oameni din popor, slujind pînă la sacrificiu interesele poporului", după
opinia lui Ştefan Pascu, o dovedeşte însăşi organizarea internă a acestui teritoriu în care
1111 se urmărea altceva decît „binele obştesc".
Din oastea lui Iancu, Iacob Deleu nu s-a întors decît după acordarea amnistiei generale.
A apărut acasă pe un cal focos, calul său de luptă.
Anii ce au urmat revoluţiei paşoptiste, au fost ani de mari deziluzii pentru toţi românii
1Iin Transilvania. Idealurile pentru care au luptat şi şi-au jertfit sîngele auţia luptători viteji,
în~criind încă o filă de istorie, erau călcate în picioare de către autorităţile austriece. Insuşi
împăratul, căruia i-au jurat credinţă pe Cîmpia Libertăţii, s-a desolidarizat de români. I-a
folosit împotriva ungurilor, care ameninţau cu prăbuşirea imperiului austriac. Promisiunile
13.cute nu se mai realizau, ba, dimpotrivă, soarta românilor începuse să fie din ce în ce mai
1irea, grofii şi nobilii unguri acuzmdu-i de gravă infidelitate faţă de autorităţi, îi spoliau
în voie.
Iacob Deleu, ca şi mulţi alţi intelectuali români cuprinşi în viitoarea revoluţiei pe care
n o considerau încheiată, au continuat lupta pe alte căi, decît cea revoluţionară, revenind
l.1 ideea renaşterii naţionale prin cultură, iar revendicările pentru îndulcirea, cît de cit, a
traiului, căutau să le realizeze prin petiţii adresate împăratului de la Viena.
In acaste condiţii, fostul ost.aş din prefectum lancului se dedică dăscăliei. Firea i se
închide, devine taciturn, notează dr. Ovidiu Deleu în însemnările sale memorialistice, clocotul
1îngelui i s-a potolit. întreaga sa energie intelectuală i se canalizează într-o singură direcţie:
educarea copiilor de ţărani.
Revoluţia de la 1848, chiar dacă n-a rezolvat dezideratele naţionale ale românilor transilvăneni, deziderate care au pecetluit platforma revoluţiei, conferindu-i un caracter demorratic, a înviorat; totuşi, latura spirituală ce s-a manifestat în anii de după revoluţie în
forme diverse deschiderea de noi şcoli româneşti, înfiinţarea unor societăţi culturale, a unor
institute de credit şi bancare.
Cu o veche tradiţie în direcţia învăţămîntului românesc, o seamă de şcoli datînd din
vremea lui Şincai, marele dascăl al neamului, ce-şi doarme somnul de veci, după tradiţia
locală În vechiul cimitir al Bobotei, Sălajul va prospera şi după 1848. ln 1850, vicarul
Slivaniei, Alexandru Şterca Şuluţiu (vicar între 1835-1850) devenit apoi mitropolit de
Alba Iulia şi Făgăraş, cu sediul la Blaj (Între 1850-1867), a convocat, la Şimleu Silvaniei,
pc zrua de 10 ianuarie 1850, un sinod mixt, sinod la care au panici.pat preoţi şi mrreni,
to\i bărbaţii de seamă ai Sălajului''· Protocolul acestui sinod este de o importanţă aparte
pentru istoria Sălajului în el fiind cue_rinse o seamă de dispoziţii menite să reglementeze
desfăşurarea În bune condiţii a învăţamîntului românesc. În conformitate cu prevederile
acestui protocol „şcoala cu toate cele trebuincioase se va ridica şi susţine de către comunitate (pct. 2), pe seama pruncilor săraci „judele comunal şi curatorul bisericii, la cules de
vii, mălaiu, la seceriş de griu, să adune dar (cadou - n.n.) pe care să-l vîndă şi din preţ
s:'i (le) cumpere ce!e de lipsă a (pct. 3). Cît priveşte „cărţile trebuincioase, să se roage Gubcrniul prin Supremul Comisariat cercual ca să dispună la tipografi tipărirea acelora, iar
pentru şcolile române să dispună traducerea cărţilor altor naţiuni luminate pe limba românească şi tipărirea lor cu litere latine ... • (pct. 4 ). Acolo unde, din diferite motive, nu
există „dascăl sau cantor apt de a învăţa pruncii, acolo să fie preotul dator a-i învăţa, iar
unde nici preotul n-ar putea înlocui pe dascăl din cauza bătrîneţilor, acolo să se îndatoreze
17
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baremi cei mai cu stare, a-şi purta copiii la şcolile vecine" (pct. 5)1 7 •. In continuare,
protocolul prevede reglementări privind locul de şcoală, localul, plata dascălului etc. Toate
aceste reglementări, bazate pe o veche tradiţie în direcţia culturii, a dezvoltării învaţamm
tului românesc din această parte a Transilvaniei, vor deschide noi perspective în acest domeniu, aici, în Ţara Silvaniei, „ţară" ce a dat culturii române bărbaţi iluştri şi dascăli de
seamă: Simion Bărnuţiu, Alexandru Papiu Ilarian, dascăli pătrunşi de ideile mari ale apostolatului pe care-l făceau. Această realitate l-a făcut pe Iorga să scrie: „La început ~c po::ite
zice că ardelenii au fost aproape numai dascăli şi încă nu dascăli la ei acasă, unde împrejurările nu îngăduiau mare dăscălie răspînditoare de ideile şi îndemnătoare la fapte naţionale"18.

Pătruns de idealurile naţionale în slujba cărora s-a pus cu întreaga lui fiinţa la 1848,
Iacob Deleu va lua parte la toate evenimentele însemnate care au făcut din Ţara Silvaniei,
vatră autentic românească, un teren vast de lupte naţionale.
ln 1861, alături de toţi marii bărbaţi ai Silvaniei, Iacob Deleu îşi exprimă şi el nemulţumirea faţă de hotărîrile guvernului maghiar de a îngloba la Ungaria întreg Parţiumul,
deci şi Sălajul, care se număra printre comit.atele mărginaşe .ale Transilvaniei. Memoriul tr~mis
împăratului de la Viena în această chestiune depăşeşte, prin esenţa sa, cadrele unei scrisori
obişnuite, a unui memoriu, el fiind un protest înverşunat împotriva samavolniciei hotărîrii,
un adevărat „memorandum sălăjean".
„Memorandumul sălăjean" a fost un strigăt de protest a celor peste 100.000 de români
ce locuiau În comitatele Solnocul de Mijloc şi Crasna (vicariatul Silvaniei; mai tîrziu, în
1876, cele două comitate se vor uni, formînd judeţul Sălaj) împotriva anexării lor la Ungaria.
Cercetînd documentele epocii, aflăm cum s-a născut ideea „memorandumului". Şi nu
este lipsit de interes să insistăm o clipă asupra acestui fapt, precum şi a documentului însuşi,
pentru a cunoaşte mai bine epoca şi oamenii săi.
Dintr-o scrisoare pe care dr. Ioan Maniu din Bădăcin, nepotul de soră al lui Simion
Bărnuţiu (atunci profesor la Iaşi), datată din 17 august 1861 aflăm că acesta, în una din
zilele lunii, „mergînd la dînsul (la vicarul Silvaniei, Demetriu Coroianu, viitorul socru al
lui Ioan Maniu) am aflat acolo pe un protopop onorar, om tînăr, studiat în Viena; ne-::im
îmbucurat nevăzîndu-ne de mult. Indată am început a vorbi de cauza „părţilor" (a comitatelor anexate Ungariei - n.n.). El îmi spuseră că numai pentru asta a venit la Şimleu.
Io asemenea zisei, numai pentru asta. Deci dară să ne apucăm de sfat. Rezultatul a fost că
noi să apucăm pe protopop şi popii mai inteligenţi, să ne sfătuim ca ei, că cum s-ar putea
face protest şi după protest noi deputaţi să meargă la Viena" 19 • „Protopopul onorat" de
care este vorba se numea Ioan Galu, preot pa,roh în Chieşd, luptător înfocat pentru drepturile poporului român din Transilvania.
Vicarul Demetriu Coroianu, aflat „în mijlocul inamicilor", a rugat pc Ioan :\!aniu,
om cu o frumoasă pregătire juridică, să întocmească memoriul. In 27 august 1861 memoriul
fu redactat, la această muncă ajutîndu-1 şi Ioan Galu. Şi în aceeaşi zi, cu ocazia ,,sfinţirii
biserici din Bobota, Ioan Galu şi Maniu s-au prezentat cu memoriul gata Întocmit, toţi cei
de faţă au zis că e bine şi l-au subscris, cîţi au fost de faţă"2°. La toate reuniunile sălăjenilor,
inclusiv la nunţi, s-a dezbătut acest memorand, fiind în întregime şi cu însufleţire suSţinut.
Reprezentanţii celor două comitate, întruniţi la Băseşti, la locuinţa primitorului luptător na·
\ional căruia lumea îi spunea incredibil de simplu şi frumos, „badea George" !-au aprobat
şi ei. Au fost de faţă la această întîlnire, preziClată de vicarul Demetriu Coroianu, pc lîngă
notabilităţile bine cunoscute ale celor două comitate, George Filip, Danii! Vultur, George
Pop, Vasile Pop, Alexandru Pop, Ioan Lobonţiu, preotul paşoptist din Giurtelecul Şimleului,
Florean Mărcuş, Ioan Vicaş şi oameni din afara judeţului, unii sălăjeni prin părinţi, alţii
rloar simpatizanţi ai românilor de aici, printre care P. Mihuţiu, I. Selegean, Sim. P. Dessean,
George Marchiş, profesori în Beiuş, precum şi admirabilul orator, Ioan Popovici-Dessean,
17 • Arh. Stat. Sălaj. Fond: colecţia personală Ioan Ardeleanu-Senior, dos. 15.
ie N. Iorga, Partea romilnilor din Ardeal şi Ungaria, În Cultura românească, Bucureşti
1911, p. 24
19 Apud. I. Ardeleanru-Senior, OaTMni din Sălaj, Zălau, 1938, p. 48-49
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deputat În Dieta de la Pesta, toţi, fără deosebire, apărători înfocaţi ai drepturilor românilor
din Transilvania.
Tot la aceeaşi adunare s-a hotărît înfiinţarea a două comitete, cite unul pentru fiecare
wmitat, ce urmau ;ă elaboreze un proiect pentru înfiinţarea unui gimnaziu român în Silvania,
un •k".iderat mai v.;chi al sălăjenilor.
Protestul ce a fost admis de către cei prezenţi, va fi înmînat monarhului de la Viena,
„Mare Principe al Transilvaniei", la 14 octombrie 1861.
Tn preambulul „memorandu" -lui, după ce se invocă prevederile diplomei din 20 octombrie 1860, diplomă promulgată de către „preagraţiosul" monarh, în baza căreia toate naţio
nalităţile din cuprinsul coroanei austriece se bucură de „egale îndreptăţiri politico-civile şi
naţionale" provinciile bucurîndu-se de autonomie, se spune: „cu amară durere sufletească
stintem însă constrînşi, noi Românii din susnumitele comitate, - ca nişte supuşi întotdea.una
credincioşi maiestăţii Tale, a mărturisi ca în loc să se pună balsăm vindecător pe ranele
seculare se înveninară din nou, mai ales prin fatala împrejurare, că în primăvara anului
curent, fraţii Maghiari, contrar Înţelesului diplomei din 20 octombrie a.tr. (1860) ne declară dezmembraţi de către dulcea noastră patrie Transilvania şi contopiţi cu Ungaria, în
puterea legilor maghiare, necompetente în privinţa aceasta, aduse în anul 1836 de către
dieta din Pojon - pentru că rupînd şi din o provincie şi din alta cite o parte, crescfod
şi întărindu-se intensive ei să-şi poată realiza mai uşor visul despre o Ungarie mare şi tare,
ncatîrnătoare de Austria, cu amalgamisarea şi ruinarea tuturor naţionalităţilor de sub coroana
Ungariei• 21.
Atît era de „funestă şi nelegală anexiunea", incit românii în majoritate covîrşitoare
în aceste comitate, la Început nici n-o credeau - se spune în „memorand".
Urmează apoi, cu multă grijă şi competenţă alese şi formulate, argumentele. Ele se
orînduiesc logic, arătîndu-se că „comitatul Solnocului de Mijloc şi al Crasnei au format
•::tb antiquissimo» a parte integratoare a Transilvaniei", că niciodată n-au făcut parte din
Ungaria, că inclusiv intenţia de a „unifica" Transilvania cu Ungaria în 1848, neinspiratul
punct 12 din programul revoluţiei maghiare, s-a lovit de opoziţia poporului român care,
adunat pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj striga „că nu voieşte Uniunea Transilvaniei cu Ung.uia"22, replicind într-un glas: „Noi vrem să ne unim cu ţara" (Ţara Românească şi Moldova)!
.
Continuă apoi rînd. pe rînd, un atac împotriva anexării hotărîte de guvernul maghiar,
„memorandul" aducînd dovezi istorice şi de drept, dovedind ilegalitatea actului samavolnic,
argumentele întinzîndu-se de-a lungul a 15 puncte.
In finalul „memorandului" se spune: „Maiestate! aceste argumente în contra anexiunii
sunt mai mult juste decît să poată fi paralizate prin apucături înşelătoare şi teroristice ale
unor caste setoase de predominarea, românii din cele Clouă comita te nutrind „dulcea speranţă" că monarhul de la Viena va „primi de binevenită, dreaptă şi leală această plînsoare
a unui popor"23.
Dar, oa şi de atîtea ori în istorie, monarhul, preocupat mai mult de soarta propriei
sale coroane, Într-o vreme în care Ungaria făcea presiuni, dorind ruptura cu Casa de
I fabsburg, le-a înşelat aşteptările. Mai mult, în 1867 se instituie, ca urmare a slăbirii autoritătii
tronului şi a creşterii reaqionalismului „rechinilor" de Ja Pesta, ruşinosul „dualism" austroungar. Se semna, acum, în 1867, prin acest pact, actul de deces al pestriţului imperiu.
„Şandramaua habsburgică" începea să scîrţîie din toate încheieturile, ~mperiul intra în agonie.
Deceniul 1861-1867 se numeşte al redeşteptării naţionale. La Şimleu au candidat cu
program naţional în 1861 şi 1865 Florean Mărcuş, vicecomitele ales al comitatului Crasna,
iar în 1869 vicarul Demetriu Coroianu. Folosindu-se de mijloace nelegale la una din alegeri
( 1861) numai cu trei voturi a reuşit candidatul partidului guvernamental. Acestea au avut
însă darul de a crea o conştiinţă naţională politică la români. Iacob Deleu din Periceiul
apropiat va fi adus şi el un rol important de a lămuri pe alegătorii români în cursul campaniei electorale, majoritatea fără ştiinţă de carte. Ziarul „Federaţiunea" din Pesta a publicat
numeroase corespondenţe în aceşti ani, trimise de la Şimleu.
21

22
23

Idem, p. 193-194
Simion Bărnuţiu, Dreptul public al Românilor,
Idem p. 195-196
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c. PRIN CULTURA, SPRE /NFAPTUIREA
ROMAN/El MARI
Crezul exprimat la 1848, pe Cîmpia Libertăţii de la Blaj, un c~ez ce ne-a urmant în
Întreaga noastră istorie, de la Burebista, întemeietorul primului stat dac centralizat şi independent, cu 2050 ani în urmă, înfăptuit pentru scurt timp de Mihai Viteazul, exprimăt
laconic, dar dîrz şi hotărît prin acel „Noi vrem să ne unim cu ţara!•, a rămas un deziderat
încă neîmplinit. Pînă la realizare, istoria mai cerea timp şi jertfe. Dar conştiinţa naţională
a românilor de pretutindeni, redeşteptată de revoluţia paşoptistă era o garanţie sigură că
lupta pentru întregirea neamului nu se va curma, nu va putea fi stăvilită, oricîte oprelişti
i s-ar aşeza în cale, oricîte legi draconice va fi votînd guvernul maghiar pentru înnăbuşirea
voinţei naţionale a românilor ardeleni, aceştia vor rezista, precum dacii Încrustaţi în columna
traiană, sfidînd încercările nedrepte ale mai-marilor zilei, realizînd, în final, idealurile de
dreptate naţională şi socială şi unitate politică a românilor.
lnvăţătorii, preoţii şi alţi intelectuali ardeleni au rămas neclintiţi în fruntea poporului.
Ridicarea stării culturale a poporului român, prin înfiinţarea -ie şcoli, societăţi culturale etc.
şi mîntuirea lui, şi pe această cale, din starea precară în care îl aduseseră străinii era acum
preocuparea de căpetenie a acestora. Mare şi grea sarcină! Dar cu cît mai aspră era lupta,
cu atît mai mare era fiecare fărîmă de victorie cîştigată. Mare - pentru că, în idealismul
lor, aceşti intelectuali, îşi propuneau să înfiinţeze şi să susţină o reţea şcolară şi de instituţii
culturale cum nu mai cunoscuse Tronsilvania pînă atunci. Grea pentru că „Legea naţionali
tăţilor", promulgată de către guvernul maghiar· la 1868, nu era respectată. Ba, dimpotrivă,
guvernul va promulga alte legi şi decrete, instrucţiuni departamentale de tot felul, după
cum vom avea ocazia să const;'ltăm În altă parte, care nu numai că nu porneau de la prevederile legii sus menţionate, dar veneau să o îngrădească, să o facă inoperativă. lnţelegem
acum de ce victoriile repurtate în această luptă valorau atît de mult!
In noile condiţii, Iacob Deleu, cantor şi învăţător, alături de toţi confraţi de breaslă,
se va dedica cu asiduitate meseriei de dascăl de ţară. Şi era nu numai învăţătorul „pruncilor
şi fetiţelor", cum glăsuiau circularele episcopeşti şi vicariale din aceea epocă, era mult mai
mult, era dascălul satului! Era luminătorul tuturor românilor din Vîrşolţ şi Perieci, înflă
cărat de deviza pe care o urmau cu sfinţenie aceşti demni şi anonimi urmaşi ai iluminismului
Şcolii ardelene: prin cultură, la dezrobire naţională!
Acum, cînd era nevoie de cît mai multe forţe pe terenul cultural şi politic al luptelor
naţionale ale românilor ardeleni, eforturilor „docentelui• Iacob Deleu li se alătură, cu toată
forţa şi elanul tinereţii, cele ale fiului acestuia, Daniel Deleu.
DANIEL DELEU24 s-a născut în Vîrşolţ, în anul 1844 şi a murit încă de tînăr, cînd
abia Împlinise 52 de ani. Deşi a trăit puţin, Daniel Deleu a continuat firul tradiţiei începute
de preotul Andrei Deleu, bunicul său, a avut în viaţă un singur ideal: continuarea luptei
românilor din Transilvania pînă la Împlinirea def,lină a năzuinţelor de veacuri ale acestora.
De a'tfel, se pare că îi semăna la fire mai mu t bunicului, decît tatălui său Iacob Deleu.
In contrast cu acesta, Daniel era o fire blindă, aşezată, aplecat spre cărţi, descifrînd Înţelep
ciunea ascunsă dincolo de slovele scrise. In viaţă s-a dovedit a fi nu numai un luminat
luptător pe tărîm naţional, dar şi un bun gospodar, însuşire care-i lipsea tatălui său, în firea
lui năvalnică, tumultuoasă, veşnic neastîmpărată.
Daniel a fost copilul reîmpăcării familiale, venit pe lume cînd tatăl său Iacob Deleu,
avea 40 de ani şi abia sfîrşisc prima lui „aventură", ca ostaş în trupele imperiale de ~răniceri
români ale colonelului Urban. Familiei Deleu le-a mai rămas În viaţă o fată, Irina, casătorită
în Vîrşolţ.
Cum era şi firesc, Daniel Deleu a avut ca primul şi marele dascăl - mediul familial.
Descendent al unei familii de preoţi, aplecaţi spre cultura neamului, patrioţi înflăcăraţi,
fiu al paşoptistului Iacob Deleu, Daniel s-a născut cu un destin precis: acela de a duce mai
departe şi a îmbogăţi, pe cît îl vor ţine puterile şi-l vor lăsa împrejurările, blazonul familiei
24
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- lupta pentru realizarea idealurilor naţionale ale românilor ardeleni. lntreaga lui. v~aţ~
este o dovadă grăitoare că şi-a împlinit destinul. A lăsat în urma lui o activitate munsa
pe teren cultural şi naţional, dar, mai ales, a lăsat o familie numeroasă, pentru care crezul
paşoptiştilor ardeleni a devenit literă de evanghelie. Şi le va fi dat urmaşilor lui Daniel,
cu deosebire lui Victor şi Ioan Deleu, cum se va vedea în paginile ce urmează, să fie cei
a căror generaţie va împlini visul încă neîmplinit, copil al suferinţelor atîtor generaţii trecute:
România Mare.
Daniel Deleu va învăţa carte, în primul rînd, cu tatăl său „docintele" Iacob Deleu, cel
cc punea atîta rîvnă în misiunea ce singur şi-o alese. Iar copilul se va dovedi receptiv încă
din primele clase elementare. Se mai păstrează şi acum în strana bisericii din Pericei, o carte
roasă de vremuri, ce-a aparţinut lui Iacob Deleu. Sub semnătura acestuia, stîngaci, dar liniar,
descifrăm un nume pe atunci copil: Dănilă Deleu. Cît de mare va fi fost bucuria tatălui la
acest început!
După ce va deprinde bine scrisul şi cititul, noţiunile elementare de aritmetică, probabil
la stăruinţa ramurii materne, dar cu un scop precis, uşor de descifrat, Daniel va urma şcoli
ungureşti.

Gimnaziul l-a urmat la Şimleu Silvaniei, la „minoriţi•, unde a fost înscris cu numele
maghiarizat: Delley Dăniel. Atmosfera severă, impusă de călugării-dascăli, nu i-a fost deloc
familiară copilului crescut în atmosfera sănătoasă de la ţară. Dar, ca şi Simion Bărnuţiu
în primul sfert al acelui secol, se va obişnui cu ea. Va învăţa cu rîvnă, cu pasiune. Numai
pentru a nu-şi dezamăgi părinţii, care investiseră în el multă încredere, dar, de această dată,
dintr-un considerent major: pentru a nu-şi dezamăgi naţia. Pentru a o ridica, după puterile
lui, în ochii colegilor unguri şi profesorilor călugări, din sînul „minoriţilor franciscani", care
nu-l slăbeau din apelativul „olah•, fireşte rostit cu o ironică bunăvoinţă. Şi pe tot par(Ursul studiilor, Daniel Deleu, învingînd de pe acum nedreptăţile pe care viaţa i le aşeza
în cale, a obţinut „victorii pe tărîm cultural-naţional", îşi susţine examenul de maturitate
ru bune rezultate.
Tocmai aceste rezultate bune obţinute la Gimnaziul minoriţilor franciscani din Şimleu
Silvaniei, precum şi unui comandament major, de importanţă naţională, se datoreşte şi hotă
rîrca luată de familie: Daniel va urma dreptul la Universitatea din Budapesta. Considerentul
major pentru alegerea carierei de jurist este necesitatea continuării, pe calea armelor juridice,
a luptei naţionale. Şi pentru această luptă, deloc uşoară, naţiunea română din Transilvania
avea nevoie de jurişti. Se continua, altfel, tradiţia paşoptiştilor Simion Bărnuţiu, Avram
Iancu, Alexandru Papiu-Ilarian - eminenţi jurişti, formaţi, din lipsă de universităţi româllC)ti, la cele apusene. Tot acolo trebuia să-şi urmeze studiile juridice şi Daniel Deleu, dorinţa,
c.xprimată de atîtea ori, prin memorii, petiţii, testamente etc., pentru a înfiinţa o Universitate
pc seama românilor din Transilvania rămînînd încă, multă vreme, un pios deziderat.
In aceste condiţii Daniel Deleu va urma dreptul la Universitatea din Budapesta, iar
Jupă absolvirea acesteia, de unde nu are amintiri plăcute, înafara activităţii desfăşurate
în cadrul nucleului de studenţi români din Budapesta, care şi ea se afla relativ la începuturi.
Reîntors în Sălaj, unde-l aşteptau atîtea obligaţii, sălăjenii punîndu-şi mare nădejde
În tînărul absolvent de studii juridice, va ocupa, pentru început, postul de notar-stagiar În
l<Kalitatea Siciu, nu departe de Perieci. Intreaga familie jubila.
A fost repede îndrăgit şi respectat de toate familiile din Siciu, din Periceiu şi Vîrşolţ;
din Şimleu Silvaniei, de asemenea.
Intre timp, familia Deleu se mută la Pericei, unde Iacob Deleu devine învăţător la
)<'Oala românească.
Nu peste mult timp, tînărul Daniel Deleu se căsătoreşte cu fica preotului Ioan Cosma
din localitate, Iuliana Cosma. Căsătoria celor doi tineri s-a celebrat la 5 iulie 1868, în
l'cricei. Şi aşa cum se întîmpla de regulă, în asemenea ocazii, s-a adunat la această nuntă
10ată „inteligenţa românească• din jurul Şimleului Silvaniei precum şi ţărani români din
,;ncle din jur: Bădăcin, Siciu, Vîrşolţ. Cununia religioasă a celebrat-o vicarul de atunci al
Silvaniei neobositul luptător pe teren cultural şi politic pentru drepturile românilor ardeleni,
I )cmetriu Coroianu, tmăra pereche avîndu-i ca naşi pe dr. Ioan Maniu cu soţia, Clara,
născută Coroianu.
lntr-o perioadă cînd opresiunea autorităţilor vremii împotriva românilor era maximă,
Jualismul instaurîndu-se cu un an înainte, în 1867, nunţile românilor constituiau tot atîtea
prilejuri de a menţine trează conştiinţa naţională. Astfel de Întruniri erau, în ultimă instanţă,
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manifestări naţionale complexe; se rosteau toasturi, m care problemele ce frămîntau poporul
îşi găseau rostul lor, se cîntau cîntece naţionale româneşti.
Tînăra pereche s-a stabilit Ia Perieci, unde Daniel Deleu va fi numit acum notar,

român

după ce-şi

Încheiase stagiatura la Siciu. Periceiul va deveni de acum încolo „cuibul• Deleilor.
Avînd acum o slujbă sigură, întemeindu-şi o familie, Daniel Deleu îşi va orienta întreaga
lui activitate în direcţia slujirii idealurilor naţionale. Grijile gospodăriei, care va deveni din
ce în ce mai mare, precum şi a familiei, şi ea numeroasă (Daniel Deleu a avut şase copii:
Cassiu, Regina, Victor, Ioan, Cornelia şi Sabina), vor cădea în sarcina soţiei, destoinica
Iuliana, devenită pentru nepoţi „mama Tinau. Aceasta şi din pricina unei slabe constituţii
fizice a soţului ei, Daniel Deleu.
Atît tatăl, Iacob, cit şi fiul, Daniel Deleu, primul Învăţător, al doilea notar vor fi,
de acum, figurile proeminente ale satului, şi nu numai ale satului, dar şi ale împrejurimilor,
inclusiv a protipendadei româneşti din Şimleu Silvaniei, reşedinţa comitatului Crasna şi centrul
spirituail, cuhural şi pdlitic, ce polariza întreaga activi~ate a românilor din cele două comitiate:
Crasna şi Solnocul de Mijloc (cu reşedinţa la Zălau). Faptul că sediul vicariatului Silvaniei,
ce-şi întindea autoritatea asupra celor două comitate, prefaţînd înfiinţarea judeţului Sălaj,
în 1876, prin unificarea acestora, conferea Şimleului acest statut de centru cultural-politic
românesc al Ţării Silvaniei.
Subliniam mai sus faptul că, după revoluţia din 1848, lupta românilor transilvăneni
a fost canalizată, în special, pe tărîm cultural. Aceasta este şi raţiunea pentru care, în cea
de-a doua jumătate a secolului trecut, în Transilvania au luat fiinţă o seamă de societăţi
culturale. „Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român"
(ASTRA), înfiinţată Ia Sibiu, în 1861, „Asociaţiunea pentru cultura poporului român din
Maramureş (1860), „Asociaţiunea Naţională din Arad pentru cultura şi conversarea poporului
român• (1863), sînt printre primele înfiinţate dincoace de munţi. Aceste societăţi, precum
şi altele, regionale, au fost create cu un scop înalt, în fruntea lor activînd, în calitate de
preşedinţi, preşedinţi de onoare, membri ai conducerilor centrale ale acestora (unele dintre
aceste societăţi fiind organizate şi pe principiul „de~ărţămintelora) personalităţi de primă
mărime ale culturii şi ştiinţei: George Bariţiu, Timotei C1pariu, Iosif Hodoş, etc.
Alături de aceste societăţi, care au avut o viaţă mai lungă (ASTRA desfiinţîndu-se abia
în 1948) şi care şi-au extins acţiunea lor asupra întregii Transilvanii, au fiinţat, în perioada
respectivă, şi alte asociaţii şi societăţi ce aveau preocupări mai limitate. Dar, deşi „aceste
societăţi au urmărit realizarea unor obiective mai modeste, consacrîndu-se îndeosebi unor
acţiuni filantropice studenţeşti şi şcolare, sau ajutorării instituţiilor şi locuitorilor dintr-o
singură comună sau regiune, totuşi, ca ţintă finală, ele au urmărit, în cadrul organizaţiei lor,
aceleaşi scopuri naţionale ca şi marile asociaţii, activitatea lor desfăşurîndu-se pe aceeaşi
linie ca şi a acestora, şi uneori contopindu-se cu ea. Ele au fost înfiinţate şi menţinute nu
dintr-un spirit de separatism sau opoziţie faţă de acestea, ci ca o expresie patriotică a unor
grupuri cu caracter profesional comun sau cu origine natală comună, Ia baza lor aflîndu-se
anumite iniţiative personale mobilizatoare a unor elemente răzleţe• 25 •
Astfel de societăţi culturale s-au înfiinţat şi în judeţul Sălaj: „Reuniunea Invăţătorilor
Români Sălăjeni" (R.l.R.S. - 1870), „Despărţămîntul Sălă}an al ASTREI" (1870)2 6 , „Reuniunea Femeilor Române Sălăjene• (1881), „Casina română din Şimleu" (1903). la fiinţă,
În 1886, la Şimleu! Silvaniei „Institutul de credit şi economii - Silvania" ~Banca „Silvania•), din iniţiativa lui George Pop de Băseşti, preşedinte, Andrei Cosma, d1Cector. Scopul
acestei bănci, care va avea filiale şi în alte localităţi, precum şi a băncilor din Jibou („Sălă
jana" - 1897), Băseşti („Codreana• - 1906), Tăşnad („Vulturul• - 1908) era acela de
a impulsiona dezvoltarea economiei naţionale în această parte a Transilvaniei.
Atît Iacob Deleu, cît şi fiul acestuia, Daniel Deleu, alături de toţi intelectualii săl:ijeni
s-au dovedit, dintru început, fervenţi suSţinători ai societăţilor sălăjene.
Tradiţia moştenită în Ţara Silvaniei, şi nu numai aici, de la renumiţii dascăli sălă
jeni, Simion Bărnuţju, Aiesandru Papiu-Ilarian şi alţii, care n-au dispărut niciodată din
conştiinţa neamului românesc, dimpotrivă, memoria lor constituind întotdeauna, dar mai a.Ies
în vremuri de răstrişte, un îndemn spiritual şi un suport moral pentru aeţiunile naţionale
25
28

V. Netea, Spre unitatea statală a poporului romdn,
Cf. H. D. Ardeleanu, Astra în Sălaj, mss. p. 26

Bucureşti,
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11Ie românilor, tradiţie ce s-ar putea formula pe scurt asDfel: menţinerea mereu vie în c-0n11iinţa neamului şi lupta pe toate căile în vederea înfăptuirii unei Românii Mari, pe măsura
„regatului dacic• de odinioară, a fost acum preluată de societăţile nou înfiinţate.
Infiinţarea Reuniunii Invăţătorilor Români Sălăjeni, în 1870, la Şimleu Silvaniei, are,
printre altele şi scopul formulat de noi mai sus. Reuniunea şi-a făcut întotdeauna o datorie
Jc onoare din a reîmprospăta orice tradiţii româneşti progresiste, de la serbările şcolare,
Ample manifestări naţionale româneşti, la alfabetizarea adulţilor. De asemenea, Reuniunea
î~i propunea editarea unor gazete didactice (prima gazetă, manuscrisă, constituind şi începutul
presei sălăjene, intitulată „Amicul învăţătorului•, a apărut, în 1876, în Cosniciul de Sm,
liind editată de Macedon Botian, „învăţător ambulant în Cosniciul de Sus şi de Jos~) care
după ce-au apărut, au abordat în paginile lor probleme ce depăşeau interesul strict didactic,
formulate în chip luminist, în tradiţiile corifeilor Şcolii ardelene şi a revoluţiei de la 1848.
In primul rînd, Reuniunea şi-a propus să deştepte dorinţa de învăţătură la românii
Jin Sălaj, pregătind astfel populaţia românească a acestui ţinut românesc în vederea luptei
împotriva dualismului austro-ungar, pentru lichidarea politicii de asuprire naţională şi socială.
Venise, la acea dată, vremea cînd românii vedeau în atributele naţionalităţii nu numai chestiunile legate de limbă, ci şi altele, tot de aceiaşi greutate.
De fapt, dacă ne gîndim bine, ceea ce făcea Iacob Deleu încă înainte de 1848, în
Vîrşolţ, cînd înfiinţa şcoala românească de aici, se înscria perfect pe linia celor propuse
.t<"um de recent înfiinţata Reuniune. Şi, de fapt, nu spunem o noutate: Reuniunea nu şi-a
inventat, pur şi simplu, programul adoptat la înfiinţarea ei, ea a ridicat la rang de instituţie
rnlturală opţiuni mai vechi, tradiţii sănătoase ale învăţămîntului românesc de pe aceste
111eleaguri, unind, ca într-un şuvoi, eforturile, pînă acum disparate, ale dascălilor din Ţara
Silnniei.
Ctitorii Reuniunii învăţătorilor români sălăjeni, Gheorghe Pop de Băseşti, Andrei Cosma,
l11an Jarda, învăţător în Aghireş, apoi directorul şcolii normale din Năsăud şi dr. Ioan
Nechita, avocat în Zălau, împreună cu Demetriu Coroianu, primul preşedinte al Reuniunii,
'foaia din 1874 îi succede Alimpiu Darboloviciu, noul vicar al Sălajului, au asigurat o bună
orientare tuturor acţiunilor desfăşurate, de-a lungul anilor de către Reuniune.
Acelaşi Demetriu Coroianu, mentor al activităţii naţional-politice şi culturale din Să
lajul de odinioară, va prezida, în acelaşi an, o altă importantă societate culturală cu activitaue în Sălaj, „Despărţămîntul sălăjan al ASTREr-, ce purta la început, numele de „Desplrţămîntul cSilvania.. •, avînd la mceput secretar pe Vasile Pop, asesor la Sedria orfanală,
fost avocat.
Printre zeloşii susţinători ai acestei asociaţii culturale 11 gas1m pe Iacob şi Daniel Deleu.
Prezenţi la manifestările organizate de către „despărţămîm•, Iacob şi Daniel Dcleu, desfăşurau
n activitate susţinută şi în Perieci. Deşi autorităţile vremii încercau să Împiedice desfăşurarea
11qiunilor organizate de către „despărţămînt", prin zelul fondatorilor acestei asociaţii, printre
1·arc învăţătorul Iacob Deleu, ajuns acum la o vîrstă înaintată şi Daniel Deleu, acţiunile
dc,f:işurate au într•mit, din ce în ce mai mult, adeziunea populaţiei româneşti de aici. Prin
rnnferinţe, serbări şi alte forme de manifestări culturale, „despărţămîntul• îşi împlinea şi
menirea ascunsă, scopul politic pentru care a fost creat.
Cu Iacob Deleu, ajuns acum la vîrsta senectuţii, ne mai întîlnim la 1877, cînd România
î~i declarase independenţa de stat şi lupta pe fronturile din Balcani pentru cucerirea ei binemeritată prin luptă.
La scurtă vreme după declararea independenţei în parlament, la Bucureşti, la Zălau are
loc o întrunire a fruntaşilor sălăjeni, În frunte cu George Pop de Băseşti. Aceştia, în număr
de opt, George Pop de Băseşti, Ioan Maniu, Emeric Pop, Vasiliu Pop, Gavril Trifu, Alexandru Costea, Teodor Pop şi Valentin Pop, vor adresa o scrisoare lui Alimpiu Barboloviciu,
vicarul Silvaniei, scrisoare-manifest, în care printre altele, se spune: „Evenimentele din
orientul Europei, cari siliră şi ye România să îmbrace faţă de război şi să-şi sacrifice viaţa
şi averea fiilor săi pentru apararea vetrei strămoşeşti, ne impun atît din punct de vedere
al umanităţii, cît şi din al legăturii de sînge, în care suntem legaţi cu fraţii noştri cei
dincolo de Carpaţi, imperios, ca să facem şi noi ceva pentru alinarea durerilor fraţilor noştri
răniţi sau lipsiţi de averea lor prin; furia zeului Mane ...21
:n Apud. I. Ardeleanu-Senior, Oa~ni din Sălaj, Zălau, 1938, p. 205-206
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Sute de sălăjeni s-au „grăbit cu dinarul lor la altarul umanităţii şi naţiunei" În urma
acestui apel.
Temperament de luptător, Iacob Deleu a vrut să participe, ca atîţia alţi transilvăneni,
la luptă. Cu greu a putut fi oprit de cei apropiaţi. Idealul independenţei naţionale a RomS.nilor îl chema la datorie, pe cîmpul de luptă, pe neînfricatul luptătoMoldat al anului 1848.
Dar bătrîneţile şi boala, care-l mistuia de mai multă vreme, nu i-au îngăduit prezenţa
fizică pe cîmpurile de bătaie din Balcani. Striga, însă, ca şi pînă acum, din cînd m cînd,
în semn de solidaritate cu cei de pe front şi cu cauza care-i chema sub arme. „Trăiască
România!", „Trăiască Garibaldi!".
S-a stins din viaţă, la vîrsta de 76 de ani, în 1880.
Fiul, Daniel Deleu, a continuat tradiţia familiei, activînd în cadru societăţilor culturale
sălăjene. Mai ales după înfiinţarea „Reuniunii Femeilor RomS.ne Sălăjene", „reuniune" te-şi
organiza toate acţiunile laolaltă cu „despăqămîntul" sălăjan al „Astrei", înviorînd activitatea
acestei societăţi, prezenţa lui Daniel Deleu se face tot mai mult simţită, fiind membru activ
în fiecare din cele două societăţi.
Ar trebui să amintim, ajunşi aici, că ideea înfiinţării „Reuniunii" s-a născut încă în
1879, deşi societatea s-a înfiinţat practic, În 1880, iar statutul acesteia a fost recunoscut în
mod oficial în 1881, cînd are loc, la Şimleu Silvaniei, şi prima adunare generală28. Ideea
înfiinţării unei astfel de societăţi a fost lansată la 15 decembrie 1879, de către Emilia
Pop n. Mărcuş, fiica lui Florian Mărcuş, inspirată de „exemplele frumoase comunicate de
foaia social-literară cFamilia» "29. ln anul următor, la 21 februarie, la chemarea Elenei Pop
de Băseşti, fiica lui George Pop de Băseşti, mai multe femei se întîlnesc În primitoarea casă
a vrednicului luptător sălăjean, constituind un comitet ce urma să se ocupe de convocarea
primei adunări a „reuniunii • şi pregătirea statutelor societăţii.
Prima adunare generală are loc la Şimleu Silvaniei, în 18 noiembrie 1881. In cuvîntarea Elenei Pop de Băseşti, rostită cu această ocazie, este formulată şi „deviza sacră" a
Reuniunii: „Inaintarea învăţămîntului poporal şi a industriei de casă cu deosebită privire la
sexul femeiesc din comitatul Sălajului" 30.
Din acest an, timp de 16 ani Clara Maniu, va conduce, în calitate de preşedintă, reuniunea, succedîndu-i apoi Maria Cosma n. Dragoş, Emilia Pop n. Mărcuş, Laura Dr. Pop n. Pop,
Elena Dr. Gheţie n. Pordea, Adela Dr. Meseşian n. Trif.
La prima adunare generală Reuniunea alege 13 membri cu titlul de „fondatori", printre
care Maria şi Alimpiu Barbolovici, vicarul Silvaniei, Gheorghe Pop de Băseşti, Elena Pop
de Bă·seşti, Clara Maniu n. Coro~anu, Daniel Deleu, Simion Oros, Iosif Bran, iar ca „membri
ordinari" ai reuniunii au fos~ aleşi George Bariţiu şi Iosif Vulcan.
Ar fi multe, foarte multe, de spus despre aqiunile educative, spiritul militant românesc
ce-a dominat toate manifestaţiile societăţii. Amintim aici faptul că la 1888, cu toate opreliştile
puse de autorităţi, la Şimleu-Silvaniei se deschide o şcoală de fete, pentru „fetiţele din
popor• precum şi corespondenţa ce a purtat-o reuniunea cu Vasile Alecsandri, care prin
semnificaţie depăşeşte cadrul unei corespondenţe obişnuite.
Ani la rîndul, adunările anuale s-au ţinut în diferite localităţi ale Sălajului şi de
fiecare dată, îşi propuneau să apere dreptul nostru la limba strămoşească, să deschidă şcoli
poporale, să organizeze serbări naţionale în diferite comune, să deschidă biblioteci, să organizeze expoziţii cu obiecte de artă populară, etc. ln 1892 femeile române sălăjene au susţinut
cu ardoare cauza memorandiştilor, considerînd-o propria lor cauză. S-a trecut apoi la adunarea de fonduri pentru teatrul român, precum şi pentru ajutorarea unor elevi cu slabe posibilităţi materiale.
In toate acţiunile Reuniunii, acţiuni desfăşurate Împreună cu cele ale despărţămîntului
sălăjan al Astrei, Daniel Deleu va fi printre organizatori, implicat în cel mai adînc sens
al cuvîntului în tot ce înseamnă acţiune românească organizată sub egida celor două societăţi.
Cînd în anul 1892 are loc mişcarea memorandistă, Daniel Deleu, alături de ceilalţi
intelectuali şi poporeni români de pe întinsul Sălajului, se solidarizează cu cauza memorandişVicaş,
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vilor, fiind cauza întregului popor. Organizează în acest scop o largă aqiune de popularizare
în satele din jurul Şimleului, Pericei, Siciu, Bădăcin etc., a conţinutului „Memorandum"-ului,
punîndu-şi semnătura pe petiţia trimisă în acest sens de şimleuani, petiţie În care, pornind
Je la „ideile drepturilor omeneşti, cetăţeneşti şi ale libertăţii•, acum „din nou ofensate,
schingiuire într-un mod monstruos«, protesta împotriva procesului înscenat memorandiştilor
la Cluj 31. Dintre cei circa 50 de memorandişti sălăjeni, membri în delegaţia ce a Înmînat
„memorandumul" Impăratului, îi amintim aici pe Iuliu Coroianu, coautor al documentului,
Gheorghe Pop de Băseşti şi dr. Ioan Nichita din Zălau.
Dincolo de treburile profesionale, de notar al Periceiului, şi de cele obşeşti, ca membru
aniv în societăţile culturale româneşti, o preocupare de scamă a lui Daniel Deleu a fost
întotdeauna creşterea şi educaţia copiilor în spiritul dragostei de neam şi ţară, a respectului
pentru tradiţiile poporului român, în spiritul unei adînci admiraţii pentru ţăranul simplu,
nevoiaş, dar care este depozitarul unei energii naţionale fără margini, care este „talpa ţării•
ţăranul român.
Daniel Deleu, a cărui constituţie fizică era fragilă, nu ajunge la vîrsta tatălui s.:ţu.
l'.I se stinge din viaţă, la Perieci, în 16 noiembrie 1896. L-a flîns familia, l-a plîns intelecrnalitatea română sălăjeană, care mai avea nevoie de sprijinu său, l-a plîns întregul norod
.d Sălajului, venit în număr mare, la Perieci, să-l conducă pe ultimul drum pe cel ce, după
puteri şi împrejurări, dar cu o voinţă şi cutezanţă de invidiat, le-a apărat drepturile, le-a
impărtăşit ştiinţa, i-a călăuzit în lupta lor pe o cale dreaptă şi spre un ţel precis.
Copiii lui, mai ales Ioan şi Victor Deleu, ducînd mai departe torţa familiei, vor deveni
stegari ai luptei pentru Unirea cea Mare.

d.

PERMANENŢA

IDEALULUI

Fiul cel mai mare a lui Daniel Deleu, Cassiu Deleu (1869-1952), manifesta încă de
mic copil, înclinaţii speciale pentru agricultură. După ce a terminat şcoala primară românească din Pericei, a fost dat la şcoala de agronomie din Şimleu Silvaniei. Părinţii erau
extrem de mulţumiţi, vor avea În sfîrşit, în familie, un agronom, un agricultor cu studii de
'pecialitate care se va îngriji de gospodăria familiei. Şi nu s-au înşelat. Cassiu Deleu se va
'tabili în Siciu, la via familiei, şi va pune, pentru prima oară În satele din jur, bazele unei
~ospodării ţărăneşti temeinic şi ştiinţific organizate. Va aduce maşini agricole, mec.anizînd,
.:it era cu putinţă, lucrările agricole, iar în combaterea dăunătorilor va aplica deasemenea
metodele moderne.
Grijile gospodăriei nu-l Împiedicau pe Cassiu Deleu să activeze În cadrul unor societăţi
de cultură din Sălaj, sau la banca „Silvania". Aşa, de exemplu, la 13 august 1905, participă
rn „suprasolvire" la serbarea tineretului român din Şimleu, organizată în favoarea Cassinci
llomâne din Şimleu, societate înfiinţată în 1903. La 25 februarie 1907 face acelaşi gest,
cu adînci implicaţii, la o petrecere organizată de tineretul român în favoarea Gimnaziului
român din Brad. Participă, apoi, în 4 mai 1908, la manifestarea naţională românească, organizată la Perieci, unde corul Cassinei române din Şimleu cîntă în biserică „liturghia• lui
George Dima, precum şi la lista de subscripţie pentru adunarea unui fond care să permită
coristului Eugen Pop, „calfă de pantofar din Şimleu" să urmeze studii de canto la Sibiu,
cu profesorul Augustin Bena. In 1906, cu prilejul expoziţiei generale jubiliare de la Bucureşti,
pe Cassiu Deleu îl găsim, alături de Victor Deleu, În jurul sălăjenilor ce vizitează tînărul
stat independent.
Alături de a.Iţi intelectuali şi oameni de nădejde din Şimleu, Ca.ssiu Deieu esre ales
în Comitetul ce urma să pregătească serbările „Astrei• cu ocazia adunării generale ţinută
la Şimleu în 6-9 august 1908, conducînd participanţii într-o excursie la Bocşa lui Bărnuţiu
~i la Moigrad (Porolissum), iar în 1910 şi 1911 organizează campania electorală în alegerile
parlamentare, cînd fratele său, Victor, candidează în alegeri, ci însuşi fiind propus, în 191 O,
ca şi candidat pentru Comitat, din partea Partidului Naţional Român, pentru circumscrip\ia
Perieci.
31
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Cînd, în 1911, în 8 noiembrie, se aflau în Şimleu Gheorghe Pop de Băseşti, părintele
Vasile Lucaciu, „Leul de la Siseşti", Alexandru Vaida Voievod şi Ştefan Cicio Pop, Cassiu
Deleu va organiza printre alţii, marea adunare populară ce va protesta împotriva proiectelor militare ale guvernului maghiar şi va cere acordarea votului universal. Cei enumeraţi
mai sus, şi care prin personalitatea lor au onorat Sălajul, îndeosebi Şimleu Silvaniei, au rostit
cuvîntări înflăcărate, pline de patriotism, iar moţiunea propusă adunării şi adoptată de
aceasta „cu aclamaţiuni" a fost citită de Victor Deleu.
După Marea Unire din 1918, Cassiu Deleu, la chemarea Consiliului Dirigent, îşi va
aduce contribuţia la reorganizarea statului întregit, fiind şef al Consilieratului agricol local,
mai întîi în Nuşfalău, apoi În Şimleu şi în final, în Gîrbău (azi jud. Cluj), de unde se
trăgea soţia lui, Cornelia Şandor. De aici se va stabili, mai tîrziu, la Turda, unde va muri
În 1952.
Fetele s-au căsătorit şi ele la vremea lor, întemeindu-şi familii şi urmîndu-şi fraţii în
respectarea tradiţiilor familiale. Regina, cea mai mare fică a lui Daniel Deleu, s-a căsătorit
cu Alexandru Sima, preot în Perieci; Cornelia, fiica mijlocie, cu Lazăr Maior, absolvent al
Academiei de Agricultură din Cluj, stabilindu-se în Perieci, unde-~i întemeiază o gospodărie
model, iar Sabina se va căsători cu Nicolae Munthiu, neobositul secretar al Institutului de
credit şi economii „Silvania" din Şimleu.
Dintre cei şase urmaşi ai lui Daniel Deleu, nepoţi ai paşoptistului Iacob Deleu şi străne
poţi ai Înţeleptului preot Andrei Deleu, Victor şi Ioan primul născut la Pericei, În 25 mai
1876, al doilea născut tot în Pericei, în 21 august 1877, se detaşează prin activitatea intensă
ce o desfăşoară pînă în ultimele clipe ale vieţii lor pe tărîm politic şi cultural. Activitatea
lor, şi mai ales cea desfăşurată de Victor Deleu, a depăşit, atît prin aria de cuprindere,
cit Şi prin semn~ficaţiile ei majore, cadru de interes local.
O vreme, fiind foarte apropiaţi ca vîrstă, biografiile lui Victor şi Ioan De/eu se împletesc. Amîndoi încep să descifreze slovele cărţii la şcoala românească din Periceiul natal.
Studiile liceale le vor urma la Gimnaziul minorit franciscan din Şimleu ~.ilvaniei, Înt~e an}i
1887-1891. Această convieţuire în doi, despărţiţi de casa părintească, 11 va apropia at1i
de mult pe cei doi fraţi, încît o viaţă Întreagă îşi vor fi unul altuia buni prieteni şi confesori. Temperamente diferite, aproape opuse, Ioan semănîndu-i bunicului Iacob, fire dezlănţuită, impulsivă, iar Victor Deleu mai degrabă tatălui, fire aşezată, aflată permanent sub
paza aspră a raţiunii, cei doi formau o bună „echipă"32.
Din 1891 şi pînă În 1893, respectiv clasele a cincea şi a şasea, sînt înscrişi la Liceul
superior evanghelic reformat din Zălau. Aici, în ultimul trimestru al anului şcolar 1892-1893,
Victor Deleu are un conflict cu unul dintre profesori într-o chestiune extraşcolară. Conflictul
degenerează în invective violente, Victor Deleu fiind jignit în sentimentele sale naţionale ·şi
n-a lipsit mult să se sfîrşească cu o încăierare. Împrejurarea aceasta îi determină pe cei doi
fraţi să se retragă de la Liceul maghiar din Zălau şi să se înscrie la licee româneşti. Poate
că acest incident şi viitoarele studii la şcolile româneşti vor decide şi soarta viitorilor luptă
tori pe tărîm politic şi cultural al românilor transilvăneni.
Aşa se face că pentru anul şcolar 1893-1894 pe Victor şi Ioan Deleu îi vom găsi
înscrişi la Liceul românesc greco-catolic din Blaj. Dar atmosfera de aici se p:ue să nu fi fost
pe placul celor doi sălăjeni, pentru că în trimestrul întîi al anului ~colar 1894-1895 se vor
înscrie la Liceul românesc ortodox „Andrei Şaguna" din llraşov, iar trimestrele doi şi trei
ale aceluiaşi an şcolar le frecventează la Liceul românesc superior greco-cato!ic din Beiuş.
Aici, la 29 iun.ie 1895, fraţii Victor şi Ioan Deleu îşi trec examenul de m:nuritate .Să fie
oare acest „vagabondaj« prin şcoli transilvănene un semn de moştenire a neastîmpăratului \i
temperamentului dezlănţuit al bunicului lor, Iacob Deleu? Poate că da!
După absolvirea studiilor liceale, drumurile celor doi fraţi se despan. Victor pleacă
la Budapesta, urmînd acolo facultatea de drept, iar Ioan, care nu simte nici o atraqie
pentru studiul dreptului, va pleca la Graz, în Austria, unde se va înscrie la Academia comercială de acolo. Dar atmosfera teutonă de la Graz îi este insuportabilă. Graz-ul nu are un
cerc studenţesc românesc, ca şi celelalte centre universitare din imperiu. ln aceste Împrejurări,
tinărul care ar fi urmat mai degrabă studii umanistice, începe să dispreţuiască ştiinţele eco3z Dr. Ovidiu Deleu, Ioan Deleu (1877-1946).
depus la Arh. Stat. Sălaj
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nomice. Moartea prematură a tatălui său va fi pentru Ioan un motiv de a nu se mai
întoarce la Graz. Rămîne în Perieci, la casa părintească, iar în scurtă vreme începe să funcţioneze la banca „Silvania". In timpul liber, acasă, Ioan Deleu îşi face din lectură o ocupaţie
serioasă. Citeşte mult, dar nu la întîmplare, ci sistematic. Citeşte multă literatură română,
revine la vechile lui preferinţe, istoria şi geografia. Va. citi cu asiduitate operele lui Xenopol,
Maiorescu sau Odobesou şi Haşdeu. II va citi pe Iorga. Poeziile lui Eminescu, Coşbuc,
Alecsandri, Şt. O. Iosif, Goga, precum şi proza lui Slavici şi Agîrbiceanu îi sînt familiare.
Lectura particulară îi va procura lui Ioan Deleu o frumoasă cultură românească, devenind
repede cel mai subtil cunoscător al limbii române literare din Şimleu. Acest lucru îi va fi
deosebit de folositor, întrucît nu mai era mult pînă cînd, la Şimleu, va apărea primul ziar
românesc tipărit la Institutul tipografic şi de editură „Victoria•, înfiinţat în 1903, „Gazeta
Je Duminecă" (3 ianuarie 1904), unde Ioan Deleu va deveni redactor. Mai înainte de a fi
redactorul Gazetei de Duminecă, Ioan Deleu va fi corespondentul „Tribunei" din Arad,
pentru judeţt1l Sălaj.
Dar evenimentul editorial de importanţă !"°ajor~ care se va produce datorită osîrdiei
lui Ioan Pop Reteganul şi Ioan P. Lazăr, prin mteme1erea Gazetei de Duminecă va constitui
în viaţa lui Ioan Deleu o cotitură. II vom găsi avîntat În publicistică, pentru care, se va
dovedi pe parcurs, că are o adevărată vocaţie. In articolele sale, Ioan Deleu este un adevărat
creator de limbă românească. Intra, pe sub bolţile presei, În viaţa publică. Şi în această
luptă, pe care abia o începea, dar pe care n-avea s-o părăsească decît În 1946, cînd moare,
\C conducea după deviza ce devenise blazon al familiei Deleu: atunci cînd activezi în viaţa
publică nu urmăreşti decît binele public. Activitatea pe acest tărîm nu trebuie să pornească
dintr-o vanitate sau ambiţie efemeră, ea trebuie să fie un ţel statornic, un stindard în viaţa
unui adevărat patriot. Pue meritul de a reedita „Gazeta de Duminecă", seria a doua, între
anii 1920-1925.
Victor Deleu va absolvi dreptul la Budapesta în anul 1900, iar în 2 iunie al aceluiaşi
.1n se prezintă la examenul de doctorat, la Facultatea de drept a Universităţii din Cluj,
cllamen ce-l trece cu succes. La 31 octombrie 1900 se înscrie în Baroul Avocaţilor din Oradea,
<.1 stagiar la George Maior, avocat din Perieci. ,Jşi continuă Între timp, examenele, iar în
I'J02 îşi susţine teza, devenind doctor în drept al Universităţii din Cluj. După satisfacerea
,1,1giului militar cu termen redus, devenind ofiţer de infanterie, Victor Deleu îşi continua
'"'~iul avocaţional la Puad, pe lîngă avocatul dr. Ioan Suciu, la început, apoi pe lîngă
.1voc:1tul dr. Aurel Crişan.
Tînărul avocat se avîntă cu tot entuziasmul în viaţa politico-culturală a Aradului, nă1uinţa de afirmare a elementului românesc în lupta pentru cucerirea drepturilor naţionale
Iiind deviza după care se conduceau în activitatea lor cercurile de intelectuali români pe
l'.HC le frecventa Victor Deleu.
Aradul, acest vechi centru de cultură românească, va fi o şcoală bună pentru viitorul
luptător. El va rămîne aici pînă în 1905, cînd se stabileşte în Şimleu Silvaniei, după ce în
~s. 29 aprilie şi 1 mai 1905 Victor Deleu îşi va susţine, la Budapesta, examenul de avocat,
rliherîndu-i-se diploma nr. 124/1905 şi se înscrie în Baroul Avocaţilor din Oradea.
„Gazeta de Duminecă" nr. 24 din 25 iunie 1905 îşi anunţa cititorii „cu bucurie ...
• iî în săptămîna aceasta inteligenţa română din Şimleu iarăşi s-a înmulţit cu un membru
lolositor. Domnul Victor Deleu, simpaticul fiu al Sălajului, adecă şi-a deschis cancelarie avo1'.l\ională în Şimleu. Localul cancelariei domnului Deleu este în casele domnului dr. Iuliu
M•1niu, fată cu scalda de vapori. Românii cari îşi cearcă dreptul pe la judecătorie deci,
l."înd pe avocaţii străini, se pot îndrepta către domnia sa cu toată încrederea".
Cei doi fraţi, Ioan şi Victor Deleu, care-şi începuseră, cu ani în urmă, laolaltă „drumul
• :lqii•, se vor regăsi din nou, la începutul acestui frămîntat secol, în orăşelul de la poalele
M3gurii, nu departe de Periceiul natal, unde-i vom găsi adesea, adunaţi toţi, în jurul mesei,
J.1 casa părintească.
într-un fel, viaţa celor doi se împleteşte din nou, cîtă vreme acelaşi ideal îi călăuzeşte
ln aqiunilc pe care le Întreprind. Ioan Deleu va fi „mina dreaptă" a lui Victor Deleu, adău11înd entuziasmul său proiectelor, iniţiativelor şi gîndurilor de viitor ale acestuia. Iar cînd
ln 1905, la 16 iulie, Victor Deleu devine redactorul responsabil al „Gazetei de DuminNă•,
Ioan Deleu va fi în elementul său, nelipsind nici o clipă din redacţie şi tipografie, făcînd
pe 'lecretarul de redacţie, mînuind perfect limba română literară se ce vorbea la începutul
•r• 11 lului. Este şi motivul pentru care „Gazeta de Duminecă" ne apare astăzi, cum de altfel
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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a fost şi atunci, nu un ziar în care se adunau regionalismele de tot felul, ci unul cc putea
fi citit de către românii din toată Transilvania, şi chiar de către cei din România, strădaniile
şimleuanilor într-ale publicisticii întrunind aprecieri ale unor literaţi şi oameni de cultură,
avîndu-i înue colaboratori pe N. Iorga, Petre Dulfu, Theoclor D. Speranţi.a, George Coşbuc,
Emil Isac, iar mai tîrziu avînd corespondenţi permanenţi în Bucureşti şi Budapesta.
ln 1907, Victor Deleu este ales secretarul Reuniunii Femeilor Romine Sălăjene, ·unde
va activa cu multă pasiune.
Intre timp, alături de Cassiu Deleu şi dr. Victor Deleu, Ioan Deleu ia parte la toate
manifestări:le român~ti din Şimleu Silvaniei. Parte dintre acestea le-am am~ntit cînd ne-am
referit la Cassiu Deleu.
ln 11 noiembrie 1908, Ioan Deleu este ales membru al Societăţii pentru fond de teatru
român, filiala Şimleu, înfiinţată în 1901, calitate În care îşi aduce o contribuţie de seamă,
prin articole, cronici, dări de seamă şi recenzii publicate în presa vremii, precum şi printr-o
participare directă la manifestările organizate de către această societate. El este director
de scenă al repetiţiilor şi ·spectacolelor.
ln 1910 Victor Deleu părăseşte redacţia „Gazetei de Duminecă", iar fratele mai mic
îl urmează, aruncîndu-se în lupta electorală, prilejuită de alegerile electorale ~entru parlament, din iunie 1910 şi februarie 1911, alegeri în care Victor Deleu cantlideaza în circumscripţia electorală Şimleu Silvaniei, fiind frimul candidat al Partidului Naţional Român din
această circumscripţie.' Rămîne însă fide
jurnalisticii, fiind, în continuare, corespondentul
sălăjean al „Tribunei" din Arad, apoi, din 1912, al ziarului „Românul" ce apărea tot la
Arad.
Intre timp, în 1911, la 24 aprilie, Victor Deleu se căsătore~te cu Olivia Bardoşi, pianistă, profesoară la Şcoala de fete a Astrei din Sibiu. Atmosfera de viaţă politică ce domnea
în casa Deleilor, va fi acum, dublată în mod fericit, de una artistică, de certă valoare.
Jn 1910 apar primele simptome ale unei boli ce-l va ţintui pe Ioan Deleu de un toiag
toată viaţa. Dar temperamentul lui dezlănţuit, nimeni şi nimic nu l-a stăvilit vreodată.
Dacă în războiul care i l-a răpit de lingă el pe Victor, şi care era, pentru transilvăneni,
încă de I.a început, un război al dezrobirii, l-a ocolit pe Ioan Deleu, din cauza infirmităţii
sale, la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, în aceea zi istorică a tuturor românilor, unde
avea să-l reîntîlnească pe Victor, venit În fruntea voluntuilor, de la Darniţa-Kiev şi acoperindu-se de glorie pe cîmpurile de luptă ale Mărăşeştilor, nimeni nu l-a putut îndupleca
să nu plece.
Asemenea momente istorice le trăiesc doar generaţii privilegiate, iar Ioan Deleu., ducînd în sine toate nădejdile şi speranţele înaintaşilor, trebuia să fie martorul acestui măreţ
eveniment.
Păcat că din ,,Jurnalul" lui Ioan Deleu nu s-au păstrat decît însemnările dintre 14 august-7 septembrie 1916. Ar fi fost o veritabilă frescă a vieţii românilor din Sălaj din
perioada războiului, cînd „terorizaţi de ungari şi jidani•, mai ales după ce a „!nceput răz
boiu) României"; cum notează în ziua de 15 august 1916, viaţa acestora er.l mtr-un permanent pericol. Nu lipseau batjocurile de tot felul, ameninţările cu spînzurătoarea. In tot
acest timp, pînă la sosirea trupelor române În Ardeal şi instalarea administraţiei româneşti,
Ioan Deleu . îşi transforma odaia În sală de clasă pentru nepoţii săi, Niculiţă şi Mioriţa.
Ameninţările directe din partea honvezilor s-au înmulţit cînd aceştia „aflase, anume,
că fratele nostru (Victor n.n.) trecu cu voluntarii din Rusia în armata română .• ."3 3•
S-a ordonat o drasnică anchetă asupra Deleilor, cotată acum ca „familie de trădători•.
Jn aceste condiţii, familia Deleu îşi lichidează toate bunurile din Şimleu şi se mută în Pericei.
In Şimleu va reveni doar Ioan Deleu, În 1919, cînd „linia demarcaţională« nu mai exista
şi cînd ultimele rezistenţe maghiare din ţară sînt înfrînte, puse pe fugă, Transilvania alătu
rîndu-se României, Întregite la aceea dată şi prin unirea de bună voie şi necondiţionată a
Basarabiei şi Bucovinei, străvechi pămînturi romaneşti.
După eliberarea Periceiului şi Şimleului de hoardele dezorganizate de soldaţi fără
căpătîi, care se dădeau Ia cele mai barbare apucături, localnicii l-au aclamat primar al
Şimleului, iar Consiliul Dirigent îl confirmă.
33 I. Delcu, Amintiri în Gazeta de
5 august 1923

Duminecă, Şimleu

Silvaniei, anul IV, nr. Jl din
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Dar sarcina de primar al Şimleului, acum cînd ţara ieşise dezechilibrată dintr-un asemenea război, cum a fost cel din 1914-1918, era foarte grea. Mai ales că noua administraţie,
în primele luni, n-a fost luată în seamă de către populaţia maghiară, ea, administraţia, fiind
considerată pasageră.

In 1920 Consiliul Dirigent se desfiinţează, iar în 1922, cînd vin la cînnă liberalii,
Ioan Deleu va fi pus În disponibilitate din postul de primar, începînd cu 2 decembrie, prin
Decretul nr. 5317/1922.
Părăseşte, după CÎţiva ani „Gazeta de Duminecă", după ce fusese dascăl în publicistică un-Or valoroşi condeieri, printre care Graţian C. Mărcuş, astăzi ziarist de peste 50 de ani.
In anul 1925 candidează pentru alegerile comunale în Şimleu. Printre cei 12 consilieri aleşi
se numără şi Ioan Deleu 84 • In 1928 este numit secretar general al Prefecturii judeţului Sălaj,
mutîndu-se cu domiciliul în Zălau. Avea certitudinea că numai aşa va putea fi de un real
I ol os pentru judeţul său. Credea că va putea realiza tot ce-şi propusese, dar în curînd s-a
convins că luptele de partid, interesele de partid, purtate pc faţă sau în culise nu numai
ră nu produc nici un bine poporului dar, dimpotrivă, opresc progresul. Interesele individuale
~i de gntp primează. Binele general devine o vorbă goală. Ori, în astfel de Împrejurări, lui
Ioan Deleu îi vine greu, chiar imposibil, să pună în practică tot ce avea de gînd să facă
pentru Sălajul său. Scîrbit de maşinaţiunile politice ale lui Vodă Carol, Ioan Deleu, animat
de idealuri înalte, dar pe care nu le va putea sluji în astfel de împrejurări, refuză să primească decoraţia „Steaua României" în grad de cavaler, restituind prefectului decretul şi
însemnul.
Pcnsionîndu-se, la începutul anului 1935 se mută la Cluj, unde, va fi bine primit,
<~lujui devenind acum „noul cuib al Deleilor• pînă la Dictatul de la Viena, cînd, În mod
arbitrar, ni se răpeşte o parte din Transilvania, începînd, în teritoriul respectiv, atrocităţi,
rrime abominabile, masacre În masă, „opera civilizatoare• a ungurilor răzvrătiţi pe Tratatul
de Trianon şi adăpîndu-se de la aceiaşi himeră, Ungar~a Mare! După Dictat, Ioan Deleu
o..e mută la Bădăcini, în locuin~ lui Iuliu Maniu, iar după reîntoarcerea familiei din pribegie,
Ioan Delcu se mută din nou la Perieci. Yn 1946 se stinge, demn, tot aşa precum a trăit.
A murit, a fost aşezat şi el, nu departe de tatăl lui, de bunicul Iacob, în huma Periceiului,
în Dealu·. Rupturii trăind cu noi ş1 cu generaţiile care vin crezul de-o viaţă a acestui om,
a acestt· i mare patriot.
Familia Deleu, însă, a strălucit în toată plenitudinea ei, prin Victor Deleu.
V ALENT/N DARABAN -

DORU E. GORON

DELEU UNE FAMILLIE DE COMBATANTS NATIONAUX DE SALAJ
(Re sume)
L'ouvrage, dont la

a

premi~re

partie l'on publie dans ce numero, l'on vcut une monu-

~raphic dediee
une familie qu1 pendant une periode de 150 anees, de le debut du XIX-iemc
~iede a donne, non seulment a Sălaj, mais aussi
la Transylvanie et au pays tout enticr, des

a

personalites remarcables, des rombatants actifs pour la realisa.tion de !'ideale de liberte na1ionalc et sociale, de l'unite nationale de tous Ies roumains.
Dans la premiere partie de l'ouvrage, intitule „Rădăcini" („Des Racines•), on rappele
qt1elque eveniments de la turmentees histoire de Sălaj, se souvcnir aussi une partie de la
pleiade des personalites qui ont atache leur destin a celui de ces contrees: Grigore Maior, Iosif
l'aşca, lgnaţie Darabant, Ioan Alexi, Simion Bărnuţiu, Alesandru Papiu Ilarian, Victor Russu,
Ioniţă Scipione Bădescu, Gheorghe Pop de Băseşti, la famille Deleu, Ioan et Iuliu Maniu.
Les circonstances de l'eclatation de la revolution de 1848, aussi que la contribution de
~:ilăgenois, en particulier de Iacob Deleu a la revolution, sont relevees dans le chapitre „Bat
34

Gazeta de

Duminecă, Şimleu

Silvaniei, anul VII, nr. 9-10 din 7 martie 1926
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clopotele revoluţiei" („Les cloches de la Revolution sonnent"), pendant que dans le chapttre
„Prin cultură, spre înfăptuirea României Mari" („Par la culture, vers la reali!iation de la
Grand Roumanie") on releve la grande importance de quelque associations culturelles et
bancaires dans le but de preparer l'Union de le 1 Decembre 1918. Parmi d'autres sont
impliques dans cet ouvrage Ies Deleu: Daniel, Cassiu, Ioan et Victor. Parmi des autres actions
on remarque le „Memorandum" des sălăjenois de 1861, ainsi que la participation des sălă
jenois a la guerre de 1877 et au Memorandu-m de 1892.
Enfin, dans le dernier chapitre de cet ouvrage, on relate des aspectes de l'activite des
habitants de Sălaj jusque a la derniere guerre mondiale. Les personalites de la familie Deleu
profondement impliques dans ces evenimente sont Ioan et Victor.
C'est a Victor Deleu, celui par qui la familie brilla dans toute sa plenitude, qu'on a
reserve la II-ieme parrie de l'ouvrage.
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INEDITA A CARTURARULUI
BIHOREAN IUSTIN POPFIU

ln v1aţa culturală a .românilor trainsilvăneni s...;aiu manifestat, în a doua
p1mătate a veacului trecut, numeroşi cărturari militanţi, care alimentînd11-se din ideologia şi dezideratele epocii luminilor - le-au conferit acestora
,, acută actualitate, îmbogăţind sub raportul deschiderii sociale experienţele
l11r culturalizatoare, care vizau emanciparea spirituală a populaţiei româneşti
d111 sate şi oraşe, precum şi pregătirea conştiinţelor pentru momentul unirii
11nuror fraţilor Într-o patrie liberă şi independentă. Generaţii Întregi de intell'ctuali au aeţionat În aceste două direcţii, dovedind reale calităţi de anima1mi culturali şi o exemplară dăruire pentru cauza naţională. De aceea, activi1,11ea lor, adesea de o plurivalenţa surprinzătoare, merită o reconsiderare
111tcgrală, deoarece ea conţine semnificaţii progresiste, dintre care am sublinia,
• 11 deosebire, apropierea de popor, transformarea locuitorilor rurali în susţi11;itori conştienţi ai luptei pentru afirmare culturală, drepturi naţionale şi uni1.1tc.
Din această largă categorie de figuri culturale, reprezentative pentru epoca
la care ne-am referit, face parte şi Iustin Popfiu, profesor de limba şi
literatura română la gimnaziul premonstratens din Oradea (din anul 1864) şi
rnnducător al Societăţii de lectură din Oradea (1864-1872), autor de versuri
)i lucrări de isrorie Ji,rerairă, oa să ne oprim a:supra celor mai Cl.llnoSC\Jlte preocupări ale sale 1, la care am adăuga şi scoaterea primului periodic românesc
i11 Oradea. Desigur, rolul pe care acesta l-a avut în viaţa culturală a Crişanei
.1 fost apreciat de cercetarea care ne precede2, pe baza informaţiei de care a
dispus şi în funeţie de concepţia interpreţilor. Ea n-a mers însă Întotdeauna
pînă la efectuarea unei reconstituiri corespunzătoare, ci s-a limitat la elemente
de suprafaţă, interesante şi acestea dar nu îndeajuns de revelatoare pentru
.1ctualizarea unei activităţi în multiple planuri, demonstrînd o angajare socială
1otală, care a avut consecinţe asupra vieţii lui Iustin Popfiu, Întreruptă prematur, la o vîrstă de numai 41 de ani.
Publicînd (ca anexe la prezenta lucrare) patru din corespondenţele lui
I11stin Popfiu cu George Bariţiu, neluate În considerare de acei care i-au relev ,1t meritele culturale, nu ne vom limita doar la valorificarea informaţiei ine1~torică

1 T. Neş, Oameni din Bihor. 1848-1918, Oradea, 1937, p. 65-75; V. Vartolomei,
l1111i11 Popfiu, la centenarul naşttrii lui, Cluj, 1941, p. 3-56; Idem, Mărturii culturale
l•ihomu, Cluj, 1944, p. 119-152.
~ Ibidem.
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dite pe care acestea o conţin, ci vom releva - utilizînd date din presa
vremii - şi alte momente din biografia acestuia, completînd astfel profilul
său de cărturar patriot. Menţionăm că am reactualizat efectul dinamizator al
conducerii de către Iustin Popfiu a Societăţii de lectură, precum şi unele componente viabile ale periodicului editat de el, intitulat Amvonul3.
De un real interes documentar este prezenţa lui Iustin Popfiu în cadrul
adunărilor generale ale Astrei 4 , deosebit de activă şi care atestă, implicit, legă
turile acestei importante societăţi culturale cu românii din părţile Crişanei,
situaţie confirmată şi de alţi membri orădeni ai societăţii, ca, de pildă, Iosif
Vulcan şi Iosif Roman 5 • In protocolul adunării generale a Asociaţiunii transilvane pentru cultura şi literatura poporului român, desfăşurată la 26 august
1867 în Cluj, Iustin Popfiu a fost propus de preşedintele adunării ca să fie
ales, alături de Mihail Bohăţiel şi Andrei Frâncu, ca notar ad-hoc 6 • Cu prilejul
aceleaşi adunări generale erau programate trei dizertaţii: Despre creşterea tinerimei şi despre mijloacele prin care s-ar putea împiedeca sărăcirea poporului
român (de Lad. Vajda), Despre economia naturală (de dr. Tincu) şi Despre
literatura română 7 (de Iustin Popfiu), din care a fost susţinută doar aceasta
din urmă, sub titlul: O privire fugitivă preste literatura română şi lipsa unei
istorie critice a literaturii române. In cea de-a doua şedinţă, din 27 august
1867, acelaşi preşedinte i-a propus, ca semn de încredere, pe Iustin Popfiu şi
Iosif Roman, ca să fie numiţi „colectori" 8 de taxe de membri prin părţile
Bihorului, în atenţia acestora stînd şi acţiunea de sporire a membrilor societăţii, pentru a o Întări şi a-i asigura o bază mai largă de manifestare, pregă
tind terenul pentru organizarea şi în Crişana a unor adunări generale, fapt
Întîmplat la finele veacului precedent.
In ~edinţa extraordinară a comitetului Astrei, din 19 august 1868, a fost
luată în discuţie corespondenţa lui Iustin Popfiu, prin intermediul căreia acesta
făcea cunoscut că „are o dizertaţiune pregătită pentru adunarea generală"9,
care urma să aibă loc la Gherla, în luna august a anului respectiv. Participînd
la lucrările acestei adunări generale, Iustin Popfiu a fost iarăşi ales notar
ad-hoc 10 (împreună cu Visarion Roman şi Victor Mihali), a expus lucrarea cu
3 V. Faur, Societatea de lectură din Oradea, 1852-1875, Oradea, 1978, p. 64-246;
Idem, Presa românească din Bihor. 1849-1918 (I), în Familia, 1977, nr. 10, p. 9.
4
Idem, în Crisia, 1978, p. 565-569.
~· Ibidem, p. 566.
6 Transilvania, 1868, nr. 1, p. 1-2.
1 Ibidem, p. 5.
8 Ibidem, nr. 9, p. 194-195. De menţionat şi alte forme de contact ale Astrei cu
locuitorii români din Bihor. In şedinţa comitetului central din 2 iulie 1867 s-a anunţat
hotărîrea comunei Criştior (din sudul Bihorului) de a ceda societăţii datoria (de 24 fi. şi
80 cr.) ce o aveau faţă de ea „oamenii din Vidra de Sus ... , pentru păşunatul pre (h)otarul
numitei comune" (Transilvania, 1868, nr. 6, p. 109). Nicolae Jiga a oferit societăţii 50 de fl.
din datoria care trebuia să o încaseze de la George Raţ, care a fost însă imposibil de
obţinut (Ibidem, nr. 14, p. 328). Oricum, demne de reţinut sînt intenţiile comunităţii amintite, precum şi cele ale mecenatelui orădean Nicolae Jiga, întemeietorul unei importante

fundaţii şcolare.

n
10

Ibidem, nr. 19, p. 461.
Ibidem, nr. 20, p. 270.
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titlul Memoria lui Andrei Mureşianuu şi a făcut propunerea - .semnificativă,
ca expresie a unităţii noastre culturale, neatinsă în esenţa ei de fruntariile vremelnice - ca V. A. Urechia să fie ales membru „onorariu" al Astrei, datorită
„meritelor ce şi-a cîştigat faţa cu mai multe institute naţionale din patria
(adică din România n.n.), înavuţind bibliotecile cu opuri preţuite" 1 ~. Aşa
dar, ~îndurile profesorului orădean se îndreptau spre patria-mamă, ca şi cele
ale altor intelectuali români din Bihor, ideea unităţii culturale şi politice a
tuturor românilor mocnind în conştiinţe şi exteriorizîndu-se numai atunci cînd
împrejurările, dealtfel vitrege, o permiteau. Ea nu putea fi, deoît arareori,
formulată deschis şi energic, acest gest presupunînd mari riscuri, fiindcă
autorităţile dualiste căutau cu perseverenţă şi brutalitate să o menţină în
penumbră, anihilarea ei fiind absolut imposibilă.
Realizînd o notabilă experienţă'. ca membru al Astrei, Iustin Popfiu este
din nou ales notar al adunării generale a societăţii din august 1869, de la
Şomcutat3, cînd a prezentat dizertaţia Despre limbă, ca conservatoare a naţio
nalităţii (În sens de naţiunii n.n.) române 14 • La această adunare generală,
t'I a propus pe Adolf Mussafia, profesor de limba italiană la Universitatea din
Viena, ca membru „onorariu" al Astrei, despre care afirmă că este „un bărbat
de înaltă erudiţiune, care din simpatia ce o nutreşte către naţiunea română a
,1udiat limba noastră cu temei" şi în prelegerile pe care le ţine la universitate
„.1supra gramaticei comparative a limbilor romanice, e cu distinsă atenţiune şi
l.1 limba română". Acelaşi specialist a publicat În analele Academiei austriece
„un studiu erudit asupra vocalisaţiunei române, eclat şi în broşură separată".
Propunerea sa, pe deplin argumentată, este primită „cu aclamaţiune'" 1 5 de part ici pan ţii la adunarea generală de la Şomcuta.
Stabilind, cu ocazia acestor importante aeţiuni cultural-naţionale, contacte
'trînse cu fruntaşii culturali ai românilor din monarhia dualistă austro-ungară,
Iustin Popfiu le Întreţine printr-o necesară corespondenţa, din care s-a păs
trat extrem de puţină, cunoscută parţial. Cea cu George Bariţiu se află în
fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei R.S.R. şi, ca atare, este accesibilă cercetării istoriografice. Într-o scrisoare trimisă lui George Bariţiu, la 25
•H·tombrie 1869 16 , îi solicita acestuia expedierea a opt exemplare din Dicţio11.irul unguresc-românesc, apărut în acelaşi an sub semnătura cunoscutului
publicist transih·ănean. lşi exprima convingerea că va găsi persoane intere"·' 'c de diqionar şi printre locuitorii maghiari din Bihor. Iustin Popfiu se
,imte dator să-l informeze pe Bariţiu, care era şi secretarul Astrei şi se ocupa
de editarea oficiosului societăţii, revista Transilvania, că nu i-a pus la dispo1.i\ic textul celor două discursuri rostite la adunările generale de la Gherla
Ibidem, p. 471.
Ibidem, nr. 23, p. 554.
Ibidem, 1869, nr. 19, p. 217.
"' Ibidem, p. 218.
10 Ibidem, nr. 21, p. 246. Precizăm că Iustin Popfiu a figurat printre autorii de dizer1.1\111ni la adunarea generală a Astrei din Năsăud (august 1870), însă nu şi-a putut rosti
di,rur,ul său despre Necesitatea cu/turei naţionale (Transilvania, 1870, nr. 19, p. 226 şi
11
12
13

III,

20, p. 238).
18

Anexe documentare, nr. 1.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

V. FAUR

730

şi Şomcuta, deoarece intenţionează să le includă În volumul său de Poesie şi
prosă, pe care-l pregăteşte pentru tipar şi-l vrea consolidat sub raport valoric.
Regretă că .în ce priveşte „cauzele ... naţionale doară nu am stat niciodată
aşa de rău" 17 , recunoscînd că a mai redus din dinamismul acţiunii sale cultura-

lizatoare, prestate nu numai prin intermediul presei şi al catedrei de limba şi
literatura română, c.ît mai ales În cadrul Societăţii de lectură din Oradea,
autentic factor de afirmare spirituală a tineretului român şi de formare a conştiinţei naţionale a acestuia.
Conform practicii obişnuite în epocă, de a face - în coloanele presei invitare la prenumeraţiune pentru noile periodice editate, Iustin Popfiu apelează în acest sens la serviciile lui Iosif Vulcan (redactor responsabil, editor şi
proprietar al revistei Familia, care pînă în 1880 a apărut la Budapesta) şi
George Bariţiu, desigur pentru a-i populariza iniţiativa şi a-i prezenta favorabil realizările publicistice. Este deci explicabil faptul că în paginile Familiei
vor fi consemnate multiple note despre strădania lui Iustin Popfiu de a tipări
Amvonul, cel clintii periodic românesc editat În Bihor. Reţinem din _<!UprÎnsul
acestora cîteva pasagii de oarecare semnificaţie culturală. Iosif Vulcan anunţa
cu satisfacţie, la 31 octombrie 1867, că în curînd va „ieşi" la Oradea o „foaie
periodică"ts, în condiţii grafice excelente („pe hîrtie fină, în format elegant
şi cu litere frumoase"). Sînt comunicate apoi sumare informaţii despre conţi
nutul periodicului amintit, după care Vulcan revine, Într-un alt număr al revistei sale, salutînd „cu bucurie această Întreprindere" şi recomandînd-o „atenţiunii"19 cititorilor presei româneşti. La 18 decembrie 1867, Iustin Popfiu se
adresează prenumeranţilor, oferind detalii despre „foia" ce urmaază să o editeze, timpul dnd va apare primul ei număr, subliniind Împrejurarea că abonaţii „incurşi pînă acuma" sînt din toate „părţile, chiar şi din România
liberă" 20 , ceea ce - cum era şi firesc îi dădea speranţe de „reeşire îmbucurătoare", astfel că a dispus tipărirea Amvonului în 1000 exemplare21.
ln numărul din 8 aprilie 1868 al Familiei este reprodus un interesant
comentariu apărut În Amvonul, sub semnătura lui Iustin Popfiu. A vînd ca
obiect activitatea publicistică şi pe tărîn naţional a lui George Bariţiu, textul
în discuţie este următorul: „Demnului bărbat, care încărunţi în serviciul naţiunii şi care lucră şi astăzi cu foc juvenil în cîmpul literaturei, ne este a
face - cutezăm a zice, În numele publicului - o modestă întrebare: cînd
cugetă a ne fericita pre noi şi literatura cu o colecţiune a erudiţilor săi articli
politici, istorici, literari, etc .... publicaţi de cîteva decenii încoace prin organele noastre publice, şi mai vîrtos în Gazeta şi Foaia din Braşov?. Acei articli
cuprind resultatele studiilor sale adînci, discută, lămuresc întrebările cele mai
vitale ale existenţei noastre politice, sociale etc. Cine nu vede dar, că adunaţi
şi publicaţi într-o colecţiune bine aranjată, nu numai că ar deservi bărbaţilor
noştri de o lectură prea instructivă, ci le-ar întinde chiar armele cele mai nece17

Ibidem.

1e Familia, 1867, nr. 41, p. 491.
19 Ibidem, nr. 43, p. 515.
20 Ibidem, nr. 47, p. 563.
21

Ibidem.
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1«rie, mai paterice în luptele înfocate ce curg prin diete ... " 22 (subl. ns.).
l ..i acest îndemn, George Bariţiu răspunde printr-o Epistolă privată, publicată
î11 Transilvania şi din care des.prindem această frază: „lmi veţi concede
Domnii mei (adică Iustin Popfiu şi Iosif Vulcan - n.n.), că nici un publicist
11u va cuteza a pretinde pentru toate lucrările sale o valoare durătorie ... ".
Au importanţă, după opinia sa, numai acele materiale care reflectă într-un
mod semnificativ o realitate istorică 2 3, ce va fi stabilită de critica de specialitate. Evaluează, ·totodată, propria-i activitate yublicistică şi se referă la posibilele condiţii de tipărire a ceea ce reprezinta Într-adevăr partea ei neperi'abilă.

Dintre momentele reliefante ale biografiei lui Iustin Popfiu ·consemnăm
„întrunirea (din 13 iunie 1870 - n.n.) a unei frumoase cunune de oaspeţi
111mâni şi neromâni pentru serbarea onomasticei eminentului român şi bărbat
de litere" 24 , cum a fost caracterizat profesorul orădean. La această festivitate,
'.1re dezvăluia prestigiul de care se bucura animatorul vieţii culturale orădene,
.111 luat parte Ioan Pop (rectorul seminarului „domestic"), profesori de la
Academia de drept şi de la celelalte instituţii şcolare locale, redactori ai unor
1 iarc, „oficianţi comitatensi", avocaţi, funcţionari, preoţi, studenţi şi „dame
1"111âne" 25 • Profesorul universitar Kudelka şi-a exprimat stima pe care o
poartă celui care a dovedit „Înalte virtuţi" şi o „comportare . . . afabilă în
1 iaţa publică" 26 • Consideraţia de care beneficia activitatea lui Iustin Popfiu,
.1 t ît din partea intelectualilor români cît şi a celor maghiari, era pe deplin
î11tl'!neiată, deoarece în această perioadă a existenţei sale profesorul oră·dean
.1 depus mari eforturi în direcţia afirmării culturale a românilor din Crişana,
1elcvîndu-se chiar Într-un context mai larg, transilvănean.
De altfel, în vara anului 1871 el a fost nevoit să se trateze la băile din
<:arlsbad, în vederea restabilirii sănătăţii „sdruncinate din cauza activităţii
·„de prea încordate"27. Boala „cronică" l-a reţinut, aşadar, din îndeletnicirile
,,de, fiind - din acest motiv - obligat să renunţe la conducerea Societăţii
de lectură, care a intrat Într-o perioadă de încercări, înoheiată prin supri111.irea ei, în anul 1875, de către autorităţile oraşului de pe Crişul Repede.
A fost o însemnată pierdere pentru viaţa culturală a romhilor bihoreni,
'11bstituită parţial prin înfiinţarea unei noi societăţi, de data aceasta a uneia
11111:1.icale: Reuniunea de cîntări „Hilaria" (1875).
Raporturile epistolare ale lui Iustin Popfiu cu George Bariţiu cunosc în
.111ul 1875 o reacuvare, determinată de intenţia celui dintîi de a obţine s_pri1i11ul Astrei în scopul de a tipări şi multiplica „oraţiunea funebrală ţinuta la
111111ormîntarea neuitatului nostru V. L. Pop" 28 , care iniţial a apărut în ziarul
Nuf,yvarad, ca şi în broşură separată. In situaţia că societatea transilvăneană
22

Ibidem, 1868, nr. 11, p. 131.
Transilvania, 1868, nr. 10, p. 231-232.
Familia, 1870, nr. 24, p. 286.
25 Ibidem.
2ti Ibidem.
27 Ibidem, 1871, nr. 32, p. 382.
2e Anexe documentare, nr. 3.
23

24
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va realiza această cerinţă, Iustin Popfiu este de acord ca beneficiul realizat
din vînzarea „oraţiunii" să fie oferit Academiei Rom:lne. De observat şi rigoarea cu care Iustin Popfiu analizează modul cum a fost tipărit textul respectiv
în ziarul Federaţiunea2 9.
Am reconstituit, pe baza unor informaţii documentare necunoscute, unele
aspecte din multiplele preocupări de factură culturală ale lui Iustin Popfiu,
stăruind asupra relaţiilor sale cu George Bariţiu şi Iosif Vulcan, ca şi în ce
priveşte contribuţia sa la activitatea Astrei, prin notabilele propuneri de membri „onorari" şi ·susţinerea consecutivă a patru dizertaţii, caz deosebit de rar
în istoria acestei societăţi. Reiese, cu claritate, faptul că profesorul orădean
era implicat profund în viaţa culturală a rom:lnilor transilvăneni, fiind un
autentic militant pentru emanciparea lor spirituală şi consolidarea unităţii
noastre naţionale.
VIOREL FAUR

ANEXE
I. Prea onorabile Domnule!
Binevoieşte a-mi tramite din Dicţionariul mag(h)iaro-românl deocamdată opt esemplarie
cu nahnahme2• Sper a putea aduna încă şi între mag(h)iari un număr orecare de prenumeranţi;
voia şi-au descoperit-o mai mulţi, înse neputînd încasa încă preţul de la denşii, de astă
dată rămîn.

Cauza, pentru care nu am transmis nici pînă astăzi discursul ţinut la Şomcuta-Mare
spre publicare în Transilvania este că, avînd de a eda3 în scurt unele dintre operatele mele
într-un volum sub titlul: Poesia şi prosa4, am voit ca acel volum, şi altcum poate de puţină
valoare, să cîştige în preţ cel puţin prin aceea, că unele operate ale mele, precum discursul
de la Gherla şi Şomcuta\ se vor publica acum, pentru întîia oară, aici6 •
29
1

Ibidem, nr. 4.
George Bariţiu, Dictionariu ungurescu-românesc, Braşov, 1869.
2 pe nume
3 a edita
4
Iustin Popfiu, Poesia şi prosa, Tom I, Oradea Mare, 1870.
5 La adunarea generală a Astrei de la Gherla (25 august 1868), Iustin Popfiu a ciut
dizertaţia intitulată Memoria lui Andrei Mureşianu, care a fost ascultat cu cea mai „viuă
plăcere• (Transilvania, 1868, nr. 20, p. 471). Cu prilejul adunării generale de la Şomcuta
(10 august 1869), Iustin Popfiu a susţinut lucrarea Despre limbă ca conservatoare a naţio
nalităţii române (Transilvania, 1869, nr. 19, p. 218).
ti Este surprinzător faptul că, deşi Iustin Popfiu îi face cunoscută lui George Bariţit1
intenţia de a include cele două discursuri în volumul său Poesie şi prosă justificînd în
acest fel netrimiterea lor spre publicare, în timp oportun, în revista Transilvania -, acestea
nu au apărut, totuşi, în cuprinsul cărţii respective, care nu conţine, În afară de poezii,
numai întinsa lucrare O privire fugitivă preste literatura română şi lipsa unei istorie critice
a literaturei române, care a fost citită de autor în adunarea generală a Astrei de la Cluj
(august 1867). Ea a fost iniţial tipărită în paginile Familiei (1867, nr. 38, p. 452-455;
nr. 39, p. 464-467; nr. 40, p. 475-478; nr. 41, p. 484-487 şi nr. 42, p. 495-499), de
unde a fost reprodusă în Transilvania (1867, nr. 2, p. 27-30; nr. 3, p. 44-48; nr. 4,
p. 55-61 şi nr. 5, p. 81-90). De remarcat împreiurarea că şi în invitarea la prenumeraţiune pentru cartea Poesia şi prosa, I. Popfiu atragea atenţia cititorilor că în ea vor fi
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Cu cauzele bisericeşti şi naţionale doară nu am stat niciodată aşa de rău,
măngîie speranţa că: Dabit Deus his quoque firem.
Primeşte prea onorabile Domnule! descoperirea distinsei mele reverenţe,

ca în prezent.
cu care sum7
şerb pl(ecat),
Iustin Pop fiN1

Oradea Mare, 25/10 1869

II. Prea onorabile Domnule redactor!
Contînd la bunăvoinţa Domniei tale (î)mi iau libertate a-ţi străpune aci o invitare
de prenumeraţiune la Amvonu/9, foaie bisericească ce voi să o continuu iară pe anul 1871,
rugîndu-te să aibi bunătate a face amintire despre această publicare În preţuitul jurnallO cc
redactezi spre încunoştinţarea onoratului cler.
Cu această ocaziune, am onoare a-ţi străpune şi un exemplar din opul meu Poesia şi
/nosa, care apăru în zilele aceste de sub tipar, rugîndu-te să binevoieşti a-l recomanda dacă vei afla că are ceva preţ părtinirei publicului.
Dacă prea onorabila Domnia ta vei avea bunătate a te îngriji să iasă în foaia ce redactezi şi vr-o recenziune8 despre acest op, mă voi simţi foarte deobligat.
După cari primeşte prea onorabile Domnule redactor descoperirea distinsei stime ce-ţi
păstrez.

Al prea on(oratului) Domniei tale,
devotat:
Iustin Popfiu9

Oradea Mare, 20 oct(ombrie) 1870

III. Prea onorabile Domnule rrdactor'
Mi s-a exprimat din mai multe părţi dorinţa (de) a-mi publica şi (în) româneşte oraţiu
nea funebrală ţinută la înmormîntarea neuitatului nostru V. L. Pop, care mag(h)iareşte publicîndu-se per extensum în foaia locală Nagyvarad 10, fu de acolo retipărit şi în broşure
sep:uate.
Ocupaţiunile multe, acumulate chiar acum, mă împiedecară a face traducerea mai curînd.
l\~tăzi o am trimis foilor noastre din Pesta. Nu dispun de atîta timp, ca să o pot decopia
în mai multe exemplare. Drept ace(e)a vin a te ruga cu reverenţă prea onorabile Domnule! să
aibi bunătate a publica acel discurs - dacă vei afla cu cale - după oarecare foaie pestană
)i în preţuitele coloane ale foaiei Asoc(iaţiunii), care ospitalitate sperînd-o, Îţi anticipez mcă do
arnm mulţumita cea mai cordială.
·
Oare nu ar fi bine a se retipări discursul după foaia Asoc(iaţiunii) şi în broşure separ:11e, în vreo 1-2.000 de e-cemplare pe spesele Asoc(iaţiunii) - cum se face şi cu textul
mag(h)iar - şi a se vinde apoi cu un preţ moderat de 20 cr(eiţari) cu ocaziunea adunării
'gen(erale) şi de pe alte căli p.e. în beneficiul fondului Academiei române. Unii vor fi poate
dcmil de galanţi a le plăti şi mai bine, şi astfel încă ar incurge o sumuliţă oarecare. In datul
„publicate pentru întîia

oară"

cele

două

discursuri rostite de el la

adunările

generale din

<;herla şi Şomcuta. Motivaţia gestului ne este necunoscută. Presupunem că n-a dispus de

mijloacele materiale necesare editării textelor acestor discursuri, situaţie care l-a determinat
,,; treacă pe foaia de titlu a cărţii Tomul I, ceea ce înseamnă că se gîndea să tipărească
)i un al doilea, în care să fie publicate şi lucrările menţionate.
' Biblioteca Academiei R.S.R., Mss. rom. p. 20.
8 In Transilvania din 15 ianuarie 1870 (nr. 2, p. 28) apăruse deja o Invitare la pre11ume1aţiun~ la Poesia şi prosa, Tom I, 1870 (de Iustin Popfiu).
9 Biblioteca Academiei R.S.R., Mss, rom. 1006, f. 109.
10 Nagyvarad, 1875, nr. 49, p. 1-3 şi nrş 50, p. 1-3.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

V. FAUR

734

de azi am scris În această cauză şi secretariului II al Asoc(iaţiunii) D.V. să judecaţi, cum
veţi afla mai Înţelept.
Primeşte, te rog, prea onorabile Domnule redactor descoperirea consideraţiunii şi reverinţei mele celei mai sincere, cu care sum
Al prea onor(atei) D(omniei) tale, prea devotat:
Iustin Pop fiu, profesorii
Oradea Mare 30/3 1875
IV. Prea onorabile Domnule!
După ce Albina nu publică oraţiunea mea funebrală asupra baronului Pop, din cauza
precum (î)mi scrie V(incenţiu) Babeş aşteaptă atîta material urgent publicarea,
încît nici peste un jumătate de an nu i-ar fi posibil a-i face loc; nu rămîne alta decît
să binevoieşti a o publica după textul publicat în Federaţiune(a), în care însă se făcură
parte schimbări arbitrarie din partea redactorului, parte unele erate fără voia redactorului,
cari vin a le corege, dacă încă nu e tîrziu.
1. In Federaţiune(a) redactorul, fără îndoială pentru de a scruta, omise pretotindene
textul original al citatelor, afară de unul două locuri; şi poate (?) numai textul romS.nesc, care
în cele mai mul te locuri nu e traducerea, ci un fel de parafrazare a textului original. Prin
astfel de omisiuni ne facem culpabili de citare nefidelă, şi derogăm întregităţii discursului,
care-şi are o forţă şi frumuseţe a sa chiar în aceste citate şi în parafrazarea lor subadausă.
Deci sum de .Părerea, că aceste să se pună aşa, precum acele le-am pus eu.
2. Se facură fără voia redactorului unele erate de tipar turburătoare de Înţeles; aşa pe
pag. 77 a Fed(eraţiunii), col. I, alin. 1 de în loc de deşi; pe pag. 78, col. III, ordinea în loc
de ordona; col. IV, pe unde a întors în loc de pe unde s-a întors, şi mai vîrtos în pun(c)tul
Pre altul îl ameţeşte nalţîmea etc; tot pe aceea pag., col. IV, unde s-a(u) schimbat sentinţele,
aruncîndu-se una cu patru şire mai în jos etc., precum se va vedea din manuscrisul ală
turat, care mi l-a retrimis Albina, şi care îl străpun pentru de a se putea întrebuinţa la
tipărirea în Transilvania 12 şi astfel a se putea publica textul în întregitatea sa.
Pappfalvay13 e profesor în Beiuş. l-am scris în cauza amintită.
Primeşte, te rog, expresiunea celor mai sincere reverinţe şi intime stime de la cel ce sum,
Al prea on(oratului) D(omniei) tale,
cel mai devotat:
că

Iustin Popfiu, profesoru
Oradea Mare, 22 apr(ilie) -1875

CORRESPONDANCE INtDITE DE L'tRUDIT IUSTIN POPFIU
(R

csume)

L'ameur prcsente des aspects moins connus de l'activitc de Iustin Popfiu, personalite
de la vie culturelle de Bihor, le siecle passee, en iruistant surtout sur sa manifestation dans
le cadre des as.semblee6 generoles de [.a socicte Astra, en tant que redacteur resporu;.able du
premier periodique roumain de Bihor, Amvonul (La Chaire) 1868, ainsi que sur ses
liaisons avec le bien connu publiciste et homme politique transylvain George Bariţiu.
Comme annexes documentaires
cet ouvrage, on reproduit quatre lettres de Iustin
Popfiu envoyees a George Bariţiu.

a

Biblioteca Academiei R.S.R., Mss. rom. 1006, f. 406.
Iustin Popfiu, Oraţiune funebrală rostită la înmormîntarea baronului Vasiliu L. Pop,
În Transilvania, 1875, nr. 9, p. 104-107 şi nr. 10, p. 119-123.
13 Iuliu Papfalvay a fost profesor la gimnaziul superior „Samuil Vulcan" din Beiu~
între anii 1874-1881. A fost numit, în 1882, profesor de limba şi literatura remină la
gimnaziul premonsuatens din Oradea (C. Pavel, Şcoalele din Beiuş, (Tipografia „Doina"),
Beiuş, p. 178).
u Biblioteca Academiei R.S.R., Mss. rom. 1006, f. 412-413.
11
12
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DIN ACTIVITATEA „UNIUNII FOŞTILOR VOLUNTAJRI
DIN RAZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI (U.F.V.R.)

Elaborarea unor studii ·de sinteza m istoria modernă şi contemporană
necesită continuarea eforturilor preliminare, a studiilor analitice, monografice,
răci Încă o Însemnată parte a informaţiilor, documentelor, materialelor este
într-o stare amorfă, neprelucrată. Înserierea acestor informaţii, ordonarea lor
va îmbogăţi materia preliminară a unor noi elaborări sintetice, necesare din
timp În timp. E vorba de elaborarea monografiilor de localităţi, provincii,
a instituţiilor, Întreprinderilor, societăţilor cu sau fără personalitate juridică
re au lăsat oarecaTi urme agi~înd idei, luptînd pentru un ţel, mobilizînd
pentru el mijloace umane şi materiale. O astfel de societate care a activat
în perioada interbelică a fost „Uniunea Foştilor Voluntari din Războiul pentru întregirea Neamului" (U.F.V.R.).
Asociaţiile de veterani au fost cunoscute În Transilvania din secolul
XIX1 , acelea ale foştilor combatanţi din „K.u.K. Armee", nu prea cercetate
de români, căci în Transilvania această armată avea practic rol de trupe
de ocupaţie. Foştii grăniceri români din regimentele granicere5ti aveau şi ei
.mume organizaţii, de altă natură Însă, liantul fiind composesoratele din acele
regiuni, deşi asociaţiile foştilor grăniceri nu se limitau la o strictă activitate
de administrare şi fructificare a fondurilor lor funciare şi de altă natură.
După „marele război" din 1914-18 asociaţiile de veterani, de foşti luptiitori au proliferat •În toată Europa, mai ales în rîndul ţărilor învingătoare,
dar şi în cele învinse. Cum se ştie, românii din Transilvania au fost siliţi,
vreme de patru ani, să lupte pentru victoria unui imperiu care era unul din
cei mai mari inamici, de secole, ai poporului român. De aici şi lipsa lor totală
de entuziasm pentru cauza dublei monarhii. Mulţi români de vîrsta încorpo1.11 ii au preîntîmpinat înrolarea prin trecerea munţilor în Ţară şi o frac\Î1111e însemnată din ei s-au prezentat, ca voluntari, în armata română, pentru
,, participa la dezrobirea Transilvaniei.
Din rfodurile prizonierilor armatei austro-ungare în ţările Antantei s-au
organizat În ultimii ani ai războiului, din iniţiativa acestor prizonieri şi cu
;\proba.rea. guvemeloc :respecllÎve, ooopmi de arm>'.l:tă naţionale cehe, :rom~ne, etc.,
1

De exemplu „Asociaţia militarilor veterani arhiducele Josef August" din Făgăraş,
în 1894 (al cărei sigiliu se află în coleqiile Muzeului Brukenthal, nr. inv.

înfiinţată

M. 2351).
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care s-au încadrat în armatele aliate luptînd Împotriva Puterilor Centrale, a
Austro-Ungariei îndeosebi, inamicul comun al acestor popoare2 •
După împlinirea marelui deziderat al Unirii, aceşti luptători, deveniţi
cetăţeni ai României, se Încadrează în viaţa ţarii Întregite. Din raţiuni sentimentale - nu de neglijat în cazul acestui fel de asociaţii patriotice - vrînd
unii să-şi valorifice doleanţele economice, sociale, ei se vor organiza în
„Uniunea Foştilor Voluntari din Războiul pentru Întregirea Neamului" (abreviat U.F.V.R.). Aveau în faţă modelul „Uniunii Foştilor Luptători", alcă
tuită din veteranii armatei Vechiului Regat.
Organizarea propriu-zisă, după ce ideea se vehiculase cu cîteva luni
înainte, are loc În 29 august 1922. Din primăvară încă, C. G. Pietrariu,
locotenent-colonel în rezervă, luase iniţiativa organizării unui congres de
constituire la Arad, amînat pentru 28-29 august. Participă cca 500 de foşti
voluntari 3 • Se constituie oficial Uniunea, se votează statutele, se alege conducerea (Victor Deleu preşedinte, Petre Nemoianu prim-secretar, în comitetul central figurînd şi Ion Agârbiceanu)4, se preconizează publicarea unui
organ de presă - viitoarea „Gazeta Voluntarilor"5 (cu apariţie destul de
neregulată). Se înregistrează şi donaţii pecuniare pentru punerea bazelor
financiare ale organizaţiei. Contribuie, bineînţeles, în primul rînd foştii voluntari mai bine situaţi materialiceşte, de profesiuni liberale mai ales. lşi dau
obolul mai modest şi membrii ţărani, care erau şi cei mai mulţi. Dar vm
şi donaţii dinafară, ale vechilor militanţi naţionali, Între care găsim şi numele doctorului Petru Groza din Deva, suhscriitor cu 600 de lei, prin care
abonează 10 voluntari săraci la „Gazeta Voluntarilor" 0 • Întemeierea organizaţiei a fost primită cu simpatie de opinia publică, sensibilizată la tot ce
reamintea unitatea naţională atît de proaspăt înfăptuită.
Statutele7 preYedeau modul de organizare al Uniunii, admisibilitatea mem" Vezi pe larg la C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea Româ11iei (19161919), II, Bucureşti, 1924; D. Tuţu, în Studii Revistă de istorie, 21, 6, 1968 etc.
3 Numărul mic relativ la numărul total al foştilor voluntari fiind motivat prin refuzul administraţiei căilor ferate de a aproba bilete cu reducere.
4
Cf. Gazeta Voluntarilor (Cluj), nr. 19 din 24 mai 1923, p. l; şi ibidem, nr. 1 din
1 i,m. 1923, y. 1-2.
5 Numarul 1 apare la 1 ian. 1923 la Cluj, avîndu-1 ca redactor responsabil pe Petre
Nemoianu, A. Neguş secretar de redacţie, girant responsabil Emil Deciu. Personalul redacţiei a fluctuat, în legătură cu schimbarea domiciliului unora dintre membri (P. Nemoianu
pleacă din Cluj în 30 apr. 1923), sau cu neînţelegerile dintre ei, fiind unii înregimenta\i în
partide politice adverse.
t Gazeta Voluntarilor, nr. 5 din 4 febr. 1923, p. 3.
7 Ibidem, nr. 1 din 1 ian. 1923, p. 7. Intre altele prevedeau ca fondurile de orice
fel ale Uniunii vor trece la desfiinţarea ei În patrimoniul Astrei. Aşa se face că Muzeul
Brukenthal, care a înglobat în 1950 colecţiile (nerisipite) Astrei, cuprinde şi un steag, eşarfe
şi banderole tricolore pentru festivităţi ale U.F.V.R., parte din decoraţiile membrilor ei
(nr. inv. M. 1723; M. 5281; M. 1602; M. 1603; M. 1604; M. 1605; M. 1606; M. 1607).
Documentele U.F.V.R. (despărţămîntul Sibiu şi Regionala Sudului Transilvaniei) au fost
preluate de Arh. Stat. Filiala Sibiu.
Statutele au fost aprobate de ministerul de interne prin adresa 9823 din 10 febr.
1923, cu unele modificări la articolele care erau în contradicţie cu legislaţia existentă (păs
trarea documentelor militare, eliberarea de adeverinţe), cf. ibidem, nr. 7 din 18 febr.
192.'. p. 1.
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brilor (prin facerea dovezii de a fi luptat ca voluntar în armata română
sau Într-una din armatele aliate), ţelul ei. Uniunea urma să mijlocească continuitatea relaţiilor între foştii voluntari, să întreţină, legături cu organizaţiile similare din ţară şi fostele aliate, să militeze pentru întărirea statului
naţional unitar, să facă propagandă patriotică şi să militeze pentru interesele - economice inclusiv - de grup sau individuale ale foştilor voluntari.
Uniunea începe a-şi organiza „despărţămintele" locale, din iniţiativele unor
foşti voluntari, ca Ion Baltariu la Alba 8 , Josif Velovan la Sibiu9 şi alţii, cu
participarea destul de însemnată uneori - peste 100 la judeţul Tîrnava Mare10,
120 la Aradll şi se constituie chiar despărţăminte comunale în satele mai
populate, ca Zărand, Cîlnic, Şeica Mare 12, mai tîrziu şi în altele, ca Răşinari,
Mohu, Armeni, Sălişte 1 3 etc. ln fruntea lor găsim şi personalităţi de oarecare
notorietate, ca gazetarul Victor Branişte din Braşov (fratele lui Valeriu Br~
nişte), Sever Bocu la Arad, Remus Cosma (fiul lui Partenie Cosma) la Sibiu.
Totuşi înscrierile nu urmau ritmul dorit de iniţiatorii Uniunii, astfel că
înregistrăm apeluri periodice la afiliere de noi membril4. Ţăranii, care formau grosul foştilor voluntari (deşi Întîlnim între membri şi destui muncitori)
erau destul de greu de urnit la o activitate permanentă ce presupunea prezenţă la diverse manifestări, cotizaţiit5, abonamente la gazeta Uniunii 16. De
la începutul pînă la sfîrşitul activităţii ei, Uniunea a fost dominată de avocaţi şi alţi liber profesionişti destul de independenţi materialiceşte şi cu un
buget de timp care să le permită organizarea unor acţiuni şi participarea la
ele (ex. Victor Deleu, P. Nemoianu, Sever Bocu, Voicu Niţescu, PomP.iliu
Simonetti etc.). ln general aceştia fuseseră ofiţeri în timpul campamilor,
avînd, astfel încă un ascendent asupra membrilor de rînd (de altfel şi regulamentul disciplinar prevedea obligaţia respectului pentru gradele superioare).
Unii din ei urmăreau acum să-şi facă din voluntariat un capital politic. La
dezideratul expus în statute ca personalul administrativ al Uniunii să fie
eventual salariat nu s-a ajuns, astfel că s-a lucrat şi aici pe bază de ... voluntariat. Nu s-a ajuns nici la alcătuirea anuarului şi istoricului corpului
voluntarilor, periodicitatea congreselor şi a apariţiei gazetei săptămînale fiind
8

Foaia Poporului (Sibiu), nr. 36 din 10 sept. 1922, p. 3.
nr. LI din 30 martie 1924, p. 3.
Voluntarilor, nr. 18 din 17 mai 1923, p. 2.
nr. 19 din 24 mai 1923, p. 1.
12 Ibidem, nr. 18 din17 mai 1923, p. 1.
13 Arh. Stat., Filiala Sibiu, Fond U.F.V.R., dosar 1, nenumerotat.
14 Cf. Dreptul Nostru (Sibiu), din 11 oct. 1925, p. 2.
15
La un moment dat despărţămîntul Sibiu era restant la cotizaţii cu 15.000 lei,
,·f. Gazeta Voluntarilor, nr. 3 din 5 febr. 1932, p. 1; dificultatea strîngerii cotizaţiilor era
endemică, despărţămîntele arătînd lipsa de interes a membrilor ţărani care nu mai aveau
încredere în eficienţa organizaţiei care nu putuse să asigure împroprietărirea tuturor - cf.
adresa despărţămîntului Sibiu către preşedintele U.F.V.R. din Cluj la 25 apr. 1932, Arh.
Stat., Filiala Sibiu, loc. cit., dosar 3, nenumerotat. Dificultăţile financiare au fost şi cauza
'i~tărilor apariţiei Gazetei Voluntarilor.
16 In Sibiu erau 17 abonaţi pe 1932 la Gazeta Voluntarilor (din care un simpatizant
nemembru), la 717 voluntari. Arh. St. Filiala Sibiu, loc. cit., dosar 3, tablou cu abonaţii la
<i11zeta Voluntarilor din 12.1.1932, nenumerotat.
9 Ibidem,
10 Gazeta
11 Ibidem,

·17

· ..\cla

Mvsei Porolissensis -

voi. IV
www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro

R. ARDEI .EAN"

738
şi ea neregulată 17 •
războiului 18 numai

Din numărul total al voluntarilor care au supr .l vieţuit
o parte au activat ca membri ai Uniunii. Totuşi, în satele
din sudul Transilvaniei mai ales, şi ţăranii se interesau de organizaţiet9. Se
fac repetate recensăminte ale voluntarilor, uneori pe cale oficială 20 • Cele mai
multe organizaţii erau, fireşte, În Transilvania, comparativ mai puţine în
Bucovina, dar funeţionau şi În alte regiuni ale ţării, organizaţia din Bucureşti
fiind dintre cele mai active.
Cum am mai amintit, statutele prevedeau neangajarea politică a Uniunii
ca atare, membrii ei fiind Însă liberi să facă sau nu politică. Politicienii
activi - unii de-a dreptul „profesionişti" - erau în genere Înşişi conducătorii
Uniunii (ca Victor Deleu, Sever Bocu, Pompiliu Simonetti etc.), de regulă
membri ai Partidului Naţional (după 1926 P.N.Ţ., sau dizidenţi în Frontul
Românesc după 1934), dar şi în alte partide, din care cauză s-a ajuns şi la
unele frecuşuri 21 • Uniunea fiind un conglomerat de membri ai căror purtători
de cuvînt erau conducătorii, de provenienţă socială burgheză, ideologia ei
(neajunsă totuşi la nivelul unor lucrări teoretice elaborate) a fost marcată
de acest fapt. Bunul cîştig şi prin jertfa voluntarilor - unitatea naţională fiind valoarea supremă, se încerca acreditarea ideii că ea putea fi consolidată
numai prin armonie socială, românii trebuind a fi un bloc fără fisuri, excluzîndu-se orice luptă de clasă şi condamnîndu-se şi lupta politicianistă a partidelor (burgheze) ce părea, în ochii unora, a slăbi unitatea naţională. Ideea
patriotică nu a fost întotdeauna suficient distanţată de naţionalism, şi Întîlnim uneori note xenofobe. Putem nota însă că Uniunea ţine să afirme că
organizaţia voluntarilor români nu este „o imitaţie a fascismului italian• 22
(mişcare ce cuprindea multe cadre provenite din rîndurile veteranilor de
război).
17

Gazeta Voluntarilor, nr. 1 din 1 dec. 1930, p. 1.
Intr-o estimare, ce pare exagerată, ar fi fost cu totul 32.000 de voluntari, din
care au căzut 6000 pe cîmpul de onoare. Cf. ibidem, nr. 1 din 1 ian. 1923, p. 7.
19 De pildă în numerele 2-18 ale Gazetei Voluntarilor din 1923 întîlnim numele a
38 de abonaţi, din care 28 ţărani.
20 Foaia Poporului, nr. 4 din 25 ian. 1931, p. 6; ibidem, nr. 12 din 22 martie, p. 6;
ibidem, nr. 7 din 1 t febr. 1934, p. 3; Buletinul Oficial al judeţului Sibiu, nr. 11 din 10
apr. 1931, p. 182; Gazeta Voluntarilor, nr. 17 din 1 sept. 1931, p. 4 (care identifica 717
voluntari în Sibiu, datele fiind încă incomplete). La Ocna Sibiului organizaţia număra
46 voluntari (Arh. Stat. Fii. Sibiu, loc. cit„ dosar 3, tablou cu numele voluntarilor din
1932, f.z„ nenumerotat); la Săcădate organizaţia, unită cu membrii I.O.V. număra 75 de
membrii (adresa din 12 dec. 1932 a lui Ilie Bucur, şeful organizaţiei Săcădate către Gh. Tin,
secretarul despărţămînrului Sibiu. Arh. Sţat. Fil. Sibiu, loc. cit., nenumerota9; în Regionala
Sudului Transilvaniei a U.F.V.R. erau cuprinşi 3600 de membri, în desparţămîntul Sibiu
fiinţînd 70 organizaţii (Arh. Stat. Sibiu, loc. cit., Raportul anual al despărţămîntului
Sibiu din 7 febr. 1932, nenumerotat); interesant că tabloul voluntarilor din comuna Amnaş
cuprinde şi numele voluntarilor de naţionalitate germană Kloos Ioan, Weser Georg, Astner
Stephan, Bunder Georg, care au făcut parte din Legiunea italiană, unde probabil că unii s-au
înscrÎl5 antrenaţi de concetăţenii lor romani, iar alţii, care au făcut-o după proclamarea armistiţiului, pentru a evita P.relungirea prizonieratului şi repatriere (Arh. Stat. Fii. Sibiu, loc. cit„
dosar 1, tabolul vol1.11I1tarilor din comuna Amnaş pe 1929, rară zi, nenumerotat).
21 Foaia Poporului, nr. 40 din 29 sept. 1929, p. 3.
22 Gazeta Voluntarilor, nr. 1 din 1 1an. 1923, p. 3.
lB
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La şedinţa Comitetului Central al U.F.V.R. de la Arad din 26 mai 1923,
„discutîndu-se atitudinea Uniunii faţă de mişcările antisemite şi faţa de fasLism, după ce În această discuţie au adus contribuţii luminoase dnii V. Niţescu, dr. Vasile Osbadă, dr. Vescan, dr. Cosma, dr. Pop, comitetul constată
că Uniunea, ale cărei scopuri sunt bine definite, nu Înţelege să sprijinească
nici una din aceste aqiuni"23. Cînd Nae Ionescu ataca pe oamenii politici
democrat-burghezi ca I. Gh. Duca, dr. N. Lupu, N. Iorga, N. Titulescu,
acţiunea sa defăimătoare este reprobată de organul voluntarilor 24 .
Cu toată proclamata neangajare politică, Uniunea, prin vîrfurile ei,
politicieni activi, unii chiar ministeriabili a cochetat totuşi uneori cu
politica. Dacă în 1924, de pildă, Sever Bocu susţinea în Parlament unele
doleanţe ale foştilor voluntari în calitate de deputat al Partidului Naţional,
fără să angajeze formal Uniunea2 5 , mai tîrziu putem însă înregistra „tentative" de constituire în „grup de presiune", care să valoreze mandate de deputaţi şefilor, în numele Uniunii. Guvernul Iorga, nevoit să apeleze, în lipsă
de bază de mase, la un cartel de „Uniune naţională" În alegeri, contactează
U.F.V.R. şi îi oferă locuri în Parlament. Colaborarea este acceptată în principiu, însă eşuează în ultimul moment, pentru că guvernul oferea doar 5 locuri
la Cameră şi 2 la Senat, pe cînd Uniunea ceruse 1026 . In 1932, preşedintele
despărţămîntului Bucureşti al U.F.V.R., Drăghici, scria Regionalei Sudului
Transilvaniei a U.F.V.R„ propunînd ca Uniunea să candideze pentru 3 locuri
<le deputat şi unul de senator, iar În Bucureşti cîte un loc de consilier În
liecare din cele 4 sectoare, cerînd Sibiului să susţină această propunere. Deputaţii aleşi urmau să susţină interesele voluntarilor27 . Incercările acestea de
afirmare politică au eşuat, căci numărul membrilor Uniunii era fatalmente
limitat şi ea nu putea crea un mare curent de opinie. Deocamdată, în afara
aeţiunii ei economice pe care o voi aminti imediat - Uniunea avea o
activitate destul de modestă. Organiza anume „conveniri sociale" În folosul
voluntarilor săraci, văduvelor şi orfanilor de voluntari28, festivităţi ca sfin\irile de steaguri ale organizaţiilor ei29, inaugurări de monumente30 sau participări la astfel de manifestaţii3 1 , comemorarea datei de 1 decembrie32, săr
bătorea decorarea membrilor ei 33 , sau organiza vacanţe mai ieftine pentru
23

24
2S
26

Ibidem, nr. 20 din 3 iunie 1923, p. 1.
Ibidem, nr. 16 din 15 aug. 1931, p. 4.
Foaia Poporului, nr. 24 clin 15 iunie 1924, p. 1.
Gazeta Voluntarilor, nr. 10 din 15 mai 1931, p. 3-4,

şi

nr. 11 din 1 iunie

1'111, p. 2.

Arh. Stat. Fii. Sibiu, loc. cit„ dosar 3, scrisoarea preşedintelui despărţămîntului
al U.F.V.R. din 11 iunie 1932, nenumerotat.
28 Foaia Popor11lui, nr. 33 din 17 aug. 1924, p. 3.
111 Ibidem, nr. 19 din 5 mai 1929, p. 3.
ao Ibidem, nr. 37 din 11 sept. 1932, P· 5.
11 Rom.lnia Nouă (Cluj), nr. 193 dm 6 sept. 1935, p. 7 (participarea la inaugurarea
monumentului închinat Ecaterinei Teodoroiu la Tg. Jiu).
3 2 Foaia Poporului, nr. 49 din 4 dec. 1932, p. 1.
33 Ibidem, nr. 25 din 12 iunie 1932, p. 6 şi nr. 24 din 13 iunie 1937, p. 5.
27

l\ucureşti
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foştii voluntari ·În „campanamente" 34 • Nu se poate negliia totuşi caracterul
solemn, patriotic al acestor manifestări, care făceau buna propagandă unităţii naţionale, cît şi contactul interuman prilejuit de ele.
Mai susţinută Însă - şi din motive lesne de Înţeles, a fost acţiunea
pentru revendicări economice a U.F.V.R. Aceste revendicări comune s-au
constituit ca liant pentru masa membrilor de rînd ai Uniunii. Notăm o a.dunare pentru formularea unor doleanţe economice încă înainte de înfiinţarea
ca atare a U.F.V.R. 35 • După înfiinţarea Uniunii va face şi ea astfel de demersuri, continuînd paralel şi cele făcute de foşti voluntari neîncadraţi în
U.F.V.R. 36
Tema reformei a·grare apare cel mai des la congresele şi consfătuirile
U.F.V~R., unde se hotărăşte trimiterea de memorii autorităţilor ministerului domeniilor în primul rînd - prin care să se arate nedreptăţile făcute
voluntarilor şi să se ceară repararea lor 37 • Deputaţii foşti voluntari erau însărcinaţi cu semnalarea În Parlament a acestor nedreptăţi 18 • Foştii voluntari
se prevalau în aceste demersuri de art. 92 al Legii pentru reforma agrară, care
prevedea preferarea foştilor combatanţi la împroprietărire şi dădeau şi exemplul ţărilor vecine unde se procedase la fel 39. Din însărcinarea comitetului
central al U.F.V.R., Petre Nemoianu întocmeşte un memoriu în acest sens,
adresat guvernului. 1n memoriu se valorau meritele voluntarilor, singurii ostaşi prin care, se sublinia, Romania a continuat războiul şi după pacea de la
Buftea; se arată tratamentul preferenţial al voluntarilor din ţările vecine şi
se dau, în contrast, numeroase exemple concrete de voluntari nedreptăţiţi la
împropnetărire40. 1n 1932, organizaţia bucureşteană a U.F.V.R. redacta un
„Proiect de lege pentru valorificarea drepturilor foştilor voluntari" a cărui
principală prevedere era împroprietărirea foştilor voluntari cu loturi de cite
5 ha 41 • Se cerea din partea celorlalte organizaţii sprijin pentru acest proiect
de lege. Demersurile repetate vor avea efect. Ministerul domeniilor ordona
de pildă îndreptarea nedreptăţilor făcute voluntarilor din Banat42, iar mai
tîrziu se consacra pe cale legislativă cîştigul de cauză al voluntarilor, prin
34
România Nouă nr. 150 din 13 iulie 1935, p. 2; nr. 175 din 14 aug. 1935, p. 4;
nr. 178 din 18 aug. 1935, p. 5. etc.
35 Adunarea convocată pentru 10 ian. 1921 la Alba Iulia, cf. Foaia Poporului, nr.
1-2 din 9 ian. 1921, p. 6.
38
Ca aceea a foştilor voluntari din Pecica, jud. Arad (ibidem, nr. 43 din 28 oct.
1923, p. 3), nernulţWniţi de felul cwn s-a făcut împroprietărirea; al foşti'lor voluntari din
judeţele Sibiu şi Arad (Dreptul Nostru (Sibiu) din 5 iulie 1925, p. 3, şi nr. din 26 iulie
1925, p. 2); din Soroştin, jud. Alba (ibidem din 21 iunie 1925, p. 2) etc.
37 De exemplu la Congresul U.F.V.R. de la Alba Iulia din 28 iunie 1925, (ibidem, din
5 iulie 1925, p. 2).
38
Deputatul de Vinga, Licăreţiu, pentru Banat; ibidem, din 31 ian. 1926, p. 3.
39 Ibidem, din 1 nov. 1925, p. 1.
40 Memoriul publicat în numerele din 25 oct., p. 1; din 1 nov., p. 1; din 8 n-0v., p. 1;
din 29 nov. p. 1 şi 6 dec. 1925, p. 1 al gazetei Dreptul Nostru.
41 Arh. Stat. Fii. Sibiu, loc. cit., adresa din 19 mai 1932 a organizaţiei Bucureşti către
Regionala Sudului Transilvaniei, nenumerotat.
42 Dreptul Nostru din 20 dec. 1925, p. 3.
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revizuirea legii reformei agrare43, deşi aplicarea noilor dispoziţii legislative
era încă dificultată, .împroprietărirea celor anterior omişi unnînd a se face
din rezerve de stat, care nu existau În suficientă măsură 44 . Oricum, se obţinea
în mare cîştig de cauză în această chestiune, în care Uniunea se prezintă
foarte strîns ca grup de interese, fără îndoială la puternica presiune de jos, a
membrilor ei ţărani.
Incă de la începuturile organizării se anvizaja şi o „Bancă .a Voluntarilor", a cărei înfiinţare este hotărî tă în şedinţa comitetului central din
28 ianuarie 1923, avîndu-se în faţă şi modelul cehoslovac, în acea ţară fiinţÎnd asemenea bănci cu Însemnate capitaluri. Prospectul apare la 11 februarie
1923, ambiţionîndu-se subscrierea unui capital de 10.000.000, în SO.OOO de
acţiuni a 200 lei, urmînd ca, dacă voluntarii singuri nu ar putea împlini
suma, să se ofere acţiuni băncilor voluntarilor din ţările aliate şi particularilor45. Banca ia Într-adevăr fiinţă la Cluj, dar la proporţii mai modeste.
Jn 1935 avea 2.363.351 lei capital 46. Evident că şi scopul proclamat - a
asigura credit accesibil şi ieftin foştilor voluntari - a fost atins doar Într-o
mică măsură. Regionala sudului Transilvaniei, care înmănunohea organizatiile judeţelor Sibiu, Făgăraş, Odorhei, Tîrnava Mare şi Alba, ar fi dorit
~i ea să înfiinţeze o bancă, însă scopul n-a putut fi atins.
Cooperative, a căror înfiinţare se preconiza pentru motive economice,
pentru „avantajele ce vor rezulta din munca depusă în comun" şi, moral,
pentru „strîngerea rîndurilor"' 7 , s-au realizat puţine. Se mai agitau şi alte
doleanţe, mai mult sau mai puţin îndreptăţite: reduceri la C.F.R. pentru
Io~tii Yoluntari, pensii I.0.V.R. pentru cei invalizi, preferarea voluntarilor
41 ,,Legea de preferinţă", publicată În Monitorul Oficial nr. 148 din 7 iulie 1930 şi regulamentul legii publicat în Mon. Of. nr. 192 din 1930, p. 1.
44
Gazeta Voluntarilor nr. 1 din 1 dec. 1930, p. 2; Serviciul agricol judeţean Sibiu
restituie petiţia voluntarilor din Cornăţel care cereau să fie împroprietăriţi, motivînd cu lipsa
p.irnînnilui disponibil (Arh. Stat. Sibiu, loc. cit., adresa serviciului agricol judeţean Sibiu
din 26 apr. 1932, nenumerotat); pe baza ordinului nr. 263414/1932 al Ministerului Agriculrnrii şi Domeniilor, Direcţia Aplicării Reformei Agrare, serviciul agricol judeţean Sibiu
;i1ribuie rezerva de stat de 5 iugăre din Avrig voluntarilor de acolo, care refuză însă, fiindcă
rrau în număr de 40! (Arh. Stat. Fii. Sibiu, loc. cit., adresa serviciului agricol judetean
~ibiu din 28 dec. 1932 nenumerotat şi scrisoarea preşedintelui organizaţiei Avrig, nedatată,
nenwnerotat); în Armeni, jud. Sibiu, voluntarii iau arbitrar în posesie terenul de 20 de
n1i;ărc al comunei, fiind ameninţati cu judecata (Arh. Stat. Fii. Sibiu, loc. cit., scrisoarea din
' ' iunie 1932 a preşedintelui organizaţiei Sibiu către preşedintele organizaţiei Armeni, nenumerotat); la Sibiu, voluntarii care pretind să fie împroprietăriţi cu cele 122 de locuri de casă
in cartierul Lazaret (ei şi membrii fostelor gărzi naţionale romine din 1918-1919) (Arh.
Stat. Fii. Sibiu, loc. cit., cererea din 9 apr. 1932 către ministerul agriculturii, nenumerotat, v.
•i Foaia Poporului nr. 33 din 17 aug. 1924, p. 2) obţin cîştig de cauză, fiind împroprietăriţi
pe bua ordinului Ministerului Agriculturii şi Domeniilor nr. 218203 din 8 oct. 1932 cu loturi
dr rî!e 247_ stînjen~ .e_ătraţi, la ~retul d~ ~0,0 lei. parcela; en~erarea a fost strict exemplifir~11va, numaru~ penţulor pentru 1mpropnetanre fimd mult mai mare.
46 Gazeta Voluntarilor, nr. 5 din 4 febr. 1923, p. 1.
'' România Nouă, nr. 173 din 11 august 1935, p. 5.
n Gazeta V o/im tarilor, nr. 3 din 21 ian. 1923, p. 1.
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la brevete industriale şi comerciale, la licitarea localurilor comunale, ajutoare
de stat pentru întreprinderile iniţiate de voluntari4B etc.
Uniunea aeţionează şi pentru reintegrarea funcţionarilor foşti voluntari
licenţiaţi şi solicită posturi pentru foştii voluntari şomeri 49 • Guvernul Goga
hotărăşte scutirea de taxe şcolare a copiilor foştilor voluntari, în caz că
depăşeau media 650.
ln pachetele de corespondenţă ale U.F.V.R. 51 preocuparea aceasta economică a membrilor ei se resimte, cele mai multe acte provenind de la membrii ţărani care vor să-şi valorifice drepturile cu ajutorul Uniunii. Ea a şi
întreprins numeroase demersuri pentru ei, culminînd cu exoperarea legii din
1930, ·ceea ce a făcut să crească brusc interesul foştilor voluntari pentru
Uniune, ajungîndu-se pînă acolo că unii neîndrituiţi Încercau să se dea drept
fo5ti voluntari şi să se înscrie în Uniune.
U.F.V.R. n-a neglijat, desigur, scopul pe care şi-l pusese în statute:
„a lucra pentru consolidarea Unirii .în România Mare a întregului neam românesc, prin fapte şi prin prop!lgandă", a da „exemplu de .eatriotism, de
ordine, de disciplină, de muncă şi solidaritate"52, „să sădeasca în sufletele
încă plăpînde dragostea de neam şi spiritul de sacrificiu pentru el"53. O face
prin articolele care ocupă spaţii mari în „Gazeta Voluntarilor", prin conferinţe ale unora din ei. Fac loc în gazetă memoriilor, amintirilor multora din
ei, care aduc informaţii inedite asupra desfăşurării evenimentelor din agitaţii ani ai războiului, sînt evocaţi voluntarii eroi căzuţi pe cîmpul de
onoare54 .
Se ţine legătura şi cu „Uniunea Foştilor Luptători", care avea un program similar, U.F.V.R. intrînd în 1931 în „Federaţia Naţională a Foştilor
•B Dreptul Nostru din 5 iulie 1925, p. 2-3; Foaia Poporului, nr. 9 din 26 febr. 1933,
p. 2; România Nouă din 11 oct. 1934, p. 7 şi din 4 febr. 1938, p. 4; v. şi „Proiect de lege
pentru valorificarea drepturilor foştilor voluntari• citat supra, nota 41 (În care se pretind şi
locuri de consilieri comunali de drept În provinciile unite la 1918).
49 Ibidem din 9 febr. 1938, p. 7; vezi şi Arh. Sm.t. Fii. Sibiu, loc. cit., dosar 1, adresa
oficiului de plasare din Sibiu din 9 apr. 1929, nenumerotat, prin care anunţă org. jud. Sibiu
U.F.V.R. că nu există deocamdată post pentru fostul voluntar Samuil Toader.
:,o Foaia poporului nr. 7 din 13 febr. 1938, p. 3.
51
Arh. Stat. Fii. Sibiu, fond U.F.V.R., dosar 1 (1921-1929), 2 (1929-1931) şi 3
(1931-1937), nenumerotate.
52 Gazeta Voluntarilor, nr. 1 din 1 ian. 1923, p. 7.
53 Ibidem, p. 1.
4
:; Aceste amintiri şi relatări pot alcătui o bună sursă eentru istoriografia Unirii, ca
şi
actek provenind de la foştii voluntari, care aruncă o lumina asupra amploarei sentimentului
antihabsburgic al maselor româneşti şi spiritul lor de jertîa. Semnalăm scrisoarea prin care
Alexandru Bozdoc din Veştem, jud. Sibiu, cerea să fie primit în U.F.V.R. El relatează cum
la aflarea veştii intrării României în război, în prima noapte după intrarea unităţii armatei
austro-ungare din care făcea parte din rezervă pe frontul italian a trecut, împreună cu încă
15 români, în liniile italiene. In prizonierat au îacut neîncetat demersuri să fie încadraţi în
armata română, italiană, franceză sau americană pentru a lupta împotriva Austro-Ungariei.
Cu toţii s-au încadrat în legiunea română din Italia la înfiinţarea ei. Au fost condamnaţi la
moarte în contumacie de tribunalele militare austro-ungare, averile le-au fost sechestrate,
familiile maltratate. Arh. Stat. Filiala Sibiu, loc. cit., dosar 1, memoriul din 2 apr. 1929
al lui Alexandru Bozdoc către preşedintele despărţămîntului Sibiu, nenumerotat.
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Luptători din Războiul de lntregire" 55 . Rolul public al U.F.V.R. ca ferment
al unei aqiuni de masă, cu ecou în opinia publică, apare cel mai pregnant în
deceniul 1931-1940, cînd organizaţia îşi găseşte, putem spune, menirea.
Este epoca de ascensiune a fascismului, a agitaţiilor revizioniste ale Germaniei, Italiei, Ungariei. Este firesc ca fo3tii voluntari, ca unii care au contribuit la realizarea idealului naţional, sa riposteze. După constituirea ligii
antirevizioniste cehoslovace, U.F.V.R. militează pentru crearea unei ligi simi1.lre în România 56 . La 1 august 1931, U.F.V.R„ în cooperare cu alte organizaţii patriotice, lansează un apel chemînd la o demonstraţie antirevizionistă
în Cluj, ce are loc în 26 iulie 1931, ca protest faţă de provocarea lansată
Je Horthy în Camera ungară57 . Voluntarii afirmă hotărîrea lor de a apăra
\ara întregită, cum declară şi în 1932 la comemorarea zilei de 1 Decembrie:
„vor fi totdeauna la datorie, orice s-ar Întîmpla"58. Ei desfăşoară în acest
sens o adevărată campanie de presă, cerînd păstrarea integrităţii ţarii şi întă
rirea capacităţii ei de apărare59. Mussolini, „satrapul de la Roma" este atacat
pentru sprijinirea pretenţiilor revizioniste ale Ungariei, recomandîndu-i-se, ironic, ca, dacă Într-adevăr compătimeşte Ungaria, să-i cedeze portul Fiume,
aparţinător odată coroanei Sf. Ştefaneo.
1n noiembrie 1932 are loc la Cluj, din iniţiativa U.F.V.R„ o consfătuire
.1 asociaţiilor patrintice, la care participă şi profesorul comunist T. Bugnariu,
rnnsfătuire care lansează un apel pentru demonstraţii antirevizioniste cu ocazia zilei de 1 decembrie6 1• Apelul găseşte ecou larg, peste 30.000 de manilcstanţi adunîndu-se la Cluj. Intre vorbitorii care au vestejit revizionismul
~i au proclamat rezistenţa au fost P. Meteş, din partea U.F.V.R., fostul menwrandist Teodor Mihali, Ion Agârbiceanu, Ştefănescu-Goangă (1rectorul Uni' er:11tăţii Daciei Superi01are), etc. 62 • Astfel de manifestJaţiii a,u avut loc 1n
.1ceeaşi zi şi în alte oraşe din ţară, ca Sibiul, unde au demonstrat circa
15.000 de oameni 63 • U.F.V.R. participă şi la demonstraţia antirevizionistă din
28 mai 1933, zi În care în multe oraşe din ţară au avut loc manifestaţii
similare, concertate cu cele din Jugoslavia, Polonia, Cehoslovacia. „Sîntem
un popor iubitor de dreptate şi libertate. Pentru noi şi pentru alţii deopo1ri vă. Prea mult cunoaştem ce este suferinţa şi robia; de aceea [ ... ] nu ne
i>piteşte nici un gînd de subjugare a altor neamuri. Din pricina noastră nu
Ya suferi nici un neam, nici înlăuntrul, nici afară de hotarele ţarii noastre
Întregite. Vrem să trăim în bună pace cu toate neamurile pămîntului", glăsuia
convocarea la această adunare, iniţiată de un comitet de organizare (ce cuprindea şi membri ai U.F.V.R.) chemat „pentru a protesta împotriva hrăpă1

55

La data de 28 oct. 1931, v. Gazeta Voluntarilor, nr. 22 din 15 dec. 1931, p. 6.
Ibidem, nr. 7 din 1 apr. 1931, p. 2.
Ibidem, nr. 15 din 1 aug. 1931, p. 3.
i8 Ibidem, nr. 49 <lin 4 dec. 1932, p. 1.
59 Ibidem, nr. 11 din 1 sept. 1932, p. 1 (art. „Apărarea Naţională")
oo Ibidem, nr. 14 din 22 oct. 1932, p. 1 (art. „Intre Budapesta şi Roma sau prie-

56

57

1enia italo-maghiară").
01 Ibid~m,

~2
ta

nr. 16 din 20 nov. 1932, p. 1
Ibidem, nr. 17 din 5 dec. 1932, p. 1.
Ibidem
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ceţilor tulburători ai pacu şi pentru a mărtuns1 răspicat că suntem hotarîţi
să ne apărăm cu orice preţ libertatea noastră naţională şi hotarele scumpei
noastre ţări Întregite cu atîtea jertfe"G4. La impresionanta manifestaţie din
Sibiu, voluntarii, prin Gh. Tiu, făceau următoarea profesiune de credinţă:
„Acele tratate de pace [care au consfinţit realizarea statului naţional unitar

român - R.A.] nu sunt petece de hîrtie, ci pentru noi românii sunt dovada
jertfei şi sîngelui vărsat de moşii şi strămoşii noştri, de camarazii noştri
foşti voluntari, de cei 800.000 fraţi din Vechiul Regat, precum şi de jertfele
de sînge aduse de camarazii noştri aliaţi. [ .. · l Din România de azi nu vom
permite nimănuia să rupă vreun petec de pamînt [ ... ] Pentru noi, foştii
voluntari, deşi s-au scurs 16 ani, idealul ce ne-a încălzit la Darniţa [ ... ] a
rămas tot aşa de puternic, curajul nu ne-a părăsit nici azi ca şi atunci şi
suntem gata a ne apăra patria faţă de oricine ar cuteza să se atingă de drepturile noastre şi de glia strămoşească"65.
ln tot cursul acestui deceniu, U.F.V.R. a participat la astfel de manifestaţii (din care am enumerat doar cîteva), a făcut propagandă pentru apă
rarea ţării ameninţate, dîndu-şi şi obolul pentru aceasta (astfel, în aprilie
1940, despărţămîntul Sibiu a donat 20.000 lei pentru înzestrarea armatei)fi 6 •
Tot la „activul " U.F.V.R. putem trece relaţiile dezvoltate de Uniune
cu organizaţiile de veterani din ţările foste aliate, mai cu seamă cele ale
„Micii Înţelegeri" (alianţă care, cum se ştie, a avut rol pozitiv în perioada
interbelică, militînd pentru stabilitate politică în sud-estul Europei). Încă
În 1923 se preconiza organizarea unui congres într-un oraş ardelenesc, Ia
care să participe voluntarii ardeleni, „Uniunea foştilor Luptători", dar şi
sîrbi, poloni, cehi şi reprezentanţi ai Ligii Naţiunilor 6 7. Cu ocazia contactului
pe C<lre l-a stabilit cu U.F.V.R. Antonio Kudrnac, ataşat de presă al legaţiei
C::ehoslovaciei la Bucureşti, se naşte ideea „Micii Antante a foştilor voluntari" din aceste ţări, „pentru a da viaţă tratatelor de alianţă în vigoare, cultivîndu-le în masele mari ale poporului"1, stabilind contacte de la popor la
popor pe baza solidarităţii închegate în timpul războiului 68 • U.F.V.R. răs
punde favorabil dorinţei foştilor luptători cehoslovaci de a ţine primul congres internaţional al voluntarilor la Cluj 69. J.deea se Întrupează Într-adevăr,
voluntarii Micii Antante Întreţinînd relaţii strînse, ce au culminat în c11ngresele comune, precum cele de la Belgrad (1931), Gluj (1933), Kosice (1934),
acesta din urmă fiind prezidat de Victor Deleu, preşedinte'.e U.F.V.R. 70 S-au
luat în discuţie la aceste congrese proiecte economice comune, crearea de
cooperative, a unei „Bănci a Voluntarilor Micii Înţelegeri" şi, desigur, acţiuni .comune antirevizioniste, aflate la ordinea zilei şi la congresele FedeArh. Stat. Sibiu, loc. cit., d06ar 3, „Convocare" din 22 nui 19.13, nenumerotat.
Ibidem, conceptul discursului lui Gh. Tiu, nenumerotat (discurs reprodus in extenso şi
În ziare ca Dimineaţa, Universul, Curentul, Gazeta Voluntarilor, ş~"t.).
66 Foaia Poporului, nr. 17 din 21 apr. 1940, p. 6.
67 Gazeta Voluntarilor, nr. 2 din 14 ian. 1923, p. 1.
88 Ibidem
69 Ibidem, nr. 8 din 25 febr. 1923, p. 1.
70 Ibidem, nr. 19 din 10 oct. 1931, p. 2 şi nr. 7 din 11 febr. 1934, p. 2.
64

65
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raţiei internaţionale a foştilor luptători din ţările aliate (FIDAC), înfiinţata
în· 1931 şi în care intră şi U.F.V.R.11
„Campanamentele de vacanţă" ale U.F.V.R., deschise şi voluntarilor cehi,
prilejuiau şi ele folositoare contacte interumane, manifestări comune de solidaritate72.
Putem a·stfel aprecia activitatea U.F.V.R. ca fiind în genere pozmva,
pe linia intereselor naţionale, mai cu seamă prin activitatea sa antirevizionistă, de solidaritate cu popoarele Jugoslaviei, Cehoslovaciei şi altor ţări
iubitoare de pace, prin acţiunea de educare În spirit patriotic a tinerei generaţii.

RADU ARDLU:AN

UBER DIE TXTIGKEIT DER „VEREINS EHEMALIGER FREIWILIGER
IM KRIEG FOR DIE NATIONALE EINHEIT"
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Der Verfasser erlauten einige Aspekte aus cler Tatigkeit des „Vereins ehemaliger
Freiwilliger aus dem 1. Weltkrieg", eine Veteranenorganisation ehemaliger siebenbiirger und
bukovinaer Rumanen, die im 1. Weltkrieg fiir die Befreiung Siebenbiirgens und der Ilukowina în den allienen Armeen kampfte. Sie waren grosstenteils ehemalige Soldaten des osterrcichisch-ungarischen Heeres die in russische und italienische Gefangenschaft geraten w:i.ren.
Die Aktivitat des Vereins erstreckt sich in die Zwischenkriegszeit, beginnend mit dem Jahre
t 922. Sie venritt winschaftliche lnteressen ihrer Mitglieder. Ihr bed.eutender Bei trag ist
aber ihre antirevisionistische Haltung. Sie unterhielt auch Verbindungen mit ahnlichen Organisationen aus cler Tschech05lovakei, Polen und Jugosl;ivien.

71
72

IbiJem, nr. 2 din 25 ian. 1932, p. 4.
V. România Nouă, nr. 150 din 13 iulie 1935, p. 2,

şi nr. 178 din 18 aug. 1935, p. 5.
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BIBLIOTECILE POPULARE DIN DESPARŢAM1NTUL NASAUD
AL „ASTREI" PîNA 1N ANUL 1914.

„Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului
wmân" - continuatoare a aspiraţiilor generaţiei Şcolii ardelene şi inspirată
clin ideologia revoluţiei române de la 1848 - a fost, încă de la înfiinţarea sa,
centrul spre care au gravitat năzuinţele social-culturale şi naţionale ale tuturor
rnmânilor din Transilvania.
Prin 1programul său vast, „Astra" - acest „reazim al naţionalităţii" cum
'' numea Cipariu 1 - a urmărit progresul poporului român pe toate tărîmurile
1 ieţii social-culturale, reuşind să menţină prin intermediul limbii, literaturii,
tradiţiilor româneşti în port, cîntec şi dans o permanentă conştiinţa naţio11.ilă. Pentru atingerea scopului propus, promotorii „Astrei" au utilizat cele
111.ii diverse mijloace, dintre care, mai des folosite, au fost prelegerile şi biblio1ccile populare, organizarea de expoziţii şi festivităţi naţionale, şcolile ţără11cşti, cursurile de alfabetizare, şezătorile culturale, ridicarea de şcoli, cămine
nilturale şi monumente comemorative2.
Incă de la început, „Astra" şi-a îndreptat atenţia spre· opera de culturali:t.are a maselor populare din mediul rural, creîndu-şi un sistem organizatoric
pc care l-a perfecţionat şi adaptat continuu acestor necesitaţi. în acest sens,
înfiinţarea despărţămintelor şi a agenturilor comunale în urma hotărîri
lor luate de adunarea generală a „Astrei" de la Şomcuta Mare din 1868
a marcat un mare succes în răspîndirea ideilor Asociaţiunii, apropiind, în
acest fel, conducerea centrală a acesteia de membrii săi de rînd.
După mai multe încercări, la 21 august 1881 a luat naştere Despărţă
mîntul Năsăud al „Astrei" 3 , iar mai tîrziu agenturile comunale. Prin intermediul acestora, „Astra" a desfăşurat o vastă operă de culturalizare a populaţiei româneşti din părţile Năsăudului, folosind cele mai variate căi de propagare a culturii, dintre care un rol important l-a avut cartea.
Intrucît marile biblioteci din Transilvania (Bethlen, Batthyaneum, Brukenthal), ori cele şcolare sau ale societăţilor de lectură ale tinerimii ·studioase,
precum şi cele ale reuniunilor învăţătoreşti şi de meseriaşi „erau departe de
a îndeplini necesităţile marelui public" şi, îndeosebi, ale celui de la sate4 , „As-

v. V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918, Bucureşti,
71.
M. Şara, în Marisia, 6, 1976, p. 307-308.
a Arh. Stat. Năsăud, fond „Astra ~. Despărţămîntu! Năsăud (în continuare fond
„Astra•), pach. II, dos. 32, f. 7.
• v. E. Glodariu, în Acta MN, 6, 1969, p. 348.
1

1968,

f"
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tra" a suplinit acest gol prin crearea unei biblioteci centrale şi, apoi, a bibliotecilor „poporale" din comune. Pe bună dreptate, intelectualitatea din fruntea
„Astrei" considera biblioteca sătească ca al doilea factor care, după şcoală,
ajută la „înaintarea şi prosperarea" spirituală a poporului. Cartea oferă maselor largi posibilitatea dezvoltării noţiunilor cîştigate în şcoală, permite Înţe
legerea foloaselor maşinilor agricole, ale industriei şi comerţului, a unor probleme social-economice şi, mai ales, învaţă pe popor ·să-şi folosească „drepturile garantate"5.
Legat de activitatea „Astrei" în domeniul bibliotecilor populare se disting două perioade. Prima este o etapă de tatonări şi căutări în vederea înfiinţării şi funcţionării bibliotecilor, încheiată odată cu elaborarea Regulamentului din 1899, iar a doua este o etapă de eforturi continui pentru înfiinţarea, organizarea şi dotarea bibliotecilor.
Problema creării bibliotecilor populare s-a pus cu mai multă acuitate
începînd cu anul 1894, cînd adunarea generală a „Astrei" a hotărît să ceară
despărţămîntelor Întemeierea de agenturi în „toate comunele", agenturi care
să se ocupe de „înfiinţarea şi susţinerea bibliotecilor poporale", primind, În
acest scop, cărţi „potrivite" din Biblioteca Asociaţiunii 6 •
Conducerea Despărţămîntului Năsăud a încercat, conform indicaţiilor
primite, să rezolve cît mai grabnic problema înfiinţării agenturilor şi bibliotecilor populare, dar aceste încercări nu s-au concretizat decît după eforturi de
cîţiva ani. După eşuarea mai multor încercări, Comitetul Despărţămîntului
Năsăud a trecut la aqiuni mai hotărîte şi, în şedinţa sa din 1O decembrie
1898, a luat primele măsuri pentru crearea a două biblioteci „poporale ambulante"7 a căror temelie s-a pus, cu sprijinul Bibliotecii Asociaţiunii, în anul urmă
tor. Cele două biblioteci ambulante aveau în 1899 un fond comun de 164
cărţi româneşti „de valoare", potrivite pentru toate categoriile de cititori,
ce reprezentau „fiecare ram al literaturii rom:lne" 8 • Sediul bibliotecilor ambulante era - aşa cum prevedea Regulamentul din 1899 - în sediul despărţă
mîntului, adică la Năsăud. Pentru ca bibliotecile să intre mai repede „În uzul
poporului" s-au Întreprins acţiuni rapide în vederea fofiinţării unor agenturi
comunale care să preia cărţile respective şi să Ie pună la dispoziţia cititorilor.
In februarie 1900 s-au creat agenturile Rebrişoara şi Salva, cărora li s-a înmînat - de către conducerea despărţămîntului - cîte o bibliotecă ambulantă
cu 82 cărţi fiecare9.
Nici bibliotecile ambulante şi nici cărţile Împărţite „poporenilor iubitori
de carte" de către comitetul despărţămîntului cu ocazia adunărilor sale generale nu puteau acoperi, deoît în mică măsură, necesităţile de culturalizare ale
maselor. De aceea, la 11 iulie 1904 direeţiunea Despărţămîntului Năsăud a
lansat un apel prin care se cerea înscrierea de noi membri ai Asociaţiunii din
ale căror taxe şi „donaţii benevole" să se înfinţeze „În fiecare comună ...
5

8
7

8
9

Ibidem, p. 350.
Fond „Asua•, pach. I, dos. 16, f. 12.
Ibidem, pach. li, dos. 32, f. 15.
Ibidem.
Ibidem, pach. I, dos. 22, f. 1-2.
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cite o bibliotecă poporală", care să constituie „un izvor de cunoştinţe folositoare ... pentru mult cercatul nostru sătean"to. In urma acestui apel, pe lingă
cele trei agenturi create anterior (Rebrişoara, Salva şi Mocod), s-au înfiinţat
alte trei agenturi noi: Teilciu, Neeos şi Rebra 11 •
In 1905, Comitetul Despărţamîntului Năsăud a lansat încă două apeluri
prin care se insista din nou asupra necesităţii înfiinţării de agenturi şi biblioteci
populare. Apelurile au rămas însă fără rezultate notabile; singură comuna Maieru a răspuns prin înfiinţarea unei agenturi 12 • Astfel de apeluri s-au făcut şi în
anii 1906 şi 1907, dar au rămas din nou fără rezultat. Ba mai mult, cele două
biblioteci ambulante existente, care trebuiau să circule prin comune pentru a
fi citite de popor, au fost refuzate de comunele Telciu, Romuli şi Ilva-Mică 13 •
ln faţa acestei situaţii, adunarea generală a despărţămîntului, ţinută la 25
august 1907 la Năsăud, a arătat că activitatea de culturalizare va fi eficientă numai dacă ea va fi organizată de oameni „cu tragere de inimă", din
„centrul despărţămîntului", care să-şi asume rolul „de a ţine În sate conferinţe, de a or·ganiza agenturi comunale, de a se pune În nemijlocit contact cu
factorii hotărîtori din comune, de a înscrie mmebrii noi, de a aduna taxe,
<le a crea biblioteci de popularizare a cunoştinţelor indispensabile pentru popor"t4.
Pînă În anul 1907, În activitatea Despărţămîntului Năsăud al „Astrei"
se constată încă o perioadă de căutări şi de dese Încercări de a se pune pe
picioare activitatea în domeniul culturalizării maselor. După această dată,
cînd s-a ales şi un nou comitet avîndu-1 ca director pe Ciril Deac, activitatea despărţămîntului s-a Înviorat mult. În anul 1908 erau înfiinţate 10 agenturi comunale. Tot în acest an s-au făcut paşi importanţi în domeniul creării
bibliotecilor populare din agenturi. Din cele 215 cărţi donate de Comitetul
Central al „Astrei" în 1908 s-au pus bazele a 5 biblioteci populare - a cite
4.~ cărţi fiecare În comunele Rebra, Parva, Nepos, Maieru şi Feldru 15 •
lntrucît Feldru nu avea agentură, biblioteca de aici nu s-a înfiinţat deoît în
anul următor, odată cu agentura. Tot În acest an s-au înfiinţat agenturile
din Ilva-Mică şi Leşu şi odată cu ele bibliotecile populare cu un fond de
44 cărţi fiecare, donate de Biblioteca Centra1lă a „Astrei" 16 • Tot În anul
1909, cu ocazia adunării generale cercuale a despărţămîntului ţinută la IlvaMare, în această localitate s-a creat o agentură comunală şi o bibliotecă
populară 17 , astfel că, la sfîrşitul acestui an, În Despărţămîntul Năsăud fiinţau
2 biblioteci ambulante şi 12 începuturi de biblioteci.
In anul 1910 numărul agenturilor comunale a crescut cu 13, iar al bibliotecilor populare cu 15 18 • Această realizare este, în mare parte, rodul activităţii
10

11
12
13
14

15
16
17

18

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

dos. 26, f. 7.
pach. II, dos, 32, f. 17.
f. 18.

f.
f.
f.
f.
f.

19.
21.

23.
24.
26.
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desfăşurate de către membrii comitetului despărţămîntului, care au susţinut
numeroase prelegeri populare, mai ales în satele fără agenturi şi biblioteci,
legate de rolul „Astrei" şi de necesitatea ştiinţei de carte.
Incepînd cu anul 1910, datele referitoare la înfiinţarea şi activitatea
bibliotecilor populare sînt mult mai ample şi mai cuprinzătoare. În cele
35 de comune ale Despărţămîntului Năsăud funcţionau, la sfîrşitul acestui
an, un număr de 27 biblioteci populare, care însumau 1.617 volume şi 734 cititori* (vezi anexa 1 ). Marea majoritate a acestor cărţi erau primite de la
Biblioteca Poporală a .Asociaţiunii, înfiinţată în anul 1900. Cu foarte mici
excepţii, ele aveau o valoare instructivă şi educativă incontestabilă, cu tematici variate şi scrise Într-un limbaj popular atractiv. Cărţile dădeau maselor
cunoştinţe ştiinţifice pentru practicarea agriculturii cu metode noi şi raţio
nale, le introduceau în tainele industriei şi ale comerţului, În istoria patriei
şi cea universală. Foarte solicitate erau povestirile moralizatoare. Alături de
operele lui Creangă, Alecsandri, lspirescu, Slavici şi alţii, în colecţiile bibliotecilor populare se găseau povestirile lui Ion Pop Reteganul şi poeziile lui
George Coşbuc.
ln anul 1911, ca urmare a unor eforturi perseverente, Despărţămîntul
Năsăud a reuşit să aibă biblioteci populare în fiecare agentură, fiind primul
despărţămînt al „Astrei" care a realizat acest lucru 19 • Inventarul bibliotecilor număra în acest an 2019 cărţi şi broşuri care au fost consultate de peste
1900 cititori, în majoritate ţărani* (vezi anexa 2).
In anul următor, numărul total al cărţilor din bibliotecile populare a
ajuns la peste 3.000, iar al cititorilor la 4.50020 , situaţie care se menţine ~i
în anul 1913 21 • In anul 1914, numărul cărţilor şi al cititorilor este în continuă creştere, ajungînd la J.JOO de cărţi şi 5.000 de cititori22, reprezentînd
cifra cea mai ridicată din perioada anterioară primului război mondial.
Din situaţia prezentată rezultă că fondul de carte al bibliotecilor populare a crescut, Într-un timp relativ scurt (1910-1914), de peste 2,1 ori.
Această situaţie se explică, în mare parte, prin creşterea numărului membrilor despărţămîntului de la 197 în 191023 la 654 în 19142 4, sporind - prin
taxde plătite anual - şi venitele sale. Din venitele încasate, 200/o rămîneau
la dispoziţia despărţămîntului, pentru necesităţi proprii, şi, în primul rînd,
pentru crearea de biblioteci şi completarea inventarului celor existente. Această
sumă era, însă, insuficientă şi trebuiau ,găsite mijloace noi pentru obţinerea

* In raportul Comitetului Despărţămîntului Năsăud pe acest an nu sînt cuprinse datele
referitoare la numărul cititorilor din agenturile: Runcu Salvei, Bichigiu, Romuli, Suplai,
Găureni, Nimigea de Sus şi Rodna.
19 E. Glodaiiu, în Acta MN, 6, 1970, p. 315.
* In raportul Comitetului Despărţămîntului Năsăud pe anul 1911 nu sînt cuprinse date
referitoare la numărul cititorilor din agenturile: Sîngeorz-Băi, Prislop, Măgura-Ilvei şi Poiana-Ilvei.
20 Fond „Astra•, pach. II, dos. 34, f. 78.
21 Ibidem, dos. 35, f. 120.
22 Ibidem, f. 133.
2a Ibidem, dos. 31, f. 36.
24 Ibidem, dos. 35, f. 129.
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fondurilor necesare realizării scopului de mai sus. De multe ori, comitetul
de~părţămîntului cerea sprijinul conducerii „Astrei". Aşa, bunăoară, în 1910

rnnducerea Despărţămîntului Năsăud a solicitat 10 „colecţiuni de cărţi",
11ccesare înfiinţării a 10 biblioteci „poporale" în comunele: Tăure, Mintiu,
Prislop, Măgura-Ilvei, Poiana-Ilvei, Salva, Rodna, Şanţ, Zagira şi Coşna 25 •
Sprijinul acordat de „Astra" pentru înfiinţarea sau îmbogăţirea bibliotecilor era, şi el, destul de redus, iar cărţile donate de aceasta, din Biblioteca
Poporală, nu asigurau un fond suficient de variat, fiind necesare noi completări. De aceea, s-a Încercat crearea unor fonduri speciale, care să asigure
1mbogăţirea fondului de carte existent. Dintre căile mai frecvent Întîlnite au
fost cele ale colectelor benevole şi a donaţiilor făcute de instituţii şi particulari.
Uneori, pentru a se pune bazele unor biblioteci, s-au organizat serbări cultur01le (cum a fost cea de la Mintiu din anul 1900 26 , iar din sumele încasate
~c procurau diverse cărţi şi publicaţii.
In urma unor apeluri ale conducerii despărţămîntului, unele agenturi au
1recut Ia strîngerea de fonduri din contribuţii benevole cu care să sprijine
bibliotecile lor. In anul 191 O, au Întreprins astfel de acţiuni agenturile Ma1eru
~i Ilva-Mare; prima a adunat 31 coroane2 7 , iar a doua aproape 82 coroane 28 ,
~ume destinate completării fondului de carte existent în bibliotecile lor.
Nu lipseau nici donaţiile, în bani sau în cărţi, ale unor intelectuali animaţi de. o fierbinte dorinţă de emancipare culturală a naţiunii române. Parte
din ele aveau însă un cuantum redus, fiind importante mai ales prin semni1icaţia lor. Aşa sînt donaţiile de 10 coroane fiecare făcute în 1910 de către
Ioan Gheţie şi Emil Tişca din Năsăud, Octavian Utalea şi Ioan Jarda din
Rodna29. Altele, ca cele, din anul 1914, ale lui Iuliu Moisil şi Tudor Moisil,
.rn fost mai însemnate; primul a donat 102 cărţi Bibliotecii Despărţămîntului
Năsăud, iar al doilea 80 de cărţi bibliotecii agenrurii Rebra30 •
Un sprijin important l-au acordat şi băncile româneşti de pe teritoriul
desparţămîntului: „Mercur" ~i „Aurora" din Năsăud, „Banca Populară" din
Zagra, „Reuniunea de împrumuturi şi păstrare" din Ilva-Mare, „Izvorul"
din Sîngeorz-Băi, „Fortuna" şi „Bistriţeana" din Rodna. In urma apelului
Comitetului Despărţămîntului Năsăud din 1910, din partea acestor bănci
s-au donat următoarele sume: „Mercur" 50 coroane, „Aurora" 20 coroane,
„Izvorul", „Fortuna" şi „Bistriţeana" cîte 1O coroane3 1 •
Mergfod pe calea deschisă de alte bănci romaneşti din Transilvania, cele
două bănci năsăudene au acordat un ajutor substanţial desfăşurării tuturor
acţiunilor culturale mai importante iniţiate de conducerea despărţămîntului,
.1ducîndu-~i un aport de seamă Ia emanciparea culturală a populaţiei româIbidem, dos. 31, f. 3.
v. „Foaia Poporului", nr. 2R din 9/12 iulie 1900, p. 233.
Fond „Astra", pach. II, do5. 31, f. 36.
2B Ibidem.
29 Ibidem, dos. 32, f. 49.
ao Ibidem, dos. 35, f. 133.
31 Ibidem, dos. 32, f. 49.
25

28
27
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neşti din această parte a Transilvaniei. Numai În anul 1912, ele au donat,
pentru îmbogăţirea inventarului bibliotecilor din agenturi, 650 de cărţi 3 2.
Folosirea unor mijloace variate pentru str·Îngerea de fonduri speciale a
dat posibiili~aitea oreerii de bib1'ioteci popula.re in fieoaire iagenirură şi a dus
la creşterea rapidă a fondului de carte. Intr-un interval de numai 3 ani,
fondul de carte al bibliotecilor a crescut cu 1.481 cărţi (de la 2.019 .în 1911
la 3.500 în 1914), iar al cititorilor cu 3.099 (de la 1.901 în 1911 la 5.000
în 1914). In afară de bibliotecile populare din agenturi, o mare parte dintre
ştiutorii de carte consultau şi cărţile altor biblioteci, ca cele ale Gimnaziului
român din Năsăud, ale reuniunilor învăţătoreşti, ale reuniunilor de citire,
ale şcolilor confesionale (unele sprijinite direct de „Astra ") sau ale bisericilor parohiale.
Sediul bibliotecilor din agenturi era, de obicei, localul şcolii, iar al celor
ambulante - aşa cum am mai afirmat - la Năsăud. Aceste din urmă se
predau agenturilor conform unor planificări anterioare, în lădiţe şi pe bază
de inventar. Orarul bibliotecilor era stabilit - conform Regulamentului din
1899 - de fiecare agentură, de regulă, duminica în jurul amiezii, uneori şi
în sărbătorile legaleaa.
lnfiin~rea bibliotecilor din agenturi se făcea într-un mod fesnv, cu
participarea unor delegaţi ai conducerii despărţămîntului. De regulă, bibliotecile se înfiinţau odată cu agenturile (existenţa agenturii fiind o condiţie
esenţială pentru crearea bibliotecii) şi erau precedate de o serie de prelegeri
populare pe teme economice şi educative. Prelegerile populare au avut un rol
foarte important în trezirea şi dezvoltarea gustului pentru citit la oamenii
de rînd, şi mai ales la ţărani. O urmare directă a acestora este - aşa cum
rezultă din documentele studiate şi abonarea populaţiei din „fiecare sat"
la „cîte 10-15 foi româneşti, mai cu seamă poporale" 34 , dintre care, mai
des solicitate, erau „Libertatea", „Solia satelor" şi „Poporul Român"a5.
După cum am mai menţionat, sursa yrincipală de aprovizionare a bibliotecilor populare o constituiau cărţile aparute în Biblioteca Poporală a ,,Astrei "36. In afară de cărţile apărute în această colecţie, în inventarul bibliotecilor se constată şi existenţa unor cărţi apărute în Transilvania şi În România - unele chiar interzise de a intra în această provincie.
Prin terminarea .înfiinţării şi organizării bibliotecilor populare din agenturi s-a făcut un important pas spre realizarea vastului program de culturalizare a maselor, iniţiat de Asociaţiune. Eforturile au fost dirijate, apoi, spre

Ibidem, dos. 34, f. 45.
Vezi E. Glodariu, op. cit., p. 320-321.
34
Fond „Astra•, pach. II, dos. 33, f. 167.
35 Ibidem.
36 Apariţia cărţilor din această colecţie er.a aşteptată cu foarte mare nerăbdaire de către
membrii despărţămîntului. Spre concretizarea acestei afirmaţii, reproducem o parte din adresa
(datată 1911) trimisă Comitetului Central al „Astrei", de către Comitetul Despărţămîntului
Năsăud, în care se arată că în „Ce priveşte efectul acestei biblioteci vă putem spune cu
bucurie, că este peste aşteptări. Cu cită nerăbdare se aşteaptă numărul următor, cu cit foc
de a şti se cetesc cărticele şi cu cît drag se csplică ~i celor neştiutori de carte ... " (l bidem,
dos. 31, f. 58).
32

33

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Bibliotecile populare din

despărţămîntul Năstiud

al Astrei

753

înfiriparea, in jurul bibliotecilor, a unui climat cultural capabil să atragă
în jurul lor un număr cît mai mare de ştiutori de carte din localitatea respectivă. In crearea acestui climat se pornea de la faptul că bibliotecile populare trebuie să stea la baza tuturor aqiunilor culturale din mediul sătesc
şi că, prin ele, se deschidea drumul spre altele noi. Prin urmare, activitatea
bibliotecilor nu s-a desfăşurat izolat de celelalte acţiuni culturale din agenturi, ci, dimpotrivă, ele au constituit un tot unitar. In afară de biblioteci,
propa,garea cărţii s-a făcut şi prin intermediul prelegerilor populare, a şeză
torilor culturale, a conferinţelor literare, a reuniunilor de citire, ca şi prin
împărţirea gratuită de cărţi către săteni.
Prin intermediul prelegerilor populare s-au făcut cunoscute operele unor
reprezentanţi de seamă ai literaturii române şi s-au dat indicaţii privind
lectura pe care trebuiau s-o facă oamenii de rînd şi, îndeosebi, ţăranii. Numărul prelegerilor populare - susţinute în majoritate de către cadrele didactice - a crescut Într-un ritm foarte rapid; de la 63 prelegeri, ţinute în
23 de sate, în 191031, la 171 prelegeri, ţinute în toate satele despărţămîntu
lui, în 191J38,
De multe ori, prelegerile populare „au fost Împreunate cu şezători
poporale" 39 , care au constituit un mijloc foarte important de răspîndire a
cărţii în rîndul 1populaţiei româneşti. Şezătorile culturale erau programate mai
ales în serile de iarnă, în ·duminici şi sărbători ·şi aveau un program „variat
~i atrăgător". In cadrul lor se prezentau probleme pe teme literare, folclorice şi istorice, unele Însoţite de ilustraţii şi chiar de proieqii. Nu lipseau
nici dezbaterile pe teme economice (însoţite şi de aplicaţii practice), geografice sau de moralitate. Datorită programului lor variat, şezătorile culturale
.iu fost „cercetate şi ascultate cu foarte mare plăcere", fiind manifestările cde
mai atractive de pe raza comunelor40 • În anul 1912 au avut loc 38 de şezători
n1lturale în 9 agenturi din despărţămînt: 12 în Şanţ, cîte 7 în Nepos şi Rel)rişoa1ria. oîte 3 în Năsăud, Mintiu şi Bichigiu, cîte una în MăgW"a-Ilvei IlvaMică şi Romuli 11 • Şezătorile culturale au .nrezit, printre neştiutorii de carte,
gustul pentru scris şi citit, punîndu-i în contact cu valorile culmi :româneşti,
cu istoria neamului nostru, contribuind, ast!fel, Ia emanciparea lor cultU1rală
~i la trez~rea conştiinţei lor naţionale.
Un alt mijloc de răspîndire a cărţii în sînul populaţiei româneşti l-au
constituit reuniunile române de lectură. Conştientă de utilitatea acestora, conJucerea Despărţămîntului Năsăud a insistat ca pe Lîngă reuniunile mai vechi
(cele din Năsăud, Sîngeorz-Băi, Zagra, Rebrişoara şi Maieru) să se înfiinţeze
altele noi. Aşa au luat naştere Reuniunea de lectură pentru ţărani şi meseriaşi din Năsăud, reuniunile de citire din Ilva-Mare, Bichigiu şi Telciu.
a7 Ibidem,
38 Ibidem,
39 Ibidem,
40 Ibidem,
41 Ibidem,

dos. 32, f. 179.
dos. 35, f. 120.
dos. 34, f. 47.
f. 79.
f. 47.
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O altă cale prin care cartea a ajuns pîna m cele mai răsfirate sate a
fost cea a împărţirii gratuite de cărţi şi gazete „poporale" către ţărani. Aceste
cărţi şi publicaţii erau achiziţionate fie din fondurile Asociaţiunii, fie din
cele ale despărţămîntului şi erau împărţite cu prilejul adunărilor generale
sau cu alte ooazii42 • Astfel de ·acţiuni au fost întreprinse de către conducerea
despărţămîntului începînd cu anul 1899, cînd s-au distribuit, „printre poporenii cunoscători şi iubitori de carte", cărţi în valoare de 18 florini v.a.41
In anul următor s-au distribuit - cu ocazia adunării generale a de91'ărţă
mfotului - printre sătenii din comuna Mititei cărţi în valoare de 30 coroane 44 ,
acţiuni continuate şi în anii următori.
Au fost şi cazuri cînd conducerea Despărţămîntului Năsăud a răsplătit,
prin distribuţii gratuite, agenturile care s-au evidenţiat prin activitatea lor
în cursul unui an. Aşa, de exemplu, în 1912 au fost premiate 11 agenturi evidenţiate. Dintre acestea, 10 (Şanţ, Sîngeorz-Băi, Ilva-Mare, Ilva-Mică, Feldru,
Nepos, Năsăud, Bichigiu, Romuli şi Mititei) au primit cîte 20 de cărţi, iar
Rebrişoara agentură cu „activitate model" - a primit 100 de cărţi, dintre
care 50 au fost donate bibliotecii „poporale", iar 50 au fost Împărţite printre
săteni 45 • ln vederea asigurării unui fond constant de publicaţii destinate distribuirii gratuite, Despărţămîntul Năsăud s-a abonat la „gazetele poporale"
româneşti care apăreau în Transilvania4 6 •
Prin folosirea tuturor mijloacelor de propagare a cărţii în rîndurile
populaţiei româneşti, „Astra" a reuşit să facă din omul simplu un participant. activ la o viaţă naţional-culturală comună, ridicîndu-l la conştiinţa
valorii sale. Cunoscînd bine funcţia importantă pe care o are biblioteca în
pri vinµ conservării valorilor spirituale şi a difuzării acestora, ca centru de
lectură, conducerea Despărţămîntului Năsăud a făcut mari eforturi pentru
înzestrarea fiecărei agenturi comunale cu cite o bibliotecă populară şi, concomitent cu aceasta, pentru instruirea publicului românesc în ca·drul programului larg de culturalizare promovat de Asociaţiune. Prin intermediul bibliotecilor populare s-au cultivat limba şi literatura română, istoria şi tradiţiile
de luptă pentru libertate socială şi independenţă naţională a poporului român.
Rolul bibliotecilor a crescut din ce în ce mai mult. Prin ele, „Astra" - acest
„cheag unificator" - a alimentat continuu ideea de unitate politică a poporului român şi a impulsionat tendinţele sale de unitate, pregătind, .sub
aspect cultural, procesul de desăvîrşire a făuririi statului naţional unitar,
prin unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918.
LAZAR URECHE

42
43
44

E. Glodariu, op. cit., p. 325.
Fond „Astra", pach. II, dos ..\2, f. 16.

45

Ibidem.
Ibidem, f. 64-65.

46

E. Glodariu, op. cit., p. 325.
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ANEXE

I. Sltuaf.la blblloteellor populare pe agenturi eu fondul de earte

Nr. crt.

I

Agentura

1

I

Rebrişoara

2
3
4
5
6
7
8

Rebra
Parva
Nepos
Feldru
II va-Mare
Ilva-Micli.

9

Maieru
Telciu
Mocod

10
li

Tăure

Salva
Hordou
Mititei
Mintiu

19

Năsli.ud

20
21
22
23
24
25

Runcu Salvei
Bichigiu
Ro muli
Suplai
Poienile Zagrei
Glureni
Nlmlgea de Sus
Rod na

:.!6

Numărul

de

numlml cltitorUor în anul 11'10

c41"ţi

I

65
100
33
150
55
226
60
60
170
33
33
33
33
33
33
33
33
82
(Biblioteca ambulantă
nr. 2)
82
(Biblioteca ambulantă
nr. 1)
33
30
30
30
30
30
30
30

Leşu

12
13
14
15
16
17
18

27

I

şi

Zagra
Luşca

Numărul

de cititori

56
32
28
72
89

62
25
28
49
32
24
26
35
23
27
29
18
34
45
?
?
?
?
?
?
?
?

(fond ,,Aatra", pach. II, dos. 32, f, 219)

Sltuaf.la blblloteellor populare pe agenturi eu fondul de earte
1911

li.

Nr,

crt.,

Agentura

I

Rebrişoara

2
3

Rebra
Parva
Nepos
Feldru
II va-Mare

4

5
6

Num4rul de

dlrţi

şi

numiml eltltorUor în llJlul

NUllll\rul de cititori

65
100
33
150
60

104
48
33
110

226

104
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(continuar'e din anexa II)

Nr.

crt.1

7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18

Agentma

I

Numlnil de

Ilva-Mică

cărţi

60
40
170
40
33
33
33
33
33
33
33
82

Leşu

Maieru
Telciu
Mocod
Tăure

Zagra
Luşe a
Salva
Hordou
Mititei
Mintiu

I

Numărul

de cititori

42
23
115

28
24
12
30
40
45
42
23
44

(Bibliotecă ambulantă

nr. 1)
19

Năsăud

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Runcu Salvei
Bichigiu
Romuli
Suplai
Poienile Zagrei
Gllureni
Nimigea de Sus
Rodna

282
(Biblioteca ambulantă
nr. 2 şi Biblioteca des-

450

părţămîntului)

33
50
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Şanţ
Coşna
Sîngeorz-Băi

Prislop
Măgura-Ilvei

Poiana-II vei

25
82
28
20
15
10
20
120
200
20
?
?
?
?

(fond „Astra", pach. II, doa. 33, f. 131)

DIE BIBLIOTHEKEN FOR. DAS VOLK IN DER ABTEILUNG NA.SSOD
DER. „ASTRA" BIS 1914
(Z u s a m m e f a s s u n g)
Gestiitzt auf die Erforschung eines rcichhaltigcn Lokalarchivs, hebcn die Verfasser d[e
bedeuten.de Rollc der Bibliotheken fiir das Volk, die die „Astra" in ihrer Abteilung Na5sod
eingerichtct hattc, fiir die Verbreitung der Kultur in den Reihen dcr rumănischen Bev0tkerung
aus diesen Teilen Siebenbiirgens hcrvor.
Fs wird auf die standigen Bemiihungen der Leitung der Abteilung Nassod um die
Griindung und Organisierung von Bibliotheken fiir das Volk în allen Unterabte[!ungcn hingewiesen; desgleichen auf die Bestrebung, diese Bibliotheken mit den Biichern aunustatten,
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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die for die Durchfiihrung des grossangelegten Werkes der Verbreitung der Kultur in den
Reihen der Volksmassen, das die ,,Astra• eingeleitet hatte, notwendig waren.
Die Verfasser weisen darauf hin, dass ausser den Bibliotheken fiir das Volk auch die
popularwissenschaftlichen Vortrage, die kulturellen Aberule, literarischen Veranstaltungen, Lese~bende und die kostenlose Veneilung von Biichern an die Bauern zur Verbreitung des Wissens
auf dem Lande beigetragen haben. Durch diese Aktionen nahrte die „Astra" die Idee der
politischen Einheit des rumanischen Volkes und bereitete auf kultureller Ebene die Vollendung des einheitlicheh rumanischen Nationalstaates vor, die 1918 realisiert wurde.
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CONTRIBUŢII

PRIVIND lNCEPUTURILE ZIARISTICII
ROMANE SALAJENE

Debutul secolului XX, ·cu eforturi ~ubstanţiale pe tărîmul relansării
politice a românilor din Transilvania, marchează încercări notabile de revitalizare a mişcării de emancipare naţională în ţinutul Sălajului,
populat în majoritate de români. Realităţile comitatense existente vizînd situaţia autohtonilor, cu sorgintea în starea politică a Partidului Naţional
l\omân din ultimul deceniu al secolului al XIX-iea survenită după aeţiunea
Memora.ndu.lllli şi oriza conducerii, cenitriale, cmd stl3.gnarea şi clerut13. maselor
populare primordial implicate este rezolvată începînd cu anul 1902 prin
puternica ascensiune a curentului activist, conduc la angrenarea conştient
politică a românilor sălăjeni în fluxul nou, cu evoluţie extinsă pe multiple
planuri.
Dezvoltarea politico-economică a comitatului, schimburile comerciale ample şi legăturile culturale intense au facilitat ascensiunea vertiginoasă a no·
ţiunii politicului în ansamblul definirii şi manifestării sale ca exponent principal al tendinţei de emancipare naţională şi progres social în viaţa şi activitatea românilor din Sălaj. Impetuozitatea strădaniei economice de la începutul veacului actual, apariţia şi temeinica ancorare a reţelei de bănci româneşti1 cu capital solid în mediul rural constituie momente unice care concură
l,1 întărirea păturii ţărănimii mici şi mijlocii, a intelectualităţii săteşti tot mai
rnnştientă de mobilul politic al menirii asumate, ca şi de necesitatea întăririi
ideologice a mişcării naţionale, cu front puternic de manifestare individualizat de elementele burgheziei româneşti locale şi ale intelectualităţii urbane
progresiste.
ln acest context de evoluţie rodnică a mişcării naţionale se înscrie şi
explicitează atitudinea şi aeţiunea celor doi conducători politici români ai
vremii, Gh. Pop de Băseşti şi V. Lucaci, care la 24 iulie 1901 lansează convocarea la şedinţa de comitet a P.N.R. pentru data de l august, tocmai la
~imleu, în inima ţinutului Silvaniei; conferinţa preconizată îşi propunea
printre altele să decidă în privinţa tacticii politice de luptă, în tranşarea
disputei dintre pasivism şi activism. în condiţii asemănătoare se validează
~i împlinesc iniţiativele şi aeţiunile despărţămîntului local al „Astrei", care
prin tovărăşiile economice şi însoţirile de credit înfiinţate mobilizează ener-

activităţii

1 „Silvania•, institut de credit şi economii, societate pe acţiuni în Şimleu, fondat
1888, cu capital social de 300.000 c.; „Selăgiana•, la fel, Jibou, 1897, capital social
Jr 180.000 c„ în Anuarul băncilor române, V, Sibiu, 1903, (1904), p. 110, 113-114.
111
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giile latente ale satului românesc sălăjean pentru valorificarea surplusurilor
economice şi pentru mai buna aprovizionare, fără intermediari, în i:deea
întăririi şi potenţei depline a ţăranului pe tărîm economic.
lngemanarea legică şi fructuoasă a actului politic cu cel economic În
existenţa românilor din Sălaj în primii ani ai secolului XX atrage .după sine
în mod obiectiv corolarul cultural, cu pandant decisiv în apariţia şi cuvîntarea organului de presă în limba maternă. Periodicul românesc continuă să
fie şi în această perioadă un suport moral solid al aspiraţiilor social-naţio
nale, o pilduitoare şi neostoită tribună de luptă, avangardă a conştiinţei patriotice, permanent rezervor de energii şi comandamente sigure fo educarea
şi întărirea în credinţă a românilor de pretutindeni, inclusiv a celor sălăjeni,
o adevărată temelie a vieţii şi acţiunii, a intransigenţei demnităţii naţionale.
Istoria presei româneşti din ţara Silvaniei înregistrează cu litere mari
şi consemnează la loc de cinste apariţia primului ziar în limba maternă
„Gazeta de Duminecă" 2 , la 3 ianuarie 1904, în Şimleu, avînd ca proprietar
şi editor pe prim-contabilul băncii „Silvania", I. P. Lazăr3 , iar ca redactor
responsabil pe vestitul autor de cărţi populare, I. Pop Reteganul 4 •
Devansînd faza analizei caracterului şi structurii celei dintîi gazete româneşti din Sălaj, ne propunem în cele ce urmează ·sa subliniem şi să facem
remarcată problema întîietaţii ridicată de aipariţia în 1903 a „Invăţătoriului
Român"\ foaie pedagogică scoasă la Şimleu de profesorul pensionar Gavril
Trifu 6 • Pe baza unor considerente ce le vom expune, înclinăm să credem
2 D. Stoica, I. P. Lazăr, Schiţa monografică a Sălajului, Şimleul-Silvaniei, 1908, p. 167,
169, 183, 184; în prirvinµ a.legerii denumirii revistei ţinem să facem următoarea precizare,
ce relevă un precedent în epocă: în 1889 dr. Aurel Mureşianu editează la Braşov „Gazeta
de Duminecă", foaie literară şi politică pentru popor, continuatoare a „Foii pentru minte,
inimă şi literatură", între a cărei colaboratori se număra şi I. P. Reteganul, redactorul responsabil al ziarului publicat în 1904 la Şimleu, (prescurtat Gaz. Dum.). In Gazeta Transilvaniei. LXXI, 11JUmăr jubiliar din iunie 1908, p. 128.
3 Vezi biografia în mss., aut<Jt" Gr. C. Mărcuş, la Arh. Stat. Zalău; I. P. Lazăr (18621915) avea „un trecut de peste douăzeci de ani pe tărîm gazetăresc" după cum mărturiseşte
într-un memoriu înaintat Comitelui Suprem la data de 30 a:pri.lie 1913, în Arh. Stat. Za.Jă.u,
fond: Prefectura judeţului Sălaj, seria: Comitele Suprem, Confidenţiale, fose. nr. 34/1913.
4 I. P. Reteganul
(1853-1905), redactor la „Cărţile săteanului român" (1886), la
„Convorbiri pedagogice" (1886-1888), „Revista ilustrată" (1898-1901); vezi şi I. A. Popescu, /. Pop Retega11ul, Viaţa şi activitatea, Bucureşti, 1965, menţionează activitatea de
redactor la „Gazeta de Duminecă~, p. 29 şi 34; în adresa oficială a primarului din Şimleu
către Vicecomite se dă curs în privinţa informaţiilor vizînd persoana redactorului responsabil a gazetei edit:itc la începutul anului 1904, vezi doc. din 11 martie 1904, în Arh. Stat.
Zalău, fond: Prefectura judeţului Sălaj, seria: Vicecomite, dosar nr. 10/1904, doc. nr. 3378/17
martie 1904.
5 Despre istoric şi urmări, în S. Oros, Memorialul jubiliar al Reuniunii lnvăţătorilor
Români Sălăjeni (1870-1910), Şimleu, 1911, p. 62, 64, 137; despre un precedent vizînd
acţiunea „învăţătorului ambulant" Macedon Boţian din Cosniciu care a redactat foaia tractuală „Amicul învăţătorului" (în mss.), în idem, p. 98, 99; încercarea lui G. Trifu este
menţionată şi de N. Hodoş, Al. Sadi Ionescu, Publicaţiunile periodice româneşti, I, 1820-1906,
Bucureşti, 1913, p. 342.
6 Biografie şi activitate, în S. Oros, op. cit., p. 134/138; în adresa oficială a primarului din Şimleu către Vicecomite, cu data de 12 martie 1904 se fac referiri la redactorul
responsabil al „Inveţătoriului Român", în Arh. Stat. Zalău, fond: Prefectura judeţului Sălaj.
seria: Vicecomite, dosar nr. 10/104, doc. nr. 3377/17 martie 1904.
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în faţa căreia este pus cercetătorul presei româfinal, din mai multe motive, în favoarea „Ga-

Organ pedagogic cu unic număr de probă însumînd 16 pagini, cu material bogat, instructiv şi interesant apărut în preajma anului nou, bine primit
şi favorabil comentat de ziaristica română şi de cea oficială, „înveţătoriul
Român" a sucombat la puţină vreme după ivire, din lipsă de sprijin şi de
fonduri 7 •
In opinia „Gazetei Transilvaniei", periodicul care trebuia să apară de
la 1 ianuarie 1904 sub „redaqiunea şi direqiunea pedagogului român din
Sălaj, G. Trifu" îşi propunea drept scop „să servească interesele învăţămîn
tului po_poral românesc, să îi ridice nivelul la cerinţele timpului actual, să
îmbunătaţească starea materială şi să ridice vaza şi poziţia socială a învă
\ătorului .român" 8 • In „Apelul" publicat în numărul de probă de Crăciun
şi cunoscut .de noi prin intermediul citatei gazete braşovene se afirma că:
„lnveţătoriul Român este un organ independent al învăţătorimii, expresie nemijlocită a opiniei publice învăţătoreşti, care să arate guvernului şi conducătorilor celor două confesiuni, ce cugetă, ce simt, la ce aspiră şi ce clocesc
învăţătorii romfoi, şi prin ce mijloace, pe ce căi poate înainta repede şi sigur
învăţămîntul poporal" 9 • Articolul de fond descris se continuă cu enunţarea
mobilurilor acţiunilor necesare a fi Întreprinse şi care constau în: preocuparea
sporită pentru ştiinţa pedagogică, urmărirea atentă a administrării învăţă
mîntului poporal, critica abuzurilor ca şi apărarea drepturilor şi intereselor
legitime ale învăţătorimii române sălăjene.
Deşi a avut o apariţie meteorică, <Încercarea profesorului Trifu de a oferi
Sălajului o gazetă pedagogică marchează un eveniment de seamă nu numai
în viaţa ziari·sticii române de aici, ci şi în plan general, cel concretizînd stadiul culturii şi ştiinţei populare, al învăţămîntului în limba maternă la care
se ajunge prin eforturi însemnate, sacrificii şi luptă susţinută.
Revenind la începuturile primului ziar românesc sălăjean cu caracter
permanent, remarcăm faptul că din motive mai puţin cunoscute pînă în
prezent, aar pe care materialul ·de arhivă SCOS fa lumină Şi valorificatlO le
va înlătura şi astfel se va Întregi În chip concludent imaginea cercetării
globale asupra istoricului apariţiei şi evoluţiei presei române din Sălaj, „Ga7
Ibidem, dosar. nr. 10/1904, doc. nr. 3378/17 martie 1904; în adresa datată în 17 februarie 1904, procurorul regal de la Debreţin cu atribuţii extinse şi asupra circumscripţiei
de presă incluzînd comitatul Sălaj, solicita Vicecomitelui numărul de probă din recent apă
ruta publicaţie, în Ibidem, dosar nr. 10/1904, doc. nr. 2168/19 febr. 1904; Telegraful Român,
LII, nr. 1 din 3/16 ian. 1904, p. 2;Libertatea, III, nr. 1, 1904, p. 3; Szilagysomly6, XXI,
nr. 53 din 31 dec. 1903, p. 2; Gazeta de Dumiiiecă, I, nr. 15 din 1O apr. 1904, p. 10;
Idem, I, nr. 51 din 18 dec. 1904, p. 7.
8 Gazeta Transilvaniei, LXVII, nr. 1 din 1/14 ian. 1904, p. 3.
9 Ibidem.
10 lntreaga noastră gratitudine ~i recunoştinţă tov. I. Tomole şi D. E. Goron de la
Arh. Stat. Zalău pentru bunăvoinţa ~i neprecupeţita solicitudine denotată faţă de cercetările noastre.
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Duminecă" devine organ politic-naţional,
în virtutea cauţiunn
prescrisă de lege - . abia după un an şi jumătate de la <lata aeariţiei 11 •
Supoziţia noastră exprimată „apriori" relativ la această problema se fundamentează pe faptul că realitatea politică din comitat În vremea respectivă,
afirmarea naţională a românilor sălăjeni, dezvoltarea rapidă economică care
marca plusul de acţiune pe seama populaţiei majoritare, cît şi yrevederile
sentenţioase ale legii presei din 1848 cu întreg cortegiul modificarilor ulterioare au concurat la înlăturarea evidenţierii caracterului politic al foii româneşti, în faza sa de început, pentru siguranţă, stabilitate şi posibilitate de
acţiune nestingherită de urmărirea atentă a autorităţilor 12 •
Mărturie stă în acest sens şi editorialul din primul număr al „Gazetei
de Duminecă" aipărută la Şimleu, unde acelaşi neobosit I. P. Lazăr înfiinţase
în primăvara anului 1903 cel dintîi institut tipografic românesc din zonă,
denumit „Victoria", şi care de fapt scotea ziarul sus amintit. Semnat de intelectuali de frunte, luptători ai vieţii politice şi culturale, articolul de fond
sublinia necesitatea educaţiei politice şi naţionale, prin apelul la trecutul istoric, prin valorificarea comorilor culturii, pentru ca ideea de viaţă naţională,
de conştiinţă şi unitate de neam să pătrundă şi să mobilizeze în mod eficient
forţele creatoare ale românilor sălăjeni.

zet.a de

In „Cuventul nostru" menţionat, se sublinia nevoia de cultură, de culturalizare reclamată şi reverberată de generaţia tînără de intelectuali, căreia
îi revine misiunea ca în lipsa mijloacelor, ,,a aşezămintelor trebuincioase'"
cum se afirma în apel, să raspîndească lumina în J>Opor cu ajutorul :9azetei,
să conlucreze la treburile obştei, presa făcînd legatura Între conducatori şi
popor, concentrînd de fapt pe fruntaşii vieţii publice, oferind astfel putinţa
vastei colaborări. „Gazeta de Duminecă" este proclamată „organ de publicitate, social-economic, în nemijlocită atingere cu poporul şi inteligenţa de
la sate" 13 , politicul lipsind din titlu, dar fiind tot mai evident, mai de pă
truns în tonul şi exprimarea ziarului românesc.
Preambulul citat de noi notifica şi caracteristicile tehnice şi structurale
ale gazetei de la Şimleu, cu apariţie săptămînală, mod de redactare şi Împărţire de material independent, cu colaborări din comitat şi externe, din
România şi cupr~nsul mOOl3:f'hiei. Rub.riiciJe din corpul ziarului ·sÎnrt judicios
11 Gaz.Dum., II, Nr. 27 din 16 iulie 1905; afirmaţia cuprinsă În lucrarea lui Hodoş,
Ionescu, op. cit., P· 285 este greşită; pentru confirmarea veridicităţii punctului nostru de
vedere, vezi materialul de arhivă în privinţa cauţiunii depuse, în Arh. Stat. Zalău, fond:
Prefectura judeţului Sălaj, seria: Vicecomite, dosar. nr. 2878/1914, documentele nr. 7499/2
iul. 1905, 1966/11 iul., 8317/26 iul., 9251/19 aug., 9836/4 sept.
12 Vezi documentul din 21 decembrie 1903, emanînd de la primăria oraşului Şimleu şi
adresat Vicecomitelui în care se menţionează cererea întocmită de I. P. Lazăr privind
obţinerea încuviinţării fiinţării „Gazetei de Duminecă•, în Arh. Stat. Zalău, fond: Prefectura judeţului Sălaj, seria: Vicecomite, dosar nr. 10/1904, doc. nr. 16834/22 dec. 1903;
într-o statistică întocmită de procurorul regal din Debreţin şi trimisă la data de 26 ianuarie
1904 Vicecomitelui, se menţionau următoarele ziare cu apariţie în comitat: „Szil:igy• şi
„Szilagyvarmegye hivatalos lapja• la Zalău, şi „Gazeta de Duminecă" la Şimleu, despre
care se cer date amănunţite cu urgenţă, în Ibidem, dosar nr. 10/1904, doc. nr. 1148/28
ian. 1904.
18 Gaz.Dum., I, nr. 1 din 3 ian. 1904, p. 2.
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i.;îndite şi Împărţite, îmbinînd criterii diverse, ·de la faptul politic prezentat
I :îră comentarii, cu corespondenţe de la Bucureşti şi Budapesta, pînă la caseta
ernnomică şi de cultură, cu rubrica „Junimea" care cumula cooperarea tinerimii universitare române. Intenţia urmărită se manifesta cu claritate, anume,
În a pătrunde şi culturaliza toate păturile ·societăţii române din ţara Silvaniei,
Iapt rezultat cu pregnanţă şi din apelul semnat de 47 de personalităţi locale,
unde alături de numele vicarului A. Barbulovici, al directorilor băncilor
„Silvania", „Chioreana", „Bihoreana", „Sătmăreana" Întîlnim o pleiadă de
.1 vocaţi, preoţi, Învăţători, profesori, Într-un cuvînt, întreaga suflare intelectuală din regiunea românească angrenată În actul politic esenţial şi vital cu
urmări decisive pentru evoluţia ulterioară a mişcării naţionale în comitat.
Apariţia primului ziar românesc sălăjean a fost primită şi salutată, rel;H.ată şi oomenitaită cu promptiitudime În .presa tl'a:nsi.lvooă a viremii. În viiziunca „Gazetei Transilvaniei", ivirea periodicului redactat la Şimleu „constituie un progres naţional, o adevărată şcoală pentru popor, o adevărată carte
a poporului" 14 care grupează pe românii din colţul de ţară numit Sălaj, În
lupta pentru izbînda naţională.
„Organul acesta săptămînal, cu o ilustraţiune, se prezintă bine, e scris
În spirit eminamente naţional şi îmbrăţişează şi viaţa economică a românilor.
Este un semn de înaltă solicitudine pentru popor acest organ săptămînal dat
de fruntaşii de acolo şi nu ne îndoim, că el va şi avea o influenţă binefăcă
toare" 15 scria „Tribuna", anunţînd la rubrica „Presa noastră" succesul mă
nunchiului de gazetari patrioţi români care sprijină, .încurajează şi luptă cu
,Jova scrisă pentru emanciparea naţională şi prosperitatea culturală a românilor din Sălaj.
Multe alte ziare, Între care şi cele locale ale autorităţilor, înregistrează
evenimentul şi redau date despre apariţia „Gazetei de Duminecă", fără nici
un fel de alte comentariit6. Darea de seamă statistică privind receptarea în
mediul presei româneşti, prezentată în numărul trei al gazetei, enumera urmă
toarele periodice şi datele relatărilor: „Gazeta Transilvaniei" din 14 ianuarie,
„Tribuna" din 12 ianuarie, „Drapelul" din aceeaşi zi, „Voinţa" din 9 ianuarie; toate aceste mărturii denotă la unison audienţa şi răsunetul momentului gazetăresc înfăptuit de românii sălăjeni la începutul anului 1904.
După numerele de probă de Crăciun şi Anul nou menite a sonda piaţa
cititorilor şi a face cunoscute intenţiile ziarului, „Gazeta de Duminecă" l.an5ează tot mai insistente cihemări la abonare pentru a lăl'gi aria lectorilorplătitori, a răspîndi foaia tipărită şi a asigura astfel contribuţia materială
necesară dezvoltării lipsite de probleme deosebite. Ţelul gazetei, propovăduit
~i relevat în permanenţa în lansările la abonare, consta în opinia redactorilor
în „a lucra cu interes sincer şi cald, izvorît din dragoste şi iubire de neam,
în a da sfaturi folositoare, a îmbărbăta poporul la luptă în progresul pe
toate tărîmurile"11.
Cauta Transilvaniei, LXVII, nr. 1 din 1/14 ian. 1904, nr. 3.
u Tribuna, VIII, nr. 2 din 30 dec. 1903/12 ian. 1904, p. 3.
16 Libertatea, III, nr. 1, 1904, p. 3; Szilagysomly6, XXII, nr. 1 din 7 ian. 1904.
17 Gaz.Dum., I, nr. 1 din 3 ian. 1904, p. 9, 10.
14
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Scrisorile de apreciere şi încurajare sosite la redacţie din Bihor, Ardeal,
Banat, Sătmar şi Maramureş subliniau odată în plus expansiunea cantitativcalitativă, capacitatea de penetrare, de convingere şi aderenţă a foii româneşti sălăjene. ln acelaşi fel, diversitatea şi varietatea corespondenţelor însumate la „Poşta redacţiei", conturează amplitudini geografice care cuprind
Bucureştiul, Clujul, Viena, întreg Sălajul, Bihorul, Maramureşul şi Bucovina,
ba chiar şi America de nord, de unde un anume John Buda din Trenton
solicita un abonament anual în valoare de 12 franci; mesajele amintite mai
sus dezvăluie şi apartenenţa socială a autorilor, preoţi, învăţători, economişti, studenţi ai societăţii „Petru Maior" din Budapesta, cu analize detaliate la materialele publicate, cu răspunsuri la cereri şi rugăminţi, cu sfaturi
şi imbolduri la abonare mai întotdeauna, în cele din urmă. Relatările de un
asemenea gen, reunite sub un generic comun, constituie indici siguri pentru
aderenţa „Gazetei de Duminecă" în toate păturile sociale române din comitat
şi din afara graniţelor locale, marcînd rolul de legătură, locul de întîlnire
manifestat pe seama cititorilor tocmai prin chemările lansate pentru a îşi
face cunoscute dorinţele privind modul de redactare şi conţinutul zi.arului,
ca şi prin răspunsurile numeroase zilnice, îmbinate cu chemările la allllnamente cu caracter continuu şi permanent 18 •
In ideea şi spiir.iitiul celor mai sus enunţate subscriem prin va:lorifi.oarea
unei părţi din fondul documentar existent, şi anume, a corespondenţei dintre
I. P. Lazăr, mentorul „Gazetei de Duminecă" ~i două personalităţi de primă
mărime a vieţii culturale româneşti de la debutul secolului XX: poeţii George
Coşbuc şi Octavian Goga10.
Conţinutul celor trei scrisori depistate şi redate în Întregime În anexă,
- a căror analiză detaliată o lăsăm la latitudinea cititorului, intervenţiile
noastre fiind doar de domeniul notelor explicative, - relevă încercările iniţia
torului gazetei de la Şimleu de a obţine colaborarea preţioasă şi extrem de
necesară, îndeosebi în vremea respectivă, a celor doi poeţi cunoscuţi de românii de pretutindeni; datele cuprinse În corespondenţe sînt extrem de interesante, zugrăvind culoarea epocii, fapte inedite pînă acum legate de realităţile politice existente la scară generală şi nominalizate la cele din comitarnl
Sălajului, ca şi noţiuni desipre situaţia românilor sălăjeni şi intenţiile actuale
şi de viitor ale periodicului editat cu începere din anul 1904.
Procedăm la actul restituirii, însoţit de adausurile şi comentariile de rigoare, nutrind convingerea şi con_ştienţi fiind de importanţa şi utilitatea documentar-istorică a schimbului de mesaje dintre I. P. Lazăr şi tandemul Coşbuc
Goga în analiza şi cercetarea trecutului presei româneşti din Sălaj, a începuturilor primului ziar .în limba maternă de pe aceste meleaguri, „Gazeta de
Duminecă".
SfEUAN MINORU[
1e Idem, I, nr. 15 din 10 aprilie 1904, p. 9.
19

s

Biblioteca Academiei Române, fond de
14
~ 28(1-2)
COLXXXIX ' . CLXXIX

corespondenţă,
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ANEXE
I. l'rc:mimate Frate! 211

Nu sciu

dacă Ţi

vei mai aduce aminte de conscolarul de

odinioră,

când

băteam

pulverea

pe băncile gimna.siului din Năsăud 2 1. De arunci a trecut mult t~mp şi modestul nostru

conscolar Cosbuc a ajuns a fi luceafcrul 22 naţiunei române de pretutindenea. Mândră
este naţiunea nostră de numele Teu dar Între cei mândri ne punem noi în frunte,
căci noi, românii Ardeleni, Te-am dat neamului românesc.
Precum vei vedea din acestea orduri tipărite21 pre pagina primă, românii din Nordul
Ungariei, patria Ta, voiesc a pune în mina poporului nostru un ziar ilustrat, dupa
forma ziarelor germane. Este lucru forte firesc că primul gând ni-a fost a cere sprijinul
Teu scump pentru această modesta si peste mesură grea intreprindere.
Te rogăm deci binevoieşte a-ne trimite pentru numărul 1, 2, ce va apăirea la 20 Lc.24
câr.eva orduri din strălucitele Ta:le lucrări, dând astfel revisr.ei noastre fericirea de a-«
potca mândri că pote se publice şi scrisori din pena vrednicului nostru compatriot.
Dealtminterea cerându-Ţi scusele pentru incomodare şi asigurânduTe despre iubirea şi
alipirea ce o avem cu toţii faţă de sfântul Teu nume, cu veneraţiune semnăm Ioan P.
Laz ar
11. „Gazeta de
giaria/2j

Duminecă",

ziar ilustrat,

Şimleu

(Sziligysomlyo), 1903, datul postei /Un-

Vc este bine-cunoscută împregiurarea că, din literatura nostră, a românilor din aces!
regat a lipsît până astădi ga:zetele ilustrate, gazete cari prin ilustraţiuni
nisuiescă
a învcţa poporul la cunoşterea trecutului şi presentului nostru.
Mulţămită bunului Dumne:zeu, Mtădi avem un numcr frumos de bărbaţi ilustri, cari pe un
teren ori altul, şi-a câştigat stima şi dragostea întregei naţiuni; dar massa mare a naţiunei n'are ocasiunea ca sc-i p6tă cun6şte, barem în fotografii, cum o vedem aceasta la
poporole mai înaintate în cultură.
Acestui neajuns au dorit a satisface românii din SClagiu, Nordul Ungariei, în frunte
cu vrednicii bărbaţi, dnii: George Pap de Băscşti, Alimpiu Barbolovici, Andreiu Cosma,
dr. Vasiliu Lucaciu ş.a. când au decis a ,pune în mâna poporului român o gazetă
ilustrată, din care şi prîn care, se potă înveţa a cun6şte bărbaţii nostei ante-mergători
de ori şi ce categorie. Voim, adccă, a aduna la un loc tot ·ce are poporul nostru mai
scump, atât bărbaţi cât şi femei, ca ast-fel se ajutăm viitorului a scrie adeverata istorie
a desvoltărei nostre pe tote terenele.
Intreprinderea n6stră este forte grea şi ca se potem corespunde deşi mărginit-scopuLui
cc urmărim, se recere ca se avem intru ajutor tote forţele literari cu cari ni-a dăruit
Dumne:zeu.
Jn numele sfintei nostre causă, ne permitem deci a-ne adresa şi cătră Dv6stre cu rogarea:

se

Scrisoarea lui I. P. Lazăr către G. Coşbuc, aflat la Bucureşti, datată de noi cu
ca fiind scrisă În ultima lună a anului 1903.
21 Vezi Programa a Vil-a Gimnasiului superiore romanu greco-catolicu din Naseudu,
Sibiu, 1876, p. 47, unde I. P. Lazăr figurează ca elev în clasa I-a, cursul 1875{76, pentru
ca să rămînă repetent În 1876/77, iar apoi, În cursul şcolar 1877/78 să figureze alături de
G. Coşbuc în cls. II-a, în Idem .•. Bistriţa, 1878, p. 49.
22 Poezie: 1893, „Balade şi idile", 1899, „Fire de tort", 1902, „Ziarul unui pierde~·arii", 1904, „Cantece de vitejie", proză: 1899, ,,Povestea unei coroane de oţel", 1899,
„Riizbeiul nostru pentru neatîrnare".
a Ellemplar tipărit, anexat primei scrisori trimisă de I. P. Lazăr lui G. Coşbuc.
~ 4 Probabilele numere de probă apărute de Crăciun şi Anul nou, fiindcă nr. 1 are data
de 3 ianuarie 1904.
z Exemplarul tipărit, anexat scrisorii, vezi nota 23.
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binevoiţi a-ne mm1te din lucrările Dvostre de· vaiere pentru „Gazeta de Duminecă",
conlucrând prin aceasta la ajungerea măreţului scop ce urmărim.
Deodata Vc rogăm a-ne ptrmitt, ca in cuventul nostru dt program28
Ve poum
aminti intre colaboratorii organului nostru.
Dealtmintrea rogându-Vc a primi anticipative deosebita nostră mulţămită cu nimă
suntem: Pentru redacţiunea „Gazeta de Duminecă"
Ioan P. Lazar. şef-contabil, proprietar-editor.
St. Domn George Cosbuc Bucuresci//rate

se

Ilf.

Şimleul-Silvaniei,

14 decembrie 190)27

Stimate Domnule,
Prin tipăritura ce'mi iau perm1S1unea a vc alătura ve-Ţi afla că fruntaşii români din
acestea păqi cu începutul de la 20-25 l.c. 28 vor pune la calc un nou ziar românesc
„Gazeta de Dwninecău.
Acest ziar va avea menirea a străbate in marea massă a poporului ocupându-se de tote
cestiunile ce-l interesează aducând în fiecare numer câte o ilustraţiune luată din vieţa
nostră româneasca ori din evenimentele de actualitate din ţara nostră şi din lumea
mare.
De o-cam-dată (până când comitetul nostru naţional nu se va pronunţa În ţinuta sa
politică pentru mai departe) 29 gazeta nostră nu se va ocupa cu politica. Va publica
însc in totă scptămîna în forma cum se publică în „Gazeta Transilvaniei", numcrul
de Duminecă cate o scrisore din Capitală, semnălînd uscatul mers al afacerilor nostre
(înţelegem parlamentari), politice şi întorsăturile ivite< în aceia <.li de ~i.
Pentru scrierea acestei corespondinţă V'am roga pe Dvostre, ori dacă impregiurările
nu v' erta30 , ve rogăm a concreda aceasta afacere unui tîner brav şi bine chibzuit
de ai nostri despre care D-Ta vei fi convins că va corespunde asceptărilor poporului şi
respective publicului nostru ceritor.
Durere, ca începători, deocamdată nu vom potca onora lucrarea, decât cu reintorcerea
speselor de porto si un esemplar de onore din Gazetă, mai th<jiu inse inbunatăţÎndu-se
şi trebile n6stre vom face tot posibilul ca se vc onorăm osteneala barem cât de modest.
Prima corespondinţă de felul acesta ni'ar trebui pe Q.ilele dela 22-24 l.c. ca astfel
se potă apărea În numerul ce voim a scote pe 25-26 l.c.31
In gazeta nostră vom avea o rubrică separată „Junimea• unde vom publica lucrări de
ale tineretului nostru de cuprins moral, deci ne permitem a ve atrage atentiunea şi la
aceasta împregiurare32.
Dealtmintrea rogându-vc a primi anticipative mulţămita nostră şi cerându-ne 5Cusele
pentru incomodare, cu stimă semnăm Ioan P. Lazar.
IV. „Gazeta de

Duminecă",

FOie

Ilustrată, Şimleu

(Szil.3gysomlyo) 17 august 1904

Stimate Domnule,33
Ertă dacă acesta orduri cu veste Ţi-ar fi incomode.
Mă adresez înse cătră D-Ta, cu toată încrederea, ca catra un luceafcr aJ. neamului
românesc, pe care noi românii ardeleni, suntem mândri al numi de „al nostru•, căci
Cuprins în nr. 1 din J ianuarie 1904, fără a se face referiri la poetul G. C~buc.
Scrisoarea lui I. P. Lazăr adresată lui O. Goga, aflat la Budapesta; vezi şi OcttWian
Goga în corespondtnţă, ediţie îngrijită de D. Poenaru, prefaţă de V. Netea, Documentt
littrart, Bucureşti, 1975, p. 227-228.
28 Numărul de probă mai susamintit; probabil că şi Goga a primit un exemplar tipărit,
identic cu cel trimis lui Coşbuc.
29 Se fac referiri la alegerea căii de luptă potrivite, între pasivism şi activism.
30 O. Goga se afla angrenat în munca de redactare a „Luetafărului", vezi, I. D; ·_Bălan,
Octavian Goga, Bucureşti, 1971, p. 85, 86.
31 Des amintitele numere de probă, din păcate nedepistate încă.
32 Se face apel la atragerea colaborării tinerilor grupaţi în jurul „Luceafărului•.
.
11 Scrisoarea lui I. P. Lazăr adresată lui G. Coşbuc, redactor la revista „Semănătoru!•.
26
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dela noi au rasant, - ba ca fost conscolar in Năsăud şi mai tcrz1u când lucram la
ziarul „Tribuna" 34 , ca coleg de muncă - am mai multă încredere în bunăvoinţa O-Tale
ce o-ai manifestat tot-deauna f.aţă de românii din această ţară sbiciuită de Dumnezeu.
Acestea premersă Te rog a primi cu adevcrată dragoste modestul nostru ziar ce ne
luăm voie a-Ţi trimite, „Gazeta de Duminecă•. Acest ziar este fundat î11 fi pentru
\Înutul cel mai espus, pentru marginea romanismului, ce-i in nemijlocită apropiere a
Ungariei locuită numai de unguri. Românii nostri din acest ţ.Înut vorbesc deja ungureşte,
dar nu şi-au uitat încă limba maternă. Este insc mare teamă că de nu se vor îndeletnici
cu cetirea cărţilor bune, scrisă in limba română, încet cu încetul îşi vor impistri1a
limba tot mai mult cu vorbe ungureşti şi de-odată ne vom trezi că dicţionarul lor
va fi mai mult unguresc decât românesc; că în celea din urmă vor da la o parte cu
totul limb.i română înlocuind-o cu cea ungurească.
Acestea au fost motivele cari ne-au îndemnat la fundarea „Gazetei de Duminecă" şi
fără concursul, material al cuiva 3:;.
Aceasta „Gazetă" vi-o am trimis astăzi şi Vi-o vom trimite regulat, pe lângă sin~e~a
rogare ca din când în când se binevoieşti a ne trimite câte ceva spre public.1re ~1 m
deosebi se ne trimiteţi câte u11 esemplar din valoroasele Dvoastre scrieri 36 ca :\S!iel
publicându-le se ne potem curăţi limba şi cât SC p6te de curată se-o patern da, cu
ajutoriul „Gazetei de Duminecă", fraţilor nostri atât de mult espuşi desnaţionaliserii.
Organ românesc de publicitate nu sau edat pân' acum în acest colţ de ţară, ear gazete
din centrele româneşti puţîne au străbătut la noi. Ne place deci a crede că „Gazeta
de Duminecă• străbăd.nd prin popor î-i va face bun serviciu, cu deosebire după ce
o vom potca aduce în stare corespunset6re din t6te punctele de vedere.
Suntem prea siguri că, nu pentru neînsemnatul merit literar al gazetei n6stre. ci pentru
intenţiunea cu care e fundată şi susţinuta vei binevoi a intra intre sprijinitorii morali
a-i „Gazetei de Duminecă" pentru-ce Te rogăm a primi anticipative deosebita nostră
mulţămită, după cari semnăm, cu veneraţiune Direcţiunea ziarului „Gazeta de Duminecă"
Ioan P. 'Lazar.

CONTRIBUZIONI SUL COMINCIO DELLA GIORNALISTICA ROMENA
DI SALAJ
(R i a s s u n t o)

Questa restituzione viene con nuove date nella ricerca storica dell'apparizione de!
primo giornale romeno de! paese Silvanie.
Tre lettere recentamente scoperte ne! fonda di corespondenza conservato alia Biblioteca
dell 'Academia, scri'te da I. P. Lazăr, il proprietario e l'editore delia „Gazetta Domenicale"
ai poeti G. Coşbuc ed O. Goga, nella quale !oro domandano la colaborazione, scopre gli
aspetti inediti sull 'inizio de! giornale romeno di Sălaj.

34

G. Coşbuc a intrat în rcdaqia „Tribunei• din august 1887, vezi D. Micu, George

Coşbuc, Bucureşti, 1966, p. 15-18; D. Vatamaniuc, George Coşbuc, Bucureşti, 1967, p. 54-78.
35
Gînduri asemănătoare sînt cuprinse în scrisoarea lui I. P. Lazăr către Nicolae Iorga,

Şimleu, 5 septembrie 1904: „Gazeta de Duminecă ar avea deci menirea a fi o pază, o
sentinelă care să nu lase ca lupii să intre în familiile româneşti şi să-i răpească ceea ce au
mai scump - limba - şi ne place a crede că străbătînd în popor va aduce mari servicii
scăpătatei noastre cauze naţionale•, vezi în Scrisori cătTe N. Iorga, li, (1902-1912), ediţie
îngrijită de Barbu Theodorescu, Documente literare, Bucureşti, 1979, p. 164-165.
1111
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11IPARITURI ROMANEŞTI VECHI DIN ZONA BAIMAREANA
AFLATE îN FONDURILE BIBLIOTECII ACADEMIEI R.S.R.
FILIALA CLUJ-NAPOCA

La începutul anului 1978, fondul de carte romanească veche al Bibliotecii Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca s-a îmbogăţit cu un valoros stoc
de tipărituri: romîneşti vechi - provenit din oraşul Baia Mare.
O statistică sumară din punct ·de vedere istoriografic yune în evidenţă
următoarea configuraţie bibliografică, privitoare la aceste tiparituri:
- din prima jumătate a secolului al XVII-iea, ne-a parvenit un exemplar din Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1643), precum şi două exemplare din tipăritura bălgrădeană Noul Testament (1648); dintre acestea, unul
numai cu două file.
- din cea de a doua jumătate a acestui secol, „un exemplar" (două
fragmente de file) 'al Psaltirei din 1651 de la Bălgrad; de asemenea un exemplar din Evangheliarul cu Minologhion, tipărit la Snagov 1n 1697.
- din prima jumătate a secolului al XVIII-iea s-au primit trei tipări
t uri rîmnicene în cite un exemplar, anume un Octoih (1776), o Cazanie
( 1788) şi un Molitvenic (1782). S-a mai primit un Apostol bucureştean din
1774 şi un exempfo.r din Biblia în versiunea romînească a lui Samuil Micu,
Blaj, 1795.

- aparţinînd secolului al XIX-lea, au intrat trei tipărituri ,în cîte ·un
exemplar: Carte de învăţături a lui Ioan Bobb tipărită la Blaj în 1805, un
Molitvenic bucureştean din 1819 şi, în sfîrşit, tot o tipăritură apărută la
UucureŞti în anul 1827, anume Carte folositoare de suflet, în trei părţi.
Conform relatărilor ce urmează, faptele bibliografice se prezintă astfel:
a) din secolul al XVII-iea, 5 tipărituri,
b) din secolul al :XVIII-lea, 7 tipărituri,
c) din secolul al XIX-iea, 3 tipărituri.
Astfel, sub raportul
1643
1648
1651
1

laşi 1

Bălgrad2
Bălgrad3

scării

cronologice, ele au
1 exemplar
2 exemplare
1 exemplar

Ibidem, p. 165; (B.R.V. 54).

a Ibidem.
olll

succesiune:

I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu: Bibliografia românească vtehe. I, p. 137-536;

(ll.ll.V. 45).
2

următoarea

· Acta Mvsei Porolissensis -

voi. IV
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1697
1732
1747
1774
1776
1781
1782
1795
1805
1819
1827

Snagov4
Bucureşti 5
Bucureşti 6
Bucureşti 7

Rîmnic 8
Rîmnic 9
Rîmnic 10
Blaj 11
Blaj12
Bucureşti 1 3
Bucureşti 1 4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

exemplar
exemplar
exemplar
exemplar
exemplar
exemplar
exemplar
exemplar
exemplar
exemplar
exemplar

în total 15 exemplare, din care unul de la Iaşi, trei de la Bălgmd
(Alba Iulia), unul de la Snagov, cinci de la Bucureşti, trei de la Rîmnic
şi două de la Blaj. Această situaţie arată că în zona băimăreană au existat
- în cazul nostru - o tipăritură din Moldova, 9 tipărituri din Ţara Românească şi 5 din Transilvania.
Privind valoarea documentară, 5 dintre ele sînt texte orientale antice,
7 istorice: cărţi de cult din aria cu mare circulaţie în sud-estul european, 3 de
cod legislativ şi drept economic, iar celelalte sînt cărţi de Înţelepciune şi un
manual şcolar pentru învăţămîntul românesc din Transilvania.
Considerăm necesar să arătăm faptul că cele subliniate mai sus, confirmă
consideraţiile lui Alexandru Socolan din lucrarea sa Circulaţia cărţii româneşti
vechi în nord-vestul Transilvaniei (apărută În nr. 1 al publicaţiei „Marmaţia")
care spune, printre altele, că „legăturile fireşti ale românilor din cele trei ţari
feudale, cu toate restricţiile impuse, n-au putut constitui impedimente, ba mai
mult, conştiinţa naţională a crescut şi a avut drept urmare constituirea unităţii
de stat a României". Acest adevăr este demonstrat În primul rînd şi de provenienţa de origine a tipăriturilor româneşti vechi prezentate de noi acum, aduse
în Maramureş de ţăranii fruntaşi sau de intelectualii din această zonă, fie din
Moldova, fie din Ţara Românească, inclusiv din părţile transilvănene cu nuclee
puternice ale ritului răsăritean.
Starea relativ bună în care se află aceste tipărituri, relevă faptul că ele au
fost preţuite şi păstrate cu grijă, supravieţuind astfel de-a lungul secolelor.
Dat fiind că este vorba de trecutul cultural, politic şi economic al zonei
băimărene, se cuvine să amintim şi de Istoria românilor a lui Petru Cercel,
4

Ibidem, p. 184; (B.R.V. 60).
Ibidem, p. 343; (B.R.V. 103).
6 Ibidem, voi. II, p. 27; (B.R.V. 190).
7 Ibidem, voi. IV, p. 59-60; (B.R.V. 93).
e Ibidem, voi. II, p. 204; (B.R.V. 384).
8 Ibidem, p. 217; (B.R.V. 396).
10 Ibidem, p. 274; (B.R.V. 453).
u Ibidem, p. 380; (B.R.V. 595).
12 Ibidem, p. 454; (B.R.V. 677).
u Ibidem, voi. III, p. 306; (B.R.V. 1041).
14 Ibidem, p. 528; (B.R.V. 1302).
5
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scrisa m timpul detenţiei sale pe teritoriul maramureşan, între zidurile Cetăţii
Chioarului; despre acest manuscris amintesc unele izvoare istorice.
Putem afirma că numărul relativ mic al acestor tipărituri completează în
chip firesc listele de tipărituri romaneşti vechi din secolele la care ne referim,
cuprinse în scrierile publicate ale lui Ioan Bîrlea· Gheorghe Bran, Alexandru
Filipescu-tatăl, Dariu Pop, Mircea Păcurariu, precum şi în manualul Istoria Bisericii Ortodoxe Române, care a apărut în două volume la Bucureşti Între
1967-1969; de asemenea în cartea lui Niicolae MladLn: Biserica ortodoxă, una
şi aceeaşi în toate timpurile, ori cele cuprinse în articolele din revistele Mitropolia Ardealului, Mitropolia Moldovei şi Suce•vei, cum şi altele asupra cărora
nu mai insistăm.
In ceea ce priveşte caracterul documentar al inscripţiilor olografice, timpul
nu permite să ne oprim asupra tuturora. Ca atare vom menţiona doo.r cîteva
din ele, deşi toate prezintă semnificaţii profund legate de cultura românească,
de problema originii şi continuităţii noastre pe străvechi meleaguri daco-romane.
Exemplarul Biblia de la Blaj (C.R.V. 1013) a aparţinut, după cum reiese
din inscripţia de pe foaia de titlu, lui Dimitrie Ţichindeal din Becicherecul Mic,
judeţul Timiş. Ceea ce aduce nou această însemnare în limba latină, este faptul că acest cărturar se considera şi autor al acestei tipărituri: „Auctor hujus
libri est Demetrius Cichindeal". Preţioasa informaţie confirmă cercetările istoriografice mai noi, pornite de la unele consideraţii făcute în prefaţa Bibliei
(din 1795) de Samuil Micu, care menţionează sprijinul lui Ioan Bohb şi al altor
cărturari români transilvăneni în traducerea textului. însemnarea ne duce la
ipoteza că printre aceştia se niumăiră şi Dimitnie Ţichi111deal. Nu ştim· dnd a
avut loc o colaborare directă Între el şi Samuil Micu în vederea tîlcuirii (sau
a. traducerii) unor părţi din Biblie, dar a doua parte a inscripţiei spune: „Budak
sacerdos prim ritus cath", ceea ce înseamnă că Dimitrie Ţichindeal a fost
preot în Budacul de Sus, judeţul Bistriµts.
Se ştie că Dimitrie Ţichindeal a fost Întemeietorul şcolii româneşti din
Aradul (vechiu) (cum ne~o relatează Szinnyei Jozsef, în Magyar ir6k elete es
munkai II Kotet, Budapest, 1893, p. 74). Despre aceste şcoli căinurarul român
bănăţean a scris Carticica asupra înfiinţării sc6leru pedagogice din Aradul
vechiu (1814). Este de presupus că fiind „sacerdos" catolic, el să-l fi întîlnit
pe Samuil Micu la Blaj, în drum spre Bistriţa unde îşi avea parohia. Conform
procedurii epocii, Dimitrie Ţichindeal traducătorul Fabulelor lui Obra<lovici - ·avea să le tîlruiască fără să menvioneze aUJt01rul cărţii. Acest sens îl
.idoptase şi poetul Lucian Blaga, care considera efectuarea unei traduceri de
texte vechi, dre~t opera traducătorului. Aşa se explică de ce Dimitrie Ţichin
<lcal se c0111sidera „de faoto" autor al Biblici. Informaţia. aiceai9ta, deosebit de
preţioasă, confirmă ceea ce pomicultorul VasiJe Furdui d~n Sohodol-Alba
spunea: „orice lucrare este truda mai multor mîini, mai multor minţi omeneşti", Posteritatea îi acordă lui Dimitrie Ţichindeal ceea ce arăta poetul
Ovidiu Naso într-un ver·s al să·u, referindu-se la asemenea cazuri: „Ex re no15

C. Suciu: Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti, 1966, p. 110.
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men haheta; şi aceasta deoarece chiar Dimitrie Ţichindeal spunea privitor la
creaţia sa: „Cînd te vei lumina cu învăţătura, cu luminatele fapte bune te
vei i\Jllll, im
românule să şti că, „malÎ. alea.să 111aţie / oa ţiaira. ta / nu va fi
pre pămînta. Aceasta s-a dovedit azi, ca un adevăr istoric.
Legat de localitatea mureşană Cichindeal, amintim în subsidiar că aici
s-a născ·ut Teodor Aaron, înrudit cu familia aroneştilor din Bistra, care în
1828 publica la Buda Scurt apendice la Istoria lui Petru Maior, fiind vorba
aici de puternica erudiţie de tradiţie românească.
O altă interesantă inscripţie, de data aceasta a.flată pe exemplarul C.R.V.
1010 din Carte românească de învăţătură tipărită de Varlaam la Iaşi în
1643, scrisă în slavonă, se pare că spune (În traducere românească posibilă):
„Jo Vasilie Voievod, prin mila lui Dumne-zeu domn al pămîntului moldovenesc" (ţării Moldovei). Fără a atribui Domnitorului Ţării Moldovei această
însemnare, este de presupus că între inscripţie şi Vasile Lupu ar putea exi-sta
o legătură; fie aceea de proprietar al exemplarului, fie ca o „atribuire simbolicăa făcută de vreunul din posesorii lui.
Pe Cazania rîmniceană apare o informaţie importantă _pentru posteritate,
deoarece găsesc că nu constituie o simplă întîmplare faptul ca unul dintre posesorii ei, pe nume Gheorghe Radu, a ţinut să se ştie: „Sub Semnatul amu fostu
şi suntu cîntăreţu clinu 1866 şi pînă acumula 1887"; - deci a.proape un sfert
de veac. Grafia şi ductul literii, aşa cum poate observa orice grafolog, aparţine unuiia care avea scris cursiv, 1i.:niiair. De reţîmrut, privind pe iacesit Wrrelectual - ca.re nu este exclus să fi îndeplinit şi oalitatiea de dascăl este faptul că pe alocuri el se semnează „G. G. Rădulescu", adău
gînd deci numelui de Radu, _prefixul „eseu". Să nu uităm că tocmai în acea
epocă, Iosif Vulcan îi schimbase la Oradea în revista „Familia" - numele lui Emiinovici În Emiinesou şi că, Îl!l 1828, numde luă fo3Jll El.iia.de Rădu
lescu - cel care reedita Fabulele lui Dimitrie Ţichindeal - era cunoscut tuturor românilor transilvăneni, la puţin timip după apariţia Gramaticei sale la
Sibiu 16 •
lată deci încă un aspect, de astă dată din domeniul onomasticei româneşti, ce avea rolul de a opune rezistenţă tendinţelor de denaturare a numelor
româneşti, dovedindu-se astfel o dată mai mult, unitatea daco-romană a transilvănenilor cu f.raţii lor de peste Carpaţi.
lnsemna.rea existentă pe Apostolul bucureştean din 1774, este, la fel,
semnificativă sub aspectul circulaţiei acestei tipărituri. lată ce ne spune această
inscripţie: „Şi amu scrisu eu Dascălul Nicula din Piteşti". Menţiunea este fă
cută înainte de 1775, cînd exemplarul ajunsese pe meleagurile maramureşene.
Despre Da-scălul Nicula nu avem la îndemînă nici un fel de informaţie. Să fi
fost vreun rnaramureşan de origine, reîntors pe tărîmurile străbunilor săi?
Oricum, această menţiune (să o socotim sub toate rezervele inedită prin informaţia din care ·reiese că avem de a face cu un intelectual încă necunoscut
în literatura de specialitate) aduce un element în plus, acela de a demonstra
că maramureşenii aveau şcoli despre care noi nu ştim nimic În afară de ceea
1tu

16

1

I. Bianu, N. Hodoş, O. Simonescu, op. cit., III, p. 579; (B.R.V. 066).
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ce spunea Petru Maior în Istoria pentru începutul românilor în Dacia, anume
românii din Tran~ilvania aveau şcoli româneşti mult mai bune declt cele
pe care le-au înfiinţat tîrziu greco-catolicii.
1n lucrarea Din istoria învăţămîntului românesc din Maramureş între
1848-1918 (Baia Mare, 1975, dact. p. 1), Vasile Căpîlneanu spune că ...
„începuturile (!nvăţămîntului românesc din Maramureş, n.n.) trebuie căutate
în şcolile mănastireşti din Peri, Uglea, Rîmeţi, Rona de Jos, Jeud, Giuleşti,
Moisei, Budeşti, ... ş.a.m:d. existente înainte de 1700 ... care a.u dat o serie
de dascăli . . . prin diferi te şcoli din Nord-Vestul Transilvaniei". S-ar putea
face şi precizarea că dînsul se referă numai la şcolile „confesionale". Existau
însă şi şcoli qvasi-oficiale, în cadrul cărora fapt cunoscut şi recunoscut se aflau şi satele transilvănene. Ţăranii ştiutori de carte (bărbaţi şi femei)
care n-au putut urma şcolile „oficiale" mănăstireşti (cazul mamei lui Ion
Creangă), au învăţat ·scris-cititul în casele săteşti ale unor fruntaşi ai satelor
sau crîngurilor. Aşa se face că nu numai cei care beneficiau de privilegiul de
a învăţa la şcolile mănăstireşti erau cunoscători de carte, ci şi acei care, prin
generozitatea unuia - plătit sau nu de obşte - învăţa în tinda sau odaia
casei sale pe acei prunci rămaşi - în majoritatea lor - în afara învăţămîn
tului organizat.
Nu Întîmplător - reflex al setei nestăvilite a românilor de a învăţa
ca.ne, al necesităţii de a beneficia de „lumina căirţii" - cum spu:nca sohodoleanul Vasile Furdui - s-au iscat şi născut proverbele: „nu cel ce n-are moşii
este sărac, ci sărac este acela care n-are învăţătură", sau „ai carte, ai parte;
n-ai carte, n-ai parte".
Şi atunci de ce să ne mire faptul că unii ţărani, „fără şcoală" s-au dovedit
a avea multe cunoştinţe folositoare, Înţelepciunea populară devenind a.5tfel
că

proverbială?
ln ce priveşte

zona băimăreană, În acest sens sînt demne de amintit
efonurile depuse în descifrarea şi publicarea .însemnărilor olografice de pe tipă
riturile româneşti vechi, în lucră.rile lui Ion Bîrlea, Alexandru Fi~ipaişcu-se
nior, Dariu Pop, Gheorghe Bran şi A. Socolan, - toţi din acest ţinut etno-·
grafic al Ţării de Nord a Transilvaniei.
·
Se susţine - şi nu fără temei - că în Scheii Braşovului au existat numeroaise cărţi-manuscrise româneşti maramureşene, încă în sec. XII-XVI. Vezi
şi Vasile Olteanu: Prima şcoală românească. Controverse în jurul unei datări,
în ASTRA (Braşov, 108/977, p. 3); idem Prima şcoală din Schei, în ASTRA
(Br31ŞOV, 79/1978, p. 5). Insăşi Constantin Brîncoveanu, la vîrsta de 20 de ani,
a fost în 1674 la Scheii Braşovului.
Evangheliarul cu Monologhion, tipărit în 1697 la Snagov, poartă de .asemenea numeroase inscripţii olografice. Exemplarul a fost proprietatea Bisericii din Geoagiu! de Sus, jud. Hunedoara, de unde Teodor Bic - enoriaş sau
poatie dascăl la Biserica din Valea Inzăului - l-a luat sub formă de împrumut pentru nevoile cărturăreşti ale obştii. „Şi amu datu - scrie împrumută
torul - în anu 1832 martie 19 ca să 'să folosească de dînsa pînă la sfîrşitulu
anului 1838", iar după aceea - se arată în clauză - „să să întoarcă iarăşi la
Biserica Geoagelui de Susu". Şi faptul capătă importanţă istoriografică, dacă
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presupunem că lipsind această tipăritură din localitatea unde trebuia să ajungă,
pentru un răstimp de 6 ani, obştea va fi avut intenţia să copieze în întregime
textul acesteia.
Pe o altă filă a cărţii, Împrumutătorul a scris cu slove citeţe: „Cartea s-a
tipărit dincolo de Car:eaţi fo vremurile de bejenie pentru Biserica din Ardeal".
Este pentru .prima oara că un intelectual român transilvănean din părţile maramureşene, subliniază că Evangheliarul de la Snagov a fost tipărit „pentru
românii transilvăneni", aşa cum se arată în menţiunea făcută. Informaţia este
cu adevărat preţioasă dacă avem în vedere că, aşa cum arătam, nici o altă
relata.re privitoare la această tipăritură nu face o astfel de precizare. Dar chiar
dacă nu ar fi vorba de un adevăr istoriografic declarat, consemnat în vreun
document istoric, menţiunea demonstrează şi reliefează semnificaţia legăturilor
strînse ~i neîntrerupte dintre tipografii lui Constantin Brîncoveanu şi maramureşem.

Deşi „om simplu" - cum se numeşte pe sine, Miron Costin spunea: „Cînt
patria înlăcrămată şi pe bieţii locuitori ai Moldovei". Şi adaugă apoi: „Nimeni
să nu se îndoiască (cum că românii, n.n.) se trag de la Roma ... cucerirea
Daciei de către Romani, limba care se trage din cea latină, coloniile romane,
unnele valurilor şi ale cetăţilor arată că poporul românesc este una peste
tot . . . şi pînă azi ei (românii) sînt mai numeroşi ca ungurii, începînd din
Baica sîrbilor temişoreni, peste tot Mureşul, În Haţeg, în jurul Bălgradului
unde locuiesc principii, în Ţara Oltului ·şi 1n tot Maramureşul" şi toţi „de la
Rim ne tragem", „şi mi-au stătut cugetul ... să '5COt la vedere .feliul neamului,
din ce izvor şi seminţie sînt locuitorii ţării noastre, Moldovei şi Ţării Munteneşti şi românii din ţările ungureşti, tot un neam şi odată descălecaţi sînt, iar
eu - scrie tot el - „voiu da samă de ceea ce şi cite scriu".
O însemnare existentă pe Chiriacodromionul bucureştean din 1732, ne
semnalează că exemplarul „S-au legat prin Lupuk (Luputz) Butean, cantor ...
în Şomcuta Mare". Din textul ~nsemnării se pot trage cel puţin două concluzii şi anume:
- că acest exemplar a fost foarte mult solicitat, el fiind recompactat
prin grija unui intelectual maramureşean, care cunoştea, desigur, valoarea istorică şi culturală a acestui cod de legi strămoşeşti;
- numele acestui intelectual - Buteanu - ne face să ne gîndim (este
desigur o ipoteză care necesită verificări de specialitate) la familia Bute.anu
din părţile rna.ramurăşene, din oaire .s-a ,ridimt martiÎlrul şi eroul de la Abrud,
vicecăpitamul lui Avram lameu din P.refectura Cîmpenă, ·despre al cărui eroism
şi demnirtaite relevă SiJ.viiu Dragom~r11 în oaJ11tea sa dediooită tribu11Jului moţ, intitulată Ioan Ruteanu. Cu a.cest prilej, ·dacă viitoml cia -confirma supoziţfil
noastră, trebuie spus că personagiul se trage dintr-o familie de cărturari, a
căror memorie o cinstim. Şi tot cu acest prilej supunem ca o sugestie de viitor,
evidenţierea faptului că aici în părţile Maramureşului a existat o familie al
cărui trecut cărturăresc să fie încorporat în studii de prestigiu.
11

S. Dragomir, A"-•ram Iancu,

ediţia

II.

Bucureşti,

1969.
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De asemenea, cu acest prilej anunţăm că în fondul de carte românească
veche al Muzeului Brukenthal din Sibiu se află un Molitvenic (Blaj, 1757)
care are o însemnare pe fila albă de protecţie, unde se pot citi următoarele:
„Cartea aceasta au cumpărat Ioan Papp protopopu Siomcuti(i) Mari de la
cantorul său Buteanu În anul 1846". (Vezi: C. Pascu, Carte românească veche
în Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu, Sibiu, 1976, p. 53).
O ultimă menţiune ne-o oferă stampila rotundă de proprietate a Şcolii
româneşti din Baia Mare, şcoală în care se găsea în 1869 o bibliotecă bogată,
din care a făcut parte şi Chiriacodromionul bucureştean la care ne-am referit.
Presupunem că modesta noastră intervenţie ar putea fi primită ca o contribuţie la cunoaşterea şi mai .detaliată a realităţilor ce au existat din totdeauna Între maramureşeni şi fraţii lor, aceasta încă de la începutul perioadei
în care geto-dacii şi daco-romanii le-au stabilit prin originea lor comună, spaţiul Carpato-danubianlR.
TITUS FURDUl

ANEXA:
I)

/CARTE ROMÂNEASCĂ DE ÎNVĂŢĂTURA/ tipărită de Varlaam.
/Ia.şi, 1643/
„Bibliografia românească veche", 45
a) Cota: C.R.V. 1010
43 /-57, 59...:.381/ f.(I) +33 f.(II), cu faliere greşită.
(300 X 192)
Legătură recentă în carton învelit în pînză roşie. Exemplar deteriorat. Lipsii. f. de titlu,
f. 1-45, 58(1) şi 34-116 + 3 f. nen.(II).
Inscripţii :
J. Pe f. /219/r:
a) /sec. XVII/

II) /NOUL TESTAMENT/, /Alba Iulia/. /1648/
/NOUL TESTAMENT SAU !MPĂCAREA, AU LEGEA NOUĂ/. (Bălgrad. 1648/
„Bibliografia românească veche", I. 54
a) Cota: C.R.V. 1006
2 f. nen. + 1-44, (47-91, 94-331) f. cu faliere
(285 X 175)
Exemplar deteriorat.

Lipsă

prima

copertă,

greşită

foaia de titlu

şi

la f. (30(25; 96(15-331).
f. liminare 1-4, 45-46;

18 Nicolae Ceauşescu: Expunerea prezentată la Sesiunea solemnă comună a Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naţionale fi Activului CentTal de
partid fi de stat, consacrată sărbătoririi Centenarului proclamării Independenţei de stat a
României, 9 mai 1977, Bucureşti, 1977, p. 9-55; Nicolae Ceauşescu: Lupta pentru unitate
şi independenţă naţională. Solidaritatea militantă cu toate forţele revoluţionare, progresiste
şi democratice, Bucureşti, 1977, p. 14-64 (Editura politică; Documente ale Partidului
Comunist Român); Miron Costin: Letopiseţul ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace, (Ediţie îngrijită de P. P. Panaitescu), Bucureşti, 1944, p. XII, XVIII.
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b) Cota: C.R.V. 1007
f. 44 şi 47
(285 X 175)
Fragment de două file, provenit de la exemplarul C.R.V. 1006.

DI) /PSALTIREA/,

/Bălgrad,

1651/

/PSALTIREA CE SA ZICE A.PROROCULUI ŞI ÎNPARATULUI D/A/V/I/D/.
1651/
„Bibliografia românească veche'', 60

/Bălgrad,

a) Cota: C.R.V. 1018
Două fragmente din filele 190
(203 X 149)

şi

191

Fragmentile deteriorate, afiate în exemplarul C.R.V. 1013:
Biblia de la Blaj.

IV) EVANGHELIAR, Snagov, 1697
SFÂNTA ŞI D/U/MNEZEEASCA EVANGHELIE, Snagov, 1697
„Bibliografia româneascl veche" 103 I
a) Cota: C.R.V. 1009
3 f. nen. + 180 f. cu eroare de foliere la f. 147(145
(302 X 211)
Legătură în scoarţe de lemn acoperite cu piele ornamentată.
Lipsă chiotorile.
Inscripţii :
1. Pe partea interioară a primei coperţi :
a) 1852, martie, 19
(cu litere cirilice)
„Această s/fîntl/ Evanghelie este a S/fintei/ Biserici a Geoagiului de Sus precum arată foaia următoare şi cu înţălesul preoţilor Donifaţii Pop şi Nicolae
(Reţid) şi titori a S/fintei/ Biserici mai sus numitl Ioan Re/ţid/ 2 Moruşcă Ion.
3 Sava Pamfil Cantor, 4 Vasile Neagoe paroh Reţid să dă în mina lui Ilic
Todor spre a să sluji Sfînta Leturghie de predînsa la S/finta/ Biserică din Valea
Inzăului şi o am dat în anul 1832 martie 19 ca s,ă să folosească cu dînsa pînl
la sfîrşitul anului 1852, şi după aceia sl se întoarcă iarl la Biserica Geoagiului
de Sus. Am scris eu Nicolae Reatde Pop Geoagiu rle Sus. 1852 martie 19".
În continuare, acelaşi scris :
„Eu Bic Todor am primit această S/fintă/Evanghelic în mina mia precum arată
mai sus despre aceasta mărturisesc cu punerea mîinii meale pe cruce. + Bic
Todor".
2. Pe prima faţă a primei foi de protecţie:
a) /1813/
(cu litere cWrillce)
„Aceastl sfîntă Evanghelie o au cumpărat-o D. Curatorul Biserici(i) din Geoagiu
de Sus numit de drept Grigorie(.) bani drept 30 (de) zloţi buni a Biserici(i) din
1ma din sat a cărui Iaste Hramul Naşterii Nlscătoarei Donmului Anull 813 luna
şi ziua" (sic).
b) /1813/
(cu litere cirilice)
/La anul 1813/ / ... / Aceastl sfîntil Evanghelie o au cumpărat dumnealui Coratorul din Geoagiul de Sus anumit dumnealui Reped Gligorie cu bani buni şi
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drepţi

30, deci pe sama Sfintei Biserici a hramului Prea Sfintei nilsc1itoarei de
Dumnezeu din satu mai sus numit fiind preoţi şi parohi Popa ChJrilăevici Paroh
Al= 12-lea(sic)/ ...... / Paroh. Şi s-au dat de pomană la/ ... / supt afurisenie
şi blesteme. Cine va clinti au o înstrăina din loc / ... / cel necuratul (sic) alu chinui
şi / ... / . / ... / şi slrltăi supt afurisenie / ... /. . . Kiril Popovici / ... /".
4. Pe versoul celei de a doua file de protecţie :
a} 1930, noiembrie 8
(cu litere cirilice}
„Distinsului prieten şi vrednicului român ortodox d. George Florin Petrescu în
amintirea năzuinţelor Dsale pe tlrimul consolidlrii romAnismului prin biserica
sa naţională pe pămîntul desrobit al vechiului Ardeal, în semn de :stimă şi dragoste sinceră şi pentru a servi Dsale drept talisman şi ocrotitor atît în binele
cît şi în greul vieţii.
Cartea s-a tipărit dincolo de Carpaţi în vremurile de bejenie pentru biserica din
Ardeal.
Ea a izvorît din dragostea cu care ne-au înconjurat întotdeauna şi pe toţi Românii fraţii plaiurilor Munteniei şi Moldovei, de zi(sic) zic de încheiek : „Ale
Tale dintru ale Tale".
Aiud la 8 Noiembrie 930. Vasile Barluţiu prof. protopop onorar".

4. Pe foaia de titlu pină Ia f. 5':
a) /1711/
(cu litere cirilice}
„Sll. să ştie că aceastll. Sfîntă Evanghelie o au cumpărat din Bucureşti de la
Dumnealui Mania, eu Simion din Banabik /Vllcele-Turda, Cluj, n.n.) sinu Alui
Niagu Ionu, şi am dat bani drepţi A miei ca sll. fie pentru triaba mia". Şi amu
scrisu Cîndu au fost Mlriia sa domn în Ţara Românească Io Constandin
Besarab Voevod fiind Episcop la Rîmnicu de Sus Kiru Damaschin. Si au fost
cursul anilor dela Zidirea lumii Liat 7219. E(u) Johanes Bojzagi".
5. Pe f. 179 :
a) /sec. XVIII/
(cu litere cirilice}
„Evanghelija la toată cererea

să să ce/tească/

6. Pe partea interioară a celei de a doua coperte :
a} 1793 mai 14
(cu litere cirilice)
„ + Să să ştie că această sfîntă Evanghelie o au
bani buni gata 390 în 7219 ( ... } mai 3 dni"

/„. „.

V}

CATECHISMUS,

„.

la list 86"

cumpăratu

diacu Manea drept

„./

Sîmbăta

Mare, 1726

CAT:SCHISMUS SAU ÎNVATATURA CREŞTINEASCA ÎN FOLOSULU NIAMULUI
RUSESCU DINU ŢARA OUNGUREASCA, în Sâmbăta Mare, 1726.
„Bibliografia românească veche", 190
a) Cota: C.R.V. 1015
196 + 7 f. nen.
(154 X 93)
Exemplar deteriorat, flrll.

coperţi.

Imcripţii:

1. Pe f. 7v nen. de la
a) /sec. XVIII/
(cu cirilice)

sfîrşit.
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„Acesta", scris de-asupra anului sigil pe cearl
Sigiliul deteriorat, nu se observi stema, Iar
abia vizibile.
VI) /CHIRIACODROMION/,

/Bucureşti,

roşie,

iar sub sigil, clteva Iniţiale.
( ?) (sau cuvîntul scria)

Iniţialele

1732/

/CHIRIACODROMION SAU E/VAN/GHELIA ÎNVATATOARE/, /Bucureşti,
„Bibliografia românească veche", II. 265

1732/

a) Cota: C.R.V. 1011
2-4 f. nen.
1-133, 136-414 f. cu erori de faliere la f. 194/
195 (285X195)
Legătură în scoarţe de lemn, cu chiotori metalice: lipsă foaia de titlu; f. nr. 1 nen
şi 134-135.
Inscripţii :

+

1. Pe faţa interloarll a primei coperţi :
a) 1876
(cu litere latine)
„S-au legat prin Lupucz Butean Cantor gr. cath/olic/ in

Şomcuta

Mare"

2. Pe reversoul primei foi de protecţie :
a) 1870
(cu litere latine in ortografia de tranziţie a sec. XIX).
„Acestl carte de predici-canciuni- este a Beserecel G/reco/-C/atolice/ din Baia
Mare. S-au legat a doua 6ra, în anulu 1870 pentru 3 fl. v/aluil/ a/ustriacă/ parochu
protopopu de Baia Mare fiindu Teodoru Szâbay şi intîiulu profesoru a limbel
românesci a Religiunei în Gymnasiulu rom :/ano/ cat :folie/ din Bala Mare".
b) Sigiliul rotund de proprietate al Bibliotecii Gimnaziului românesc din Baia
Mare: SIGIL.ECCL. G. C. N. BANYENSIS 1869. Sigiliul se află şi pe filele
124V. J38V, 194(19SV.
3. Pe f. 1'-4•:
a) /secolul XVIII/
(cu litere cirilice)
„_Aceast.~ Carte Este / ... / Kumpllratll pll sama Besericii Bllii Mari -

Luminllştl

Şl / ••• / •

VII) TRIOD,

Bucureşti,

1746

TRIODION ADECA TREI CÂNTAR!, Bucureşti, 7255
„Bibliografia româneascll veche", IV 93
a) Cota: C.R.V. 1008
2 f. nen. + 255 f. cu erori de faliere la f. 208(206, 211(209, 223(217, 295(9.
(340x220)
Leglltură în scoarţe de lemn acoperite cu piele ornamentată. rleterioratl. Urme de
chiotori.
VIII) /APOSTOL/,

/Bucureşti,

1774/

/APOSTOL CU MILA LUI DUMNEZEU SFÂNTUL/, /Bucureşti, 1774/
„Bibliografia românească veche" 384
a) Cota: C.R.V. 1012
178 f. cu erori de faliere la f. 33(34, 36(-37(39; 159
(129; 169(1960; +/2 f. ms. rom. sec. XVIII/
(204 X 190)
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Lipsă foaia de titlu.

în

779
în piele

1. Pe prima faţă a primei foi de protecţie :
a) /sec. XVII/
(cu litere cirilice)
„O /amu/ cumpărat /eu/ Răreş/ .. . f"
b) /sec. XVIII/
(cu litere cirilice)
„Meletie / ... / Nicolae"
2. Pe versoul primei file de protecţie :
a) /1775/
(cu litere cirilice)
„/cum să să ştie că/ aceasta să o şti prea slăvit şi lăudat de sfinţi părinţi
şi pravoslavnici creştini prea cuvioşi cititori; mtna va putrezi iară cine va ceti
va pomeni. Eu amu scrisu Nicolae/ot/Pop, m.p. 77283"
b) /sec. XVII/
(cu litere cirilice)
„Cine iaste nici călare nici pă jos
/Cine nice păcătos
Cel ce este om neom(?)
Cine şade în slcrîu său /gătos/" ?
c) /sec. XVIII/
(cu litere cirilice)
„Si amu scrisu eu Dascălul Nicula de la Piteşti. Niţu Dascălul".
3. Pe f. /26/':
/sec. XVIII/
(cu litere cirilice)
„Acest Apostol l-am vîndut Pop Radul din
Kolomuzulni" /Colun-Kolun, Sibiu, n.n./
IX)

Harteştii(

?)

/OCTOIH/ /Rîmnic, 1776/
/OCTOIHU/, /Rîmnic, 1776/
„Bibliografia

românească

veche" 396

a) Cota: C. R.V. 1001
17-21, 24-137, 140-379 f. cu erori de foliere la f.
193(190, 195(194-256(255, 271(270, 273(270, 276(270, 277(270, 290
216x 160
Exemplar deteriorat, cu coperţi de carton şi cotor în pînză. Lipsă foaia de titlu,
filele liminare şi 1-16, 22-23, 138-139, 380-382.
Inscripţii:

1. La f. 115'
(sec. XIX)
(cu litere latine)
„Cintăreţu G. R. Andrei".
2. Pe f. 149v - 150'
(sec. XX)
(cu litere latine)
„Preotu Ioan Ioan Preotu Ioan

Cîntăreţu
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X)

/CAZANIE/, /Rîmnic, 1781/
/CAZANII CE CUPRIND ÎN SINE EVANGHELIILE TÎLCUITE ALE DUMINECILOR
DE PRESTE AN/ /Rîmnic, 1781/

Bibliografia

romanească

veche, II, 445

a) Cota: C.R.V. 1002
/15-/18-310 f. cu erori de foliere la f. 21 /20, 35/33, 210/215:
(295 x210)
Exemplar deteriorat, lipsă foaia de titlu, f. 1-14 numerotate.
Filele 15-18 deteriorate. Fără coperţi.
Inscripţii :
1.

Inscripţia începe pe filele lipsă de la început şi continuă pe f. 20'
a) /1791 iunie, 24/
(cu clrilice)
(f. 20': „Besearică"; f. 30-45: „ca să cetească totdeauna şi eu popa Iosifu sll fiu
pomenitu ca oricare dinu preoţi : /iarl cei ce nu mă vor pomeni fi din clerici sll fie
/ ?/ blagosloviţi şi eretiţi de dumnezeu şi de mine păcătos/ul/ /Luna lui iunie, 24 la
vliata 1791. Eu popa losifu I Drăghiciu adeveresc".

2. De la f. 37' -39'
/secolul XX/
(cu cirilice)
/text indescifrabil/. La f. 38: „cu blagoslovenia Mitropolii".
3. La f. 45'
/secolul XVIII/
(cu cirillce)
„Adicl eu/ 1 Sefir sau Sanfir 1/''
4. La f. 46' -47', 54'
a) 1792, iunie, 24
(cu litere cirilice de tranziţie)
„Am înţeles eu întru aceastli vorbire a sfîntului plirinte Iosifu / ... / că au datu pe
aceastl Clzanie lei 12 pl 20 şi la aceşti bani au ajutat şi pers6nlle titore cîte un
leu, adicl boierul Stefan Paharnicul /I/ au dat un leu, un/ul/ D/umnealor/ boieri /./
Zamfirache şi Petrache au datu cîte un leu şi preotulu losifu lei 10 şi este cwnpă
ratl la anu 1792 iunie în 24"

5. La f. e1v - 82'
/secolul XIX/
(cu litere latine)
„Cazania la Duminica sfinţilor
li Gheorghe Radu Cîntllreţi/f.

plirinţi.

Gheorghe Radu

cîntăreţi.

6. La f. 88'
/secolul XIX/
(cu litere latine)
„Ca danie la 2 ziarăşi la Dumineca Rusaliilor" G. G. Radu
/secolul XIX/

li

G. G. Radu//

7. La f. 94'-95'
/secolul XIX/
(cu litere latine)
„Ca danie la Dumineca tutuloru sfinteloru. Rildulescu Gheorghe. Am spus-o eu aub
semnatulu cîntllreţii G. G. Radu".
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Rădulescu".

9. La f. 98'
/secolul XX/
(cu litere latine)
„Sub Semnatulu amu fostu
Radu".

fi suntu

Cîntlreţu

/dblu/ 1868

şi

pînll acumu. G. G.

IO. La f. 117'
a) /1847, martie 13/

(cu litere drllice de tranziţie)
„Aceastll carte amu cu/mpllrat/u eu mai în tlliu în Besericll eu suptu Isclllitulu Manoilu
Limoianu, 1747, Martie 13".
li. La f. 135'-148'
/secolul XX/
(cu litere cirilice)
„Această cazanie o /amu/ re/sc/u/m/peratu eu popa Iosifu de la protupopu Ioan de
la Văleni întie /plibicire? sic/ /plebiscire/ şi din ceştie /chestiune?/ cu boierul / ... /
/ ... / şi logofătul Petrlche /Petrache?/ şi bini (sic) cel / ... / / ... / eu popa Ioslfu
f ••. / şti şi care preoţi or pune mîna]peJdînsa~să mii. pomlneascil., tot niamul acesta".

XI) MOLITVENIC, Rîmnic, 1782
M/O/LITVEANICU, Rîmnlc, 7209
„Bibliografia romlneasdl. veche". 453
a) Cota: C.R.V. 1003
4 f. nen. + 359 f. cu erori de foliere la f. 143(144; 152 (150.
(213X150)
Exemplar deteriorat. Legil.turil. recentil. în carton şi cotor acoperit cu piele ornamentatl.
Urme de chiotori metalice.
Inscripţii :
1. Pe reversoul primei file de protecţie :
/sec. XIX/
(cu Utere latine)
„Bucuru Margaeu. Mal t6te dilele am fostu Eu Parohulu dlnu Dubuseru"( ?)
2. Pe reversoul celei de a doua file de

protecţie

de la începutul

cil.rţil

:

a) 1892, noiembrie 28
(cu litere latine)
„Muguru în 28 noiembrie 892 /Batllr ave v.a. Maria N ... f"
2 f. v.a.
27 f. v.a.

1. la Maria G. Botia
3. la fie-sil.u Stan
ln fatia Mostarau (sic)curtia
4 Safta B. Morari
5 George Simionu

2 f. v.a.
2 f. x 20
fl.

Mar G. Bota fotie
x Stan Coltic fot
X Paraschiva Nistoru fotie
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

56x20

T. FURDUI

782

3. Pe reversoul primei file de protecţie de la sfîrşitul cărţii :
/sec. XIX/
(cu litere latine)
„Doamne /Dumn/ezeule / ... / ai făcutu Ceru. Nicolae Runcian, Paroh/, /sec. XIX/.
XII) BIBLIA,

tradusă

de Samuil Micu, Blaj, 1795

BIBLIA ADECA DUMNEZEEASCA SCRIPTURA A LEGII VECHI SI A CIUi
NOAO, în Blaj, 1795.

„Bibliog'fajia rom4neasctl vede", 595
a) Cota: C.R.V. 1013
10 f. nen. + 1-128. 131 (de doul ori) - 133 (de doul orl) -134 137-140, 495-894
p. (I)
250 p. (li) cu erori de paginare la p. 225(256 şi 137(133 (I) şi la p. 136
(132-246(250(II).
Exemplar deteriorat. Legătură în scoarţe de carton, acoperite cu piele ornamentatl
deteriorată. Lipsă f. 129-130. 135-136, 491-494 (I).
(375x250)
Inscripţii :

+

1. Pe foaia de titlu :
a) /sec. XIX/
(cu litere latine)
„Auctor hujus libri est Demetrius Cichindeal Bud6k sacerdos pr. rltus cath."

2. La p. 1 (I) :
a) 1809, iulie 30
(cu litere cirilice)
„Această sfîntă carte anumită Biblie s-au cumplrat de cucernica fiică Blasz
Irina cu leguitul său soţ anume Tămaş Gheorghie întru veşnica Pomenire lor.
şi a Rllplusatului Blasz Petru soţul ei cel dintîie d/r/ipt (10) 39 de zloţi pA sama
sfintil Beserici de Nadilu Kulduş şi cine de aice oar în strlina să fie Afurisit
iarl Cinstitu Preot care ova folosi, aceastl sf(întl) Biblie sil. fie dătoriu a Ruga
pre Milostivul D/u/mnezeu pi(n)tru Ertare picatelor celor ce oau Kumpărat
şi a plstrAtorilor lor şi pentru tot Niemul. Cnmplratil. prin sărguinţa me Joan
Kuk ca Administrator de Culea în anul 1809 die 30 Julii"
XII) BOBB IOAN: CARTE DE ÎNVĂŢATURI CREŞTINEŞTI, Blaj, 1805
BOBB IOAN: CARTE DE 1NVAŢATURI CREŞTINEŞTI, Blaj, 1805
„Bibliovafia 'fom4neasctl veche", 677
a) Cota: C.R.V. 1005
4 f. nen. + 450 p.
Exemplar deteriorat. Lipsii. foile de la 451 pînl la
Inscripţii :

sOrşit, lipsă coperţile.

1. Pe foaia de titlu :
a) /sec. XX/
(cu litere latine)
(pe o etichetă miel de foaie de hîrtie)
„/Pappf"
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1819

M/O/LITVEANIC BOGAT, Bucureşti, 1819
„Bibliografia româlleascl veche", 1041
a) Cota: C.R.V. 1014
6 f. nen. + /361/f.
(201X160)
Exemplar deteriorat.
Inscripţii :

Legături

fn piele

ornamentată

1. Pe partea interioară a primei coperţi :
a) 1935, iulie 18
(cu litere latine)
„Această carte o au răplrat de Teodor
judeţul Sllaj. 1935, Iulie, 18, joi"

Marchiş

; urme de chiotori.

din comuna Supurul de Jos

2. Pe reversoul primei foi de protecţie :
a) 1852, iulie, 18
(cu litere cirilice de tranziţie)
„Acestu Sflntu Dumnezlescu Molitvenicu este al meu sub isd.llturl cumplrat
de mine în preţul de 18 şi sl nu îndrăznească nimenea ca sl fie stlpînu pe
dhlsu afară de copiii mici clei va cldea în mare şi gr~ osîndă, 1852 Iulie 18.
Preotul Dimitrie Crîstea"
3. Pe versoul primei foi de protecţie de la început. /1935/
(cu litere latine)
„Acest Molitvelnic e a lui l\IarchJş Teodor Samoilă".
4. Pe f. a doua nenumerotatl, se află o stampilă cu elementele REGATUL ROMANIEI PAROHIA BISERICII DIN /GHERLA/? / ... /"
5. Pe versoul filei a 5-a nenumerotată :
a) /sec. XVIII/
(cu litere cirilice)
„Acestu Molitvenicu/ ... f 1-a cumpăratu

A/ ... /

şi

cu Nicolai /dascAlul ?/.

6. La f. 26'-29v:
a) 1824
(cu litere chirilice)
„Acestu Moliftelnicu eu lamu cuplratu eu Pop Ionu
(?)/ ... / pentru întru pominiri cătu o/ ... / şi copi(i)

trli.
Vleatu 1824

/Di/

şi cu muiarea m~ cu 14
să fie pominitu ciitu o

25"

7. Pe reversul filei de protecţie de la siuşit :
a) 1935, iulie, 16
„Aceasta Carte răpăratl 1935 luna VII ziua 16. Teodor Marchiş din Comuna Supurul de /Jos/ //Supurul de jos// Judeţul Sllaj. Transilvania
Brlila".
XV) CARTE FOLOSITOARE DE SUFLET,

Bucureşti,

1827

CAR.TE FOLOSITOARE DE SUFLET DESPARŢITA ÎN TREI PARŢI, în Bucureşti,
1827
„Bibliografia românească veche", 1302
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a) Cota: C.R.V. 1004
3 f. nen. + 91/-96-102/f.
(220x 176)
Leglturl în carton şi cotor de piele. Exemplar deteriorat.
Partea de jos a filei 72 lipsii..
Inscripţii :
1. Pe reversul primei foi de protecţie :
a) 1882, martie 2
(cu litere latine)
„Posesore Preotul Iacob Constantinescu 1882 Martie 2"
2. Pe f. 102 :
a) 1888 februarie 1
(cu litere latine)
„Manole Marin Ungureanu s-a în Mormîntat la anul 1888 genarie 1".
b) Pe reversul foii de protecţie de la sfîrşitul clrţil
(1875-1865)
(cu litere latine, cu alfabet de tranziţie)
„s-a născut Iacobî femfroarie 13
s-a născut Ileana fembruarie 22
anu 1875 amindoi lunateci"
Sava s-a ni.scut la martie 1 1868
s-a Dii.scut Gig luna martie 15
anul 1872 amindoi lunateci
anul 1878 sa ni.scut Mariea genare 23 şi s-a botezat ( +) la 29 :
s-a născut Sava la Martie 1868; la 1883 s-a
Dii.scut Lisabeta Mai 8 lunaticii. su (sic) Ioan Ioan
s-a nii.scut la anul 1865 Mai 7".

OLD ROUMANIAN PRINTS OF THE BAIA MARE REGION
RECENTLY ACQUIREO FOR lHE COLLECTIONS OF TIIE LIBRAR Y
OF THE ACADEMY OF THE ROMANIAN S.R. - CLUJ-NAPOCA BRANCH
(S um mar y)
The paper describes 15 old Roumanian books recently acquircd for the special
collections of the Library of the Academy of the R.S.R. - Cluj-Napoca Branch, arul which
are provenient from the Baia Mare district, ancient cradle of Roumanian culture in Maramureş
Country.
Information offered by the holographic inscri.ptions faurul on the copies described here show
that the books belonged tho the Roumanian intelligcntsia and outstanding figures of the Roumanian culture. Thus, ont the book CRV 1010, Carte Romanească de învăţătură by Varlaam
(laşi, 1643), mention is macle of its having been in the possession of Va.sile, Voivode of
Moldavia (maybe Vasile Lupu, Prince of Moldavia, patron of the work Pravila de la laşi,
1646?); on the book CRV 1013, the Bible of Blaj (1795) the note was found „Auctor libri
hujus Demetrius Cichindea]«: he was the founder of the Roumanian school at Arad. On the
same copy there is a signature of Ştefan Paharnicul, a Walachian by origin, and another
sigooture of thc Transylv;mian Buteanu, a Roumanian intellectua.I. from the Bistriţa area, who
in spite of hostile circumstances preserved not only his name but also the ideals of his
:incestors. For these another Buteanu, this time Ion, suffered martyrdom at losaş-Criş in 1849.
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The facts prove that a part of these books printed in Walachia (at Snagov, Rîmnic and
l\11d1ares1) in the times of Antim Ivireanul and Constantin Brîncoveanu, and in Moldavia
(~r laşi) in the days of Varlaam and Vasile Lupu were brought to the Baia Mare region
li>· peasants and the intelligentsia of the villages, an eloquent proof of the uninterrupted
1elo11ionships between the people of Maramureş and those on the other side of the Carpathians.
h j, another proof of the continuity of the Roumanian people in the Carpatho-Danubian
'l'""C in which Roumanian spirituality and the Daco-Romanian inprint of the Roumanian
l1111nanism have developed during the 2050 years of existance.

50 -

Actu Mvsei Porolis:,cnsis -

www.muzeuzalau.ro
/ www.cimec.ro
vol. IV

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

'TIPARITURI ROMANEŞTI VECHI DIN BIBLIOTECA ACADEMIEI
R.S.R. FILIALA CLUJ-NAPOCA PROVENITE DIN BIBLIOTECA
PERSONALA A LUI TIMOTEI CIPARIU

„Savantul graiului românesc"! - cum îl numise Ilie Dăianu pe Timotei
Cipariu - rămîne în Pantheonul românesc una din marile ,eersonalităţi de
renume mondial, de numele căruia se leagă traducerea în viaţa în chip creator a ideilor înaintate ale lui Inochentie Micu, continuînd perseverent opera
cultural-ştiinţifică a acestuia în viziunea istorico-sociologică a lui Samuil Micu,
Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ion Budai-Deleanu2 • Intr-adevăr, „preocuparea ştiinţifică permanentă a lui Timotei Cipariu - scria Dimitrie Maorea3 - , ,a fost studiul limbii rornfule, pe oare el, oa şi Samuiil Micu, Gheor:ghe
Şincai şi Petru Maior (precum şi Ion Buclai Deleanu, n.n.). l-a folosit Însă mai
ales ca mijloc pentru apărarea drepturilor naţionale ale poporului român,
pornind . . . de la principiul just al legăturii strînse dintre istoria şi limba
poporului" . . . „fiind cel clintii învăţat român care publică documente şi
monumente vechi, de limbă românească".
Despre valoarea tezaurului de carte românească veche pe care o conţi
nea biblioteca personală a marelui filolog 4 şi bibliofil5 din Blaj, bibliotecă
numită de Ion Micu Moldovan „cipariană" 6 , ne stau mărturie preţioasele
exemplare care au supravieţuit de-a lungul unui veac 7 , din care un stoc aprc1

1887),

I. Dăianu, Timotei Cipariu
Bucureşti, 1937, p. 11.

(La a 50-a aniversare de la moartea lui; 3 septembrie

1 I. Micu Moldovanu: Timotti Cipariu date biografice, în „Unirea", Blaj, 25/1905,
p. 223; Al. Lupeanu-Melin, lnceputurile ziaristicei romaneşti în Ardeal, în „Almanahul presei
române pe 1926", Cluj, 1926, p. 39, 42, 43; V. V. Grecu, Şcoala Ardelec1nă şi unitatea
limbii romdne literare, Timişoara, 1973, p. 83-84, 85; idem, Preocupările lui Ion BudaiUeleanu pmtru unificarea limbii literare, în „Limbă şi literatură", Bucureşti, 27/1970, p.
153-157.
3 D. Macrea, Lingvişti # filologi romdni, Bucureşti, 1959, p. 68; A. Viciu, Cipariu
ca filolog, în „Unirea" 25/1905, p. 213-216; G. Precup, Părerile lui T. Cipariu asupra
originei limbii şi a poporului roman, în „Unirea", Blaj, 25/1905, p. 216-218.
4
D. Macrea, op. cit., p. 69; V. Niţu, în „Studii de istorie•. Baza de cercetări Tg. Mureş,
Sub redacţia lui S. Fucs (Extras); Bucureşti, 1968, p. 66.
5 S. Jak6, în Anuarul Institutului de istorie din Clu;, 1967,
129-171; Jak.6 Zs„
Philobiblon transilvan, Bucureşti, 1977, p. 31-361, capitolul Istoricu bibliotecii lui Timotei
Cipariu, traducere A. KiS1S; T. Furdui, Tipăriturile româneşti vechi blăje~, aflate în Bibliottca R.S.R. - F.C.N„ Cluj-Napoca, 1976, Comunicare făcută la Sesiunea ştiinţifică organiz.ată la Blaj în 1976, de Comitetul de cultură Alba Iulia şi B.A.R.S.R. - F.C.N.
8 N. Comşa, Corespondenţa între Ion Micu Moldovanu şi Ion Bianu. Un capitol din
colaborarra între Blai şi Bucureşti, Blaj, 1943, p. 99.
7 Jako Zs„ Philobiblon tramilvan, p. 359.

f·
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ciabil de exemplare se află În fondul de carte românească veche al Serviciului
Speciale de la Biblioteca Academiei R.S.R., Filiala Cluj-Napoca.
„ ... Cipariu - scrie Dimitrie Macrea - a reuşit să-şi formeze una din
cele mai bogate biblioteci de la noi din acea vreme, compusă îndeosebi din
manuscrise şi documente vechi româneşti, lucrări de filologie şi istorie ... ".
Ea formează astăzi baza Bibliotecii Filialei din Cluj a Academiei R.S.R.
Marea lui erudiţie şi colecţia bogată de scrieri rare l-au făcut atît de cunoscut
peste hotare, încît renumitul istoric german Theodor Mommsen, trecînd prin
Transilvania, îi face o vizită la Blaj, iar „Societatea germană de orientalistică" din Berlin îl alege ca membru activ al ei 8 • Timotei Cipariu este aşadar
al doilea savant român, după Dimitrie Cantemir, care a fost ales membru al
unui înalt for de cultură şi ştiinţă german.
Despre cele mai multe tipărituri româneşti vechi - azi pierdute -,
puţinele informaţii oferite de literatura de specialitate sînt deosebit de preţioase. În afara arhivei personale, ne stă la îndemînă şi corespondenţa dintre
Ion I3ianu şi fon Micu Moldovan, purtată Între anii 1878-1914 şi publicată
În 1943 de Nicolae Comşa la Blaj 9 •
lnainte de a intra în tema propriu zisă a lucrării, folosim acest prilej
per.iru a spicui cîteva din detaliile acestor informaţii, alăturîndu-le lucrărilor
publicate ale savantului de la Blaj, În scopul de a ne .forma o idee de ansamblu privitoare la comoara de carte românească veche aflată odinioară în
biblioteca sa personală 10 , lucrări în care a fost încorporată nu numai o imensă
muncă de bibliografie, raportată la cerinţele cultural-ştiinţifice ale timpului
său 11 , dar şi un valoros număr de surse documentare edite sau inedite de-a lungul vieţii consacrate acestui scop. Inestimabile din acest punct de
vedere, comentariile istoriografice ale lui Cipariu privesc direct sau indirect
prezenţa în biblioteca sa a exemplarelor de tipărituri româneşti vechi descrise,
utilizate ca izvoare şi temeiuri filologice, pentru o cunoaştere cît mai aprofundată a trecutului istoric al poporului român. „Ci]i>ariu - arată Sigismund
Jak6 - cumpăra mai ales material referitor la istoria T ransilvaniei12 , ••• la
instituţii juridice şi politice, Diete, ... statistică, descrierea ţării, care puteau
fi admirabil folosite ... pentru sprijinirea punctului de vedere al românilor
în luptele politice duse ... în jurul concetăţeniei pe pămîntul crăiesc, al problemelor de limbă"ta.

Coleeţii

8

D. Macrea, op. cit., p. 67-68; Jak6 Zs., Philobiblon, p. 359.
N. Comşa, op. cit., p. 47-106.
10 La Seqia de Manuscrise şi carte rară a B.A.R.S.R.-F.C.N., în fondul Colecţiilor
Speciale se află următoarele lucrări în manuscris ale lui Timotei Cipariu: Acu ~i fragmente
lati11t fi româneşti pentru istoria bisericii româneşti, Blaj, 1855, Ms. rom. 141; Catalog de
bibliotecă şi studii despre Palia, Blaj, 1850, Ms. rom. 135; Crestomaţia seau Analeae literarie, Blaj, 1858, Ms. rom. 140; De orthographia, Blaj, f. an., Ms. rom. 282; Istoria litt:Taturii
româ~şti, Blaj, 1860, Ms. rom. 347; Originea românilor, Blaj, cca. 1850, Ms. rom. 348;
Principia de limba şi scriptura, Blaj, 1850, Ms. rom. 524; Pri11cipiia de scriptura, P. II,
Blai. 1850, Ms. rom. 344.
11 D. Mac.rea, op. cit., p. 75; Jak.6 Zs., Polibiblion, p. 327.
·
12 V. Niţu, op. cit., 69; Jak6 Zs. Philobiblon, p. 387 şi 357.
13 Jak6 Zs., op. cit., p. 324.
~

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Tip,lrituri româneşti ;.;echi din biblioteca T. Ci/hlriu

789

In acest context, tipăriturile româneşti vechi au jucat un rol primordial
în realizarea dezideratului propus. Operele scrise şi publicate încă În timpul
vieţii, completează imaginea pasionatei saile a'Ctivităţi, despre care, oricît s-a
scris pînă acum, nu s-au putut circumscrie în timp decît linii directoare, dar
sigure, asupra cuantumului şi semnificaţiilor istorico-culturale ce conturează
figura modestului profesor din Blaj, dar marelui om de ştiinţă român transilvă
nean.
Despre exemplarele de carte românească veche din „biblioteca cipariană"
însă, nu s-a scris în mod expres, deşi fiecare lucrare în care se vorbeşte despre
ea, ne dă detalii de mare valoare ştiinţifică În domeniul bibliografiei şi istoriografiei româneşti vechi14. Relatările competente ale diferiţilor autori, arareori
depăşesc preocupările bibliofile ale eruditului blăjan de faimă europeană. Înzestrat nu numai cu o memorie fenomenală şi cu o uimitoare şi dîrză putere
de muncă, stimulat de o îndîrjită sete de cunoaştere, - o mare parte din
lucrările lui Cipariu privitoare la tipăriturile româneşti vechi, au văzut lumina
tiparului pentru întîia oară în revistele: „Organulu luminărei", „Analele Gimnaziului greco-catolic din Blaj" şi „Archivu pentru filologie şi istoria".
Exemplarele de carte românească veche ale lui Timotei Cipariu au fost
- după cum ne-o demonstrează faptele - folosite aproape în toate cazurile
de către Ion Bianu şi Nerva Hodoş la întocmirea fişelor ·descriptive, în vederea redactării Bibliografiei româneşti vechi 16 • Desigur în această privinţă,
neavînd la îndemînă şi alte documente scrise, ne mărginim numai Ia o parte
din corespondenţa amintită mai sus. Astfel, în 1895 Ion Bianu, în scrisoarea
sa din 4/16 august, îi scria lui Ion Micu Moldovanu: „Voi avea trebuinţă să
văd şi cîteva cărţi din Biblioteca Cipariu, cărţi vechi româneşti" 17 . lntr-un
anume sens, trebuie spus că opera lui Ion Bianu şi Nerva Hodoş, aşa cum va
reieşi din cele ce urmează, este rezulta tul colaborării directe sau indirecte dintre
Bucureşti şi Blaj; am putea spune, cu anumite rezerve, că este într-o măsură
şi opera lui Timotei Cipariu 18 şi a lui Ion Micu Moldovanu, deoarece autorii
Bibliografiei româneşti vechi au utilizat nu numai exemplarele „cieariene"
de carte românească veche, ci - graso-modo - şi notiţele şi adnotarile extrem de amănunţite ale amîndurora 19.
Trăit în casa lui Ion Micu Moldovanu şi în imediata apropiere (mai
corect spus în anturajul lui Timotei Cipariu), Ion Bianu s-a mîndrit cu faptul că a mers - ca să folosim declaraţiile sale - „pe urmele şi În lumina
luceferilor de la începutul secolului al XIX-lea" şi că: „a deschis ochii
copilăriei asupra lui Cipariu", pe care l-a avut „învăţător şi ocrotitor părin
tesc" alături de „ceilalţi crescuţi în acelaşi spirit, cu aceleaşi adevăruri" 20 istorico-culturale şi patriotice. Referindu-se la substratul acestor afirmaţii ale lui
Comşa, op. cit., p. 28.
R. Brate ş, Oa~ni din Ardeal, Bucureşti, 1973, p. 44; D. Macrea, op. cit„ p. 67.
11 N. Comşa, op. cit., p. 28-29.
17 Idem, op. cit., p. 61.
1B I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu, Bibliografia româMască veche, I-III, Bucureşti,
1903, 1912, 1936; N. Comşa, op. cif., p. 31-34, 51, 61, 68-69, 71.
19 N. Comşa, op. cit.
20 Idem, op. cit„ p. 17.
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Ion Bianu, Nicolae Comşa apreciază că Timotei Cipariu a fost chiar „inspiratorul studiilor literare de istorie ale lui Bianu" 21 şi „era firesc ca acesta aflat la Bucureşti - să se adreseze la Blaj, unde .găsea şi multe cărţi vechi,
unice, dar şi priceperea în judecarea şi preţuirea lor". „Ceea ce . . . s-a început în domeniul studiilor de istorie literară veche cu marele nostru Timotei
Cipariu, s-a continuat - ·scrie Nicolae Comşa - persistent şi sistematic cu
Ion Miru Moldo\ranu, care în ce p11iveşte învăţătura căiqii era UJ11 alter Cipariu, şi după moartea acestuia" a rămas „singura din marile personalităţi ale
Blajului".
„Cărţile aflate" în Blaj, îndeosebi ale lui Timotei Cipariu, „trebuiau vă
zute şi descrise", preciza Ion Bianu, care în 1878 a cerut lui Ion Micu Moldovanu „notele" cu descrierea cărţilor romaneşti vechi, făcută de Cipariu22 .
Explicabil ca în 1879 Bianu să scrie: „spune complementele cele mai respectuoase veneratului D/omn/ Cipariu". De altfel mesajul propunerilor făcute
de Timotei Cipariu în discursul său din 1862 la Adunarea Generală a ASTR~I
în Braşov, trasa ca sarcină de prim ordin Societăţii transilvănene pentru cultura poporului roman „să se adune o bibliotecă de cărţi vechi romfoeşti ...
din timpurile cele mai vechi ... cu spesele Asociaţiunii şi în depozitul ei".
Aceasta a prins viaţă în activitatea de mai tîrziu a Academiei Romane. „Recomandările formulate în 1862 scrie Valeriu Niţu 2 3 - Cipariu le practicase În decursul mai multor ani, iar iniţiativa pentru valorificarea vechilor
tipărituri romaneşti, dorea s-o vadă înfăptuită". locă în 1861, Timotei Ci pariu
a donat cărţi ASTREI la Sibiu. „Un razim naţionalităţii romane se împlîntă
astăzi ... sperăm că asemenea reazime ... se vor împlînta ... şi mai multe
şi mai puternice" (Vezi: G. Cipăianu: Din activitatea ASTREI În 1861-62,
în Studia 2/1971, Cluj, p. 70). Bogdan Petriceicu Haşdău în Cuvente den
betrani, apreoia că Timotei Cipairiu „a supus cel dimîi unui studiu esotiic
vechile texturi romane". De remarcat este aici şi faptul că Ci pariu a adus
numeroase contribuţii prin corn.Pictările făcute Lexiconului de la Buda (1825)24.
aducîndu-i importante rectificari şi precizări. Exemplarul se află în fondul
Secţiei de Manuscrise şi carte veche a Bibliotecii Academiei R.S.R., F.C.N.25
Mergînd pe linia depistării unor detalii În corespondenţa dintre Ion
Bianu şi Ion Micu Moldovan, aflăm că În 1898 fostul elev al acestuia din
urmă, ate_stă fostului său profesor nu numai primirea, ci şi faptul că „Tetraevanghelul lui CiparÎ<u este încă ... " la Bucureşti28. Totodată îi face cunoscut
că îi înapoiază Liturghierul din 1680, tipărit la Bucureşti, rugindu-l în acelaşi timp să-i comunice „dacă in exemplarul Cipariu se află prefaţa şi dedicaţie; dacă are, . . . să ... reconstituie pasajul ... de la f. 4 rîndul 1 ultima
a treia foaie din prefaţa dedicatorie"2 7 •
Idem, op. cit., p. 29.
Idem, op. cit., p. 50.
23 Idem, op. cit., p. 33, 48, 51, 61, 69-71, 99.
24 B. P. Haşdeu, Cuvente den betrani. Istoria limbii române, III, Bucureşti, 1881, p. IX.
2S uxiconul de la Buda, coligat cu Ms. rom. 586. Filele manuscrise sînt intercalate
între fiecare filă tipărită.
26 N. Comşa, op. cit., p. 69.
21 Idem, op. cit., p. 70.
21

22
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în legătură cu această tipăritură, tot în 1898 Bianu a cerut să i se comunice „dacă acel exemplar se termină cu foaia 126, sau mai urmează?" Este
o probă în plus că exemplarul lui Timotei Cipariu a· constii.tuit obiectul unei.
cercetări mai minuţioase.
în 1901 Ion Bi anu i-a scris lui Ion Micu Moldovanu: „exemplarul nostru
din Kyriakodromion-ul /Bălgrad/ 1699, la Cipariu nu are ultima foaie care
urmează după foaia 414. Mă rog - insistă Bianu să ne copiezi din exemplarul de acolo, ce se află tipărit pe aceea foaie"2s. Şi apoi încă „o rugare'"
(1901 ), nu ne dai Catechismul, îmi pare rău, căci asupra acestui punct publicaţi unea bibliografiei este vorba de Bibliografia românească veche - va
fi defectuoasă". Referirea se face la Catechismul calvinesc, pe care Cipariu
afirmase că l-ar fi văzut în Biblioteca Blajului. „Exemplarul lui /Gheorghe/
Bariţ unde să-l căutăm? . . . Dacă nu ne trimiţi exemplarul de acolo, cum
ne-ai dat altele multe şi bune, (evident şi din cele ale lui Timotei Cipariu)
rămîne lucrarea necompletă în acest punct". In acelaş an, Bianu îi mai scria:
.,la sfîrşitul tomului I, facem Addenda et corrigenda, în care adaugem cc
am aflat despre unele cărţi după tipărirea descrierii lor, sau îndreptăm oarecari greşeli. Pentru aceasta avem grabnică şi mare trebuinţă de Evanghelia
lui Coresi, exemplarul dtale personal, în care se află la sfîrşit şi Molitvenicul"29. Este de presupus că şi Exemplarul C care a aparţinut lui Timotei
Cipariu, să fi fost trimis la Bucureşti alături de Exemplarul M, care a aparţinut lui Ion Micu Moldovanu. lmprejurarea constituie un element important,
nesemnalat încă în istoriografia românească veche, privitor la circulaţia tipă
riturilor româneşti vechi trecute peste Carpaţi Înainte de 1918, din Transilvania şi Ţara Românească.
1n 1905, Ion Micu Moldovanu ia dat cîteva relatări lui Bianu, referitor
la un exemplar din Observaţii de lim/bă/ rom/ânească/, tipărit la „Buda
1797", aflat în „biblioteca cipariană" 30 • în ce priveşte datarea acestei tipări
turi, presupunem că aici, fie la citirea, fie la imprimarea textului cărţii lui
Nicolae Comşa, s-a strecurat o eroare, deoarece cartea lui Paul Iorgovici,
Observaţii de limbă românească pe care a avut-o în vedere Ion Micu Moldovanu, a apărut În 1799, nu în 1797. Oricum, faptul important de reţinut
Idem, op. cit., p. 70.
N. Comşa, op. cit., p. 99. Vezi şi V. Drimba, în ,,Studii şi cercetări de istorie
literară şi folclor", Bucureşti, 1955, p. 558(24); Titus Furdui: Date noi privitoare la Tîlcul
evangheliilor şi Molitvenicului romi1nesc ale lui Coresi, Cluj, 1972; idem, Date noi la Arad
privitoare la tipăriturile lui Coresi. Contribuţii la Bibliografia romilnească veche, Cluj-Napoca,
1976, Comunicare ţinută la Sesiunea ştiinţifică din Arad, 1977. Ion Micu Moldovan, în
scrisoarea din 12/10 1898, îi scria lui Ion Bianu că exemplarul său („exemplarul M" din
Tîlcul evangheliilor a lui Coresi) a fost procurat de la parohul Daniel din Szabad (Sabadul
de Cîmpie, azi Voiniceni, judeţul Mureş). Vezi C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor
din Transilvania, II, Bucureşti, 1968, p. 92 şi 256. Exemplarul a fost deci achiziţionat de
Ion Micu Moldovan, care apoi a ajuns pe masa de lucru a lui Timotei Cipariu. Acesta,
desigur confundîndu-1 cu exemplarul său, neobservînd eroarea (la vîrsta sa înaintată, o asemenea scăpare i se putea întîmpla), a aplicat sigiliul sec de proprietate. Că a fost vorba
de o eroare, o dovedeşte faptul că sigiliul sec lipseşte de pe exemplarul C, adică exemplarul care îi aparţinea de fapt.
ao N. Comşa, op. cit., p. 100.
2e
29
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consta m aceea că este vorba de exemplarul ce a aparţinut bibliote.:ii personale a lui Cipariu.
ln capitolul Istoricul bibliotecii lui Timotei Cipariu din cartea Philobiblon tran~ilvan a lui Jak6 Zsigmond, întîlnim importante amănunte privitoare la tipăriturile româneşti vechi din biblioteca lui Timotei Cipariu. De
altfel, autorul face şi un istoric al bibliotecii cipariene. „De la un strămoş al
său (sec. al XVIII-iea), Timotei Cipariu ... a moştenit un Liturghier, tipărit
la Bucureşti în 1708, păstrat ... cu pietate pînă la sfîrşitul vieţii" 31 • In 1848
Timotei Cipariu îi scria lui Gheorghe Bariţiu: „Ve1Ji dta numai pentru o bietă
Pravila /Govora, n.n./, scrisesem aoum doi ani în 3 ex/emplaire/"az. La acest
exemplar, credem că Ion Bia.ll!u a făcut la 27 ianuarie 1896 referirea, cînd
solicita stăruitor: „am încă o rugare bibliografică: mă rog să fotografiezi
pentru noi titlul Pravilei mici de la Govora, ediţia făcută pentru Ardeal,
din care numai Între cărţi.le rămase de la ... Cipariu ştiu că există un exemplar". Nu ştim dacă clişeul a fost trimis sau nu, deoarece În Bif,[iografia
românească veche, I, p. 110 şi 111, nu apar decît două reproduceri din
această tipăritură (1640): „Stema Basarabilor" aflată pe dosul foii de titlu
şi o „pagină din filele liminare"3 3 •
lncă în 1922, Alexandru Lupeanu scria despre biblioteca personală a lui
Timotei Cipariu: „biblioteca rămasă după dînsul e proverbială" 3 4, iar Jak6
Zsigmond, continuîndu-şi aprecierile unanime cu privire la ea, scrie: „Unică
printre cele ale contemporanilor săi", biblioteca lui Timotei Cipariu a devenit „continuatoarea organică a tradiţiei bibliofile transilvane din secolele
XVII şi XVIII" 35 • Ea cuprinde numeroase lucrări de istorie bisericească şi
tratate de „filologie şi gramatică românească", precum şi altele de economie
politică şi socială referitoare la trecutul istoric al poporului român. În privinţa exemplarelor de carte românească veche, se pare că în 1838 Timotei
Cipariu a achiziţionat şi unde tipărituri româneşti vechi de la medicul aiudean
Ion Bariţiu, care la rîndul său le moştenise de la tatăl lui, fost profesor de
teologie36 , precum şi de la familia Gotz Kovasznai J6zseph 37 • Arătăm aici
că în 1976 a fost achiziţionat un Liturghier blăjan, de la unul din descendenţii acestei familii, de la cantorul Goţ Petru de pe Valea Mureşului, ceea
ce înseamnă că urmaşii acestui paroh, au continuat preocupările înaintaşilor
lui. Tot în această perioadă Timotei Cipariu a cumpărat şi alte exemplare
de carte românească veche, de la descendenţii lui Vasile şi Dimitrie Aaron.
Dar cea mai importantă achiziţie în acest timp, făcută de Timotei Cipariu,
scrie Jak6 Zsigmond, „a fost, fără îndoială, coleqia doctorului Vasile Popp,
- acest mare pioner al bibliografiei româneşti - cumpărată încă în 1842
sau în anul următor" şi „este verosimil ca biblioteca acestuia să fi trecut în
31

32
33
34

35
36

37

Jak6 Zs., Philobiblon, p. 312.
N. Comşa, op. cit., p. 63.
I. Bianu, N. Hodoş, op. cit., I, 1903, p. 110 şi 111.
Al. Lupeanu, Călăuza Blajului. Cu însemnări 1i lămuriri istorice, Blaj, 1922, p. 58.
Jak6 Zs., Philobiblon, p. 317.
Idem, op. cit., p. 317.
Idem, op. cit., p. 317.
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întregime în posesia lui Cipariu"JB. ln Catalogul „nedatat întocmit de Cipariu
pe 107 p(agini) figurează - scrie Jak6 Zsigmond - ediţii vechi de texte" 39
de specialitate filologică, istorică, alcătuită între 1838-1848, potrivit cerinţelor specifice ale realităţii romaneşti.
În 1851, T. V. Borza i-a semnalat lui Timotei Cipariu existenţa unor
cărţi vechi romaneşti 40 , iar în 1856, Ioan Fekete Negruţiu „i-a trimis 7 cărţi
religioase vechi"41. Ilie Vlasa Ticadi, i-a promis o Pravilă4 2 /lndreptarea Legii,
Tîrgovişte/, 1652, găsită la biserica Veresmort, localitatea Unirea de lingă
Aiud. Ioan Deac din Sebeş i-a irimis un exemplar din cartea lui Ion Popa
din Vinţ: Sicriul de aur (Sebeş-Alba, 1683), probabil exemplarul C.R.V. 19,
care poartă pe foaia de titlu sigiliul sec al lui Timotei Cipariu, iar o Cazanie
(Carte romanească de învăţătură), laşi, 1643, pe care se află atît sigiliul sec
cît şi scrisul lui Timotei Ciyariu: „Finita lectio hujus ultimi libri 1858,
12/24 Juni", însemnare făcuta numai la cîteva luni după primirea scrisorii
lui Deac din 2 ianuarie 1858.
1n prefaţa Crestomaţiei seau Analecte Literarie (Blaj, 1858), Timotei
Cipariu - le menţionează la p. 36 Ştefan Semlyen în lucrarea sa Tipărituri
ardelene din veacul al XVJ-lea 43 - , ne dă şi alte localităţi privitoare la
provenienţa cărţilor lui Timotei Cipariu. „Vechile tipărituri romaneşti serveau filologului ardelean - scria Valeriu Niţu - pentru a determina din
punct de vedere istoric, fizionomia limbii romane, iar acestea concretizează
uninatea ei şi prin cÎJr:cuilaţ:ia ·tipăiri1rur~loc, căci, scria Cipairiu: „ ... fieştecairele
acestea reprezintă limba romanească deplin, după cum se grăia în Transilvania cu părţile Ungariei, în Moldova cu părţile ei antice şi în Romania" 44 ,
„deoarece limba unui popor este faptă istorică şi prin urmare, adevăr istoric"45.
Pentru Timotei Cipariu, „limba vechilor cazanii", cum o numea un i;ioet
din Moldova, aflată în tipăriturile romaneşti vechi, era „limba căreia i se
închinară părinţii noştri ca unui ideal sfînt şi însufleţitor, tezaur ce ne-a
rămas de la ei, ereditate neînstrăinată şi ... oa.rea ca un fir e în staire :a conduce /destinul cercetărilor noastre filologice şi istorice, n.n./ prin toate labirintele întunecate /necunoscute sau umbrite, n.n./ ale acestui popor antic"4 6 •
Neîndoios că întreaga activitate ştiinţifică a lui Timotei Cipariu trebuie
văzută prin optica investigaţiilor sale în lumina textelor romaneşti vechi, a
importanţei pe care el a dat-o tipăriturilor şi ctitorilor şi autorilor lor, iar
Idem, op. cit., p. 322.
Idem, op. cit., p. 327.
•o V. Niţu, op. cit., p. 70.
'1 Idem, op. cit., p. 70.
42 Idem, op. cit., p. 70.
•a Semlyen St., Tipărituri ardelene din veacul al XVI-lea în Biblioteca Academiei R.P.R.
Filiala Cluj, în ,,Prima Sesiune ştiinţifică de bibliologie şi documentare•, Bucureşti, 1957,
p. 295-~9.
44 V. Niţu, op. cit., p. 71.
.a D. Macrea, op. cit., p. 69.
48 Timotei Ci pariu vezi „Organulu luminarei", Blaj, 59/1848, p. 322 şi Principia de
limba şi scriptura, Blaj, 1856, p. 256.
38
39
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aceasta era strîns legată de munca sa, desfăşurată pe tanm pedagogic. Pentru
noi este limpede că cercetarea ştiinţifică în domeniul filologiei era organic
Împletită cu cea didactică, precum şi cu aceea de întemeietor de şcoală românească, aestinată învăţămîntului unui program cu totul altul decît cel preconizat de Petru Pavel Aaron. Patriot înflăcărat, Cipariu a simţit în cel
mai înalt grad de răspundere civică, necesitatea de a aduce un aport cit
mai substanţial În organizarea şi întocmirea unei programe şcolare, pc măsura
cerinţelor fundamentale ale culturii româneşti, întoarsă spre realităţile istorice
imediate ale emancipării poporului său, înarmării lui cu cunoştinţe istorice
şi ştiinţifice autentice. Este firesc ca el să se fi numărat printre cei mai
de seamă fruntaşi şi cei mai activi combatanţi revoluţionari români de la
1848, a cărui contribuţie s-a afirmat neîntrerupt pe tărîm politic şi ideologic,
alături de activitatea desfăşurată de Simion Bărnuţiu, Gheorghe Bariţiu, Aron
Pumnul, Avram Iancu, Vasile Moldovan ş.a. Împreună cu ei, au fost făcute
pregătirile care aveau să ducă la evenimentele de pe Cîmpia Libertăţii. Aşa
cum remarca Ion Iliescu în cartea sa Geneza ideilor estetice în cultura românească41, în această perioadă conţinutul înaintat al ideilor iluministe preconizate şi cultivate de românii transilvăneni, purta „amprenta legăturii cu
noile transformări, primind un caracter activ democratic, popular". „De o
mare importanţă pentru caracterizarea yersonalităţii lui Cipariu - scrie
D. Macrea - este activitatea lui politica. Prin scrieri şi prin luptă politică
activă, Cipariu participă la toate acţiunile din vremea sa pentru eliberarea
poporului român din Transilvania şi pentru drepturile lui politice. El a fost
unul dintre cei zece secretari ai Adunării de la Blaj din 1848 . . . şi unul
dintre cei treizeci de de!egaţi români trimişi la Viena, ca să prezinte revendicările românilor. Pentru a justifica temeiurile istorice şi politice ale egalei
îndreptăţiri a poporului român cu celelalte naţionalităţi din Transilvania, el
publică în 1847-1848 ziarul Organulu luminărei, devenit apoi Organulu
Naţionalu. Cipariu este unul dintre autorii celor 11 puncte ale Adunării de
la Blaj. La 20 octomb~ie 1848, el redactează Proclamaţia de la Sibiu, chemînd
poporul la luptă Împotriva despotismului . . . „Toată activitatea sa publică
(şi publicistică), dovedeşte voinţa sinceră de colaborare cu toate naţiunile,
militînd pentru ca, cu orice preţ să se înfăptuiască, fără condiţii, egalitatea
în drepturi a poporului român cu a tuturor popoarelor europene. De aceea
atît bibliofilia cît şi achiziţionarea de tipărituri româneşti vechi, nu au fost
un scop individualist în şi pentru sine; el le-a pus deopotrivă în slujba intereselor fundamentale ale Întregii dezvoltări sociale şi politice a poporului său.
Legăturile sale cu intelectualitatea şi anticariatele europene de prestigiu,
aveau acelaşi scop: procurarea neîntreruptă a cît mai mu!te şi valoroase
cărţi şi manuscrise privitoare la istoria poporului român, fără însă a exclude
şi pe acelea privitoare la Întreaga cultură antică, medie şi modernă, ale
întregului neam omenesc. ln lucrările lor, Valeriu Niţu şi Jak6 Zsigmond se
referă la faptul că Timotei Cipariu a cumpărat manuscrise şi cărţi Yechi de
I. Iliescu, Gmeza ideilor estetice în cultura
ca D. Macrea, op. cit., p. 73.
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valoare inestimabilă, de la Budapesta, Viena şi alte centre culturale europene. O făcuse înaintea lui şi Inochentie Micu, care a adus din Viena un
exemplar din Hronicul moldo-româno-vlahilor al lui D. Cantemir, păstrat
în Biblioteca Blajului. Dăm şi noi aici un exemplu, necunoscut în literatura de
specialitate: Timotei Cipariu a cumpărat un exemplar de carte rom:inească
veche şi din Lipsea. „A doua localitate importantă de achiziţie, scrie Jak6
Zsigmond, este în ... Lipsea. Aici el avea legături cu firmele Kirchhoff et
Wiegand, K. F. Koehler's Antieuiarium, F. A. Brockhaus ... " De aici Cipariu
a cumpărat cartea Metrica a lui Zenovie C. Pop, tipărită în limba greacă
la Lipsea în 1816, exemplar fost cîndva în posesia Bibliotecii Universităţii
din acest oraş. Şi Timotei Cipariu a scris o metrică: Elemente de poetică.
Metrică şi versificaţiune (Blaj, 1860) pe care Ioan Breazu o consideră originală, negăsindu-i În literatura universală un model pe care să-l fi folosit la
redactarea ei5o.
Timotei Cipariu a cumpărat desigur exemplare de carte rominească
veche şi de la alţi „furnizori" sau proprietari particulari romS.ni, printre
care şi Vasilie Popp, autorul Disertaţiei51 , la a cărei redactare a contribuit
în cei 10 ani de colaborare. Din aceste diverse surse, extrem de dispersate
în spaţiu şi timp, Cipariu să fi cumpărat la răstimpuri apreciabile, din aceeaşi
tipăritură un al doilea şi nu este exclus şi un al treilea exemplar. După
cum ştim, aceasta nu este o noutate pentru cei familiarizaţi cu bibliofilia,
deoarece la fel ca şi alţi cărturari romini, şi Cipariu şi-a procurat mai multe
exemplare dintr-o tipăritură, dacă ele păstrau file ce nu se găseau la exemplarele achiziţionate anterior; aceasta cu atît mai mult cu cit exemplarele
aveau ataşate de-a lungul vremii şi file manuscrise. Puţini sînt acei care pot
să facă cu uşurinţă deosebirea dintre prima şi a doua ediţie a Vieţii svinţilor
pe luna octombrie a lui Dosoftei, apărută la numai CÎţiva ani după Întîia,
~i nu la Iaşi cum se credea, ci la Mănăstirea Neamţ. Or, cu privire la
asemenea detalii - neînsemnate pentru alţii - , Cipariu ţinea să le aibă,
sau dacă nu le putea obţine, măcar să le cunoască. Aşa se explică faptul
pentru care, în acest context, exemplificăm doar două dintre acele tipărituri
din biblioteca lui personală care au supravieţuit; prima este cartea lui Vasilie
Ladislau Popp: De funeribus plebejiis daco-romanorum (Viena 1817), exemplare aflate sub cotele CR V 438 şi CR V 452, şi Catechismul cel Mare (Blaj,
1783), exemplarele C.R.V. 209 şi respectiv C.R.V. 231. S-ar putea aduce
aici unele obiecţii, la care nu răspundem, deoarece nu este în intenţia noastră
să punem pe acelaşi plan tipărituri din secolul XVII cu cele din secolul al
XVIII-iea, mai ales acele de la Blaj, pe care le avea la îndemînă. Dar refell

49

Jak6 Zs., Philobiblon, p. 352-353.
V. Popp, Dissertaţie despre tipografiile româneşti din Transilvania şi învecinatele
ţări de la Începutul lor pînă la vremile noastre, scrisă de Vasilie Popp a frumoaselor Măestrii,
a filosofii şi medicinii doctor şi K(hesaro) K(răieştii) Montano-Kameral Fisic în Zlagna,
Sibiu, 1838; I. Muşlea, în Al/N, 5, 1928-1930, p. 86-157; idem, în Al/N, VI/1931-1935,
p. 529-533; G. Bariţiu, Vasilie Popp, în „Transilvania•, Sibiu, 7/1868, p. 130; P. Teodor,
în Anuarul Institutului de istorie din Cluj, 13, 1970, p. 83-98, 85, 88; I. Bianu, N. Hodoş,
D. Simonescu, op. cit., I, 1903, p. V.
5 1 I. Breazu, Studii de istoria literaturii române şi comparată, Bucureşti, 1968.
50
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rindu-ne la faptul că după 1848 biblioteca îi fusese pustiită, în încercarea sa
de a şi-o reface, este posibil ca Ci pariu, sub povara grelei pierderi suferite,
să fi trecut cu vederea că o tipăritură sau alta a rezistat dezastrului şi, conştient de valoarea unei asemenea cărţi, să-şi fi cumpărat un al doilea exemplar. Sau, acceptînd o altă ipoteză: în 1916 cînd s-a făcut separarea bibliotecilor în pivniţele clădirii Mitropoliei, În masa aceea de carte prăfuită, unele
exemplaire din tipăriturile româneşti vechi aparţinînd lui Ion Micu Moldovanu,
Ioan Vancea, Alexandru Stere.a Şuluţiu, Augustin Bunea şi altora, neaflîndu-se
pe ele nici un semn de proprieta<te, Zenovie Pîdişa.nu să le fi atribui't lui
Timotei Cipariu52 • Noi nu facem însă abstracţie de faptul că marele căr
turar de la Blaj, considera fiecare exemplar de carte românească veche drept
. ".
„unicat
In privinţa exemplarelor de carte românească veche - fiindcă numai
pe ele le avem în vedere - care poartă insemnele de proprietate, atît acelea
ale lui Timotei Cipariu cît şi cele ale lui Ion Micu Moldovanu, nolens-volem
trebuie să acceptăm faptul că ele au fost în mîinile amîndurora. O explicaţie
plauzibilă, deci acceptată cel puţin ca o clauză istorică, este şi Împrumutul
reciproc pe care şi ...l făceau cei doi. Apoi, după moo·rtea lui Timotei Gpa1riu,
se pare că Ion Micu Moldovanu a avut o vreme în custodie biblioteca cipariană. Ştim că exemplarul CR V 258, numit şi „exemplarul M", poartă sigiliul
sec al lui Timotei Cipariu, confecţionat la Viena (probabil la acel gravor
care a confecţionat şi ştampila „Asociaţiunii"). Posibil ca, rătăcit prin vasta
sa bibliotecă aşezată de jur-împrejurul camerei sale de lucru încît arăta, după
spusele unuia din vizitatorii ~ai: „ca nişte ziduri de cetate ce-l împrejmuiau
la masa lui de lucru", să fi aplicat pe exemplarul lui Ion Micu Moldovanu,
sigiliul său.
Din multele sale achiziţii, - avem iarăşi în vedere numai tipăriturile româneşti vechi unele nu au mai apărut în circuitul cercetării ştiinţifice.
Despre pierderea din anii 1848-1849, Cipariu scria cu amărăciune: „Aceasta
fu întîia catastrofă din carea ce a mai scapatu în Blasiu, ... deveni prada
chiaru şi amiciloru/rnei, n-Qlrll mai fi fostu" 53 . Asemenea Îintîmplări dnamaitice
li s-au întîmplat şi altor cărturari români contemporani lui). Din cele aproape 3.000 de cărţi vechi, s-ar fi păstrat numai circa 1.000, cele aflate în dulapurile puse în podul caisei sa.le, oare, azi s-ar cuveni să fie o casă mureailă
în Blaj. Trista experienţă l-a determinat pe Timotei Cipariu să propună înfiinţarea unei Biblioteci Naţionale la Sibiu sau la Bucureşti, unde să-şi doneze
biblioteca. Acest vis a rămas însă neîmplinit. Abia în 1914 biblioteca sa va
ajunge în posesia Bibliotecii Centrale, depozitată cu cele de care s-a amintit
mai sus, În subsolul căldirii, unde s-a amestecat cu altele, provenite de asemenea de la per·sonalităţi de seamă ale Blajului54 •
Timotei Cipat"iu cunoştea, pare-se, nu numai componenţa numerică, dar
şi „locul" pe care îl ocupa biblioteca sa în viaţa culturală a ţării; de aceoa
52
Tampa-Roşu Magdalena, Un tezaur transilvănean de cultură: Biblioteca Blaiului.
100 de ani de la îrufiinivarea prime~ biblioteci, (extras), Galaţi, 1974, p. 264.
53 Jak6 Zs., Philobiblon, p. 337.
ş 4 ldtm, op. cit., p. 359.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Tipărituri româneşti

vechi din biblioteca T. Cipariu

797

îi scria în 1853 lui I(acob) Mureşianu despre intenţiile sale: „Spre acest scop
nu lipsii încă înainte de 1848 a-mi aduna toate ... pe cît îmi era cu putinţă,
cîte mi-ar fi de ajutor . . . însă cu durere . . . materialul . . . fu prada ...
ÎnÎlmplărilor ... Nu disperai însă şi după aceea mă nevoii a restaura şi Întregi ce era pierdut ... pentru că cunoscui necesitatea ce o simţim cu toţii
de a începe oarecînd a ne tracta limba şi apoi istoria după o critică cum se
cere în zilele noastre";; 5 şi „românimea să se folosească de dînsele" 56 •
Cînd în 1887, ochii săi obosiţi pînă la istovire şi-au stins lumina, au
rămas ·de la Cipariu peste 6.000 de cărţi, dintre care marea lor majoritate
nu-i purtau semnătura şi nu aveau nici un semn că i-ar fi aparţinut. In
fondul cărţii româneşti vechi ajuns la Biblioteca Academiei R.S.R. Filiala
Gluj-Napoca, nu avem decît un singur exemplar care-i poartă semnătura,
anume cartea lui Petru Maior: Animadversionis in Recensionem f!istoriae,
(Buda, 1814)5 7 •
P1rivito.r Ja însemnele de proprietate aflate .pe exemplarele care au aparţinut lui Timotei Cipariu, printre specialiştii care prelucrează fondul ciparian,
circulă mutual părerea că o parte din cărţi au fost ştampilate ulterior, după
ce ele au fost de mult inventariate în Biblioteca Arhidiecezană din Blaj.
Acolo, teologii solicitaţi să presteze (desigur benevol) o muncă bibliotecărească,
au aplicat la întîmplare - uneori de cîte 3-4 ori ştampilele de proprietate
sau cele de provenienţă, pe exemplarele ce aparţinuseră odinioară „capelanului" blăjan, astfel că unele cărţi foste ale lui Cipariu, au pe foaia de titlu
o singură ştampilă pusă hazardat în mai multe părţi. Tipăritura: Synopsis
historiae juris Transsilvanici in usum auditorum suorum (Cluj, 1830) a lui
Ladislau Vaida, are aplicată pe foaia de titlu de 4 ori ştampila oval-alungită
a lui Timotei Cipariu. Important este că acest fenomen nu se repetă la
exemplarele tipăriturilor româneşti vechi cipariene. Sigiliul sec despre care se
presupune că ar fi fost aplicat după decesul său, nu-l Întîlnim decît pe patru
exemplare şi anume: pe prima filă a unui exemplar din Carte românească
de învăţătură, 1643, (CRV 62): Palia de la Orăştie (CRV 205); Sicriiul de
aur (CR V 19); TUcul evangheliilor şi Molitvenicul rumânescu ale lui Coresi
(CRV 285 ), fiind implantat la toate exemplarele cu grijă şi în cel mai vizibil
spaţiu liber.
Majoritatea exemplarelor de carte românească veche ce au supravieţuit,
din biblioteca cipariană, presupunem că se află la Biblioteca Academiei R.S.R.
Filiala Cluj-Napoca, în fondurile Colecţiilor Speciale. Numai două tipărituri:
un exemplar din Biblia ·de la Blaj, 1795, (CRV Blaj 2)58 şi unul din lucrarea
lui Samuil Micu Theologhiia moralicească, (Blaj, 1796)59, se află în fondul
Bibliotecii Documentare Timotei Cipariu din Blaj. Acestea poartă de fapt
ştampila de provenienţă „Biblioteca T. Cipariu", aplicată în spaţiul destinat
acestui scop, în careul ştampilei pătrate a Bibliotecii Centrale Arhidiecezane
55
:ie
51
58
59

Idem, op. cit., p. 348.
Idem, op. cit., p. 350.
C.R.V. 382.
I. Bianu, N. Hodoş, op. cit., III, (B.R.V. 595).
Idem, op. cit. (B.R.V. 634).
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din Blaj. Ştampila de provenienţă (oval-rotundă), se pare a fi confecţionată
de unul dintre bibliotecarii Bibliotecii Centrale din Blaj: Zenobie Pîdişanu,
Alexandru Lupe.anu sau Nicolae Comşa. Un exemplar din Dicţionarul româno-latino-maghiar (T. II Cluj, 1923), poartă pe foaia de titlu ştampila
ovală a lui I. M. Moldovan, iar pe dosul ei, la yrovenienţă, În ştampila
pătrată a Bibliotecii Centrale din Blaj, se află aplicata cea confecţionată pentru
exemplarele provenite ·din Biblioteca lui Timotei Cipariu.
Nu putem trece peste consideraţiunile lui Alexandru Lupeanu, referitoare
la personalitatea lui Timotei Cipariu şi a bibliotecii sale _personale. Timotei
Cipariu era - spunea el - „o autoritate foarte respectata a vremii sale ...
A luat parte la toate mişcările cultural revoluţionare, fiind unul dintre conducători•. O deosebită importanţă o acordă faptului că: „lucrările sale se
cuprind în orice manual de istorie literară" 60 • La aceasta - completăm noi - ,
lucrările lui Timotei Cipariu nu numai că au intrat în manualele şcolare de
curs mediu şi universitar, dar ele stau la temelia tuturor cercetărilor actuale
în domeniul istoriei tiparului, a cărţii şi a culturii româneşti. Fosta „Biblioteca Centr.ală" din Bl~. îi poartă azi numele. De numele său este legată
întreaga activitate desfaşurată de filologii şi lingviştii contemporani din ţară
şi străinătate, privitor la istoriografia şi bibliografia românească veche. Cuvintele lui din 1863, stau chezăşie şi cercetărilor de istorie a poporului român,
în care dragostea faţă de gloria nemuritoare a neamului, cuprind cele mai
înălţătoare simţăminte de patriotism: „O serie lungă de secoli a(u) trecut pre
pămîntu) patriei noastre În care această naţiune laborioasă şi respinsă în
toate părţile, ajunse la soarta cea mai de pre urmă a iloţilor spartani şi a
sclavilor Americii/de Sud, (- aluzie la cotropirea ei de către spanioli şi
exterminarea incaşilor de către Hernando Cortez (1485-1547) - n.nj. în
care pre a:cest pămînt era fără _patrie, fără nici o apărare sau scutinţa din
partea statului pentru care îşi varsa sîngele împotriva oştilor inamice acestei
ţări, fără de a secera şi gloria vinuţilor militare pentru naţiunea sa, care în
sudoarea feţei sale îşi nutrea nu numai numeroasa ei familie ci totodată contribuţia spre susţinerea unei caste privelegiate, care-i . . . închidea toată uşa
spre o eluptare din această servitute". 1n condiţiile de azi ale socialismului,
visul lui Timotei Cipariu l-au Împlinit urmaşii săi Întru cuget şi simţiri.
Din cipăriturile româneşti vechi existente în Biblioteca Academiei R.S.R.
Filiala Cluj-Napoca, provenite de la fosta Bibliotecă Centrală din Blaj, un
nwn~r de 61 au apar-ţinut lui Timotei Cipa riu.
Dăm în continuare o situaţie a exemplarelor de carte românească veche,
în ordinea apariţiei lor, foste în proprietatea sa. Din a doua jumătate a sec.
al XVI-lea: 4 exemplare: 1560-1561, 1568, 1582. Din prima jumătate a
sec. al XVII-iea, 5 exemplare: 1641, 1642, 1643, 1643, 1644. Din a doua jumăotaite a sec. XVII, 5 exemplare: 1651, 1680, 1683, 1680, 1696. Din prima
jumătaite a se<:. al XVIII-iea, 6 exemplace: 1726, 1742, 1743, 1743, 1745,
1746. Din a doua jumătate a sec. XVIII, 11 exemplare: 1763, 1771, 1777, 1778,
1781, 1783, 1788, 1791, 1795, 1797, 1799. Din prima jumătate a~. al XIX-iea,
1

'° D. Macrca, op. cit.,

p. 74.
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28 exemplare: 1803, 1804, 1805, 1805, 1806, 1812, 1813, 1813, 1814, 1816,
1816, 1817, 1817, 1818, 1818, 1818, 1821, 1821, 1825, 1826, 1827, 1827,
1828, 1830, 1830, 1830, 1830, 1830. Din Tabelul anexat Jra. finele aicestei
lucrări .se poate lesne oonstlalta ,că unde se repetă aceiaşi >aJni nJU oote vo.rba în
mod obligatoriu de mai multe exemplare din aceeaşi tipăm1rură, ci de 1altele
ca.re au acelaşi an de apairiţ,ie. Este lllil'll'l din aspectele des îmî1ni1tie, oa 1regulă,
nu ca excepţie ai:ci.
Din acestea, 38 exemplare au un conţinut laic, 18 eclesiastice sau bisericeşti, iar 5 cu conţinut mixt. Această „diferenţiere" făcută aici, este şi ea
relativă deoa.rece, cu privire la conţinutul cărţilor de cultură feudală, absolută în multe privinţe, unele tipărituri poartă amprenta şi nrăsăturile acesteia.
Nu trebuie să nesocotim lupta maselor în fruntea cărora se afla intelectualitatea rom â nească, printre care şi Timotei Cipariu, adept al curentului
democrat burghez care, animat de ideile iluminismului, milita pentru lichidarea regimului feudal, sprijinind masele populare r·o mâneşti În promovarea
unei culturi naţionale pe baza cunoaşterii tipăriturilor româneşti vechi. Este
totu~i necesară o asemenea apreciere, dat fiind caracterul specific al orientării spre o gîndire laică sau laicizantă a multora dintre autorii acestor tipă
ri,turi, în măsura în oare, gradul de dezvokare ia rnlaţiil0ir de ,tJip feudaJ, o
făceau posibilă. În vederea unei Înţelegeri mai adîncite a umanismului românesc, care a răzbătut şi prin intermediul artei tipografice 1n afirmarea lui
în rîndurile poporului rom:ln, sensibil la promovarea ideilor Înaintate ale vremii, ne-am permis această remarcă. Aceasta vizează îndeosebi cărţile de istorie, cu precădere cele privitoaire la trecutul istoric şi a culturii r-om âneşti,
într-o perioadă de avînt economic şi politic sud-est european, vitreg pentru
"
rom am.
Astfel, tipăriturile cu caracter laic din prima jum ătate a sec. al XVIII-iea,
sînt 3 exemplare: 1721, 1734, 1745; din a doua jumătate a sec. XVIII-lea,
8 exemplare: 1771, 1777, 1778, 1788, 1791, 1795, 1797, 1799; din prima
j,umătate a sec. al XIX-lea, 28 exemplare: 1803, 1805, 1805, 1806, 1812, 1813,
1813, 1814, 1816, 1816, 1817, 1817, 1818, 1818, 1818, 1821, 1825, 1826,
1827, 1827, 1828, 1830, 1830, 1830, 1830. Tipăriturile cu conţinut bisericesc
sînt: din a doua jumătate a sec. al XVI-lea, 3 exemplare: 1560-1561, 1568,
1568; din prima jumătate a sec. al XVII-lea, 4 exemplare: 1651, 1680, 1683,
1696; din prima jumătate a sec. al XVIII-lea, 2 exemplare: 1763, 1781;
din prima jumătate a sec. al XIX-lea, 1 exemplar: 1804. 1n privinţa celor
pe care noi le apreciem laico-bisericeşti, situaţia se prezintă astfel: din a 2-a
jumătate a sec. al XVI-lea, 1 exemplar: 1582; din prima jumătate a sec.
al XVII-iea, 1 exemplar: 1643; din prima jumătate a sec. al XVIII-iea,
1 exemplair: 1726; din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, 2 exemplare:
1780 şi 1783.
Nu trebuie să omitem faptul că Timotei Cipariu a fost animat neîntrempt <ie ideea punerii în dezbatere plenară a celor mai diverse aspecte ale
istoriografiei româneşti vechi, folosindu-se atît de exemplarele de carte .r omânească veche diin biblioteca sa personală, oh şi de altele aflate în bibliotecile
publice, mănăstireş · sţ. /
ticulare. Din cele referitoare la istoria cărţii
'
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româneşti vechi, amintim spre exemplificare cîteva: Care e cartea cea mai
veche românească?, comentariu apărut în paginile „Organului luminărei",
Blaj, LIV/1848, p. 304; De Re literaria valachorum, apărută în „Annales
Gymnassii Blassiensis pro anno scholastico MDCCCLVIII", Blaj, 1858, p. 11
şi „Notiţia", Principia de limba şi scriptura, Blaj, 1866, p. 116-117; Documente, publicate în „Archivu pentru filologia şi istoria", Blaj, 5/1867, p.
102-103, 9/1867, p. 181-182; Catechismul calvinesc, Sibiu, 1879, p.
85-92, etc.01
Competent istoriograf pe cît de mare filolog, aspecte asupra cărora s-au
oprit În scrierile lor Ion Breazuri~. Dimitrie Macrea, Valeriu Niţu, Yves Goldenberg, Jak6 Zsigmond, Magdalena Tampa şi alţii, Timotei Cipariu s-a
afirmat şi ca un remarcabil om de cultură clasică universală, care a deschis
într-o manieră modernă, căi noi de acces În domeniul istoriografiei şi bibliografiei româneşti. De la problemele majore ale bibliofiliei, desigur nu ca o
problemă În sine, pînă la cele mai neînsemnate În aparenţă, ale Însemnelor
de proprietate, obicei Încetăţenit În epocă, tipăriturile româneşti vechi au
constituit pentru el un punct de plecare În Întreaga sa activitate ştiinţifică,
la care cercetătorii şi istoricii români se reîntorc Întotdeauna, cu sentimentul
de adîncă preţuire şi omagiere. Pe deplin îndreptăţit a scris Dimitrie Macrea:
„contemporanii lui Cipariu, făcînd abstraeţie de greşelile şi exagerările lui
lingvistice, au apreciat cu multă căldură dragostea lui pentru limba română,
lupta lui pentru dezvoltarea noastră culturală, pentru libertatea şi drepturile
politice ale românilor transilvăneni" 6 3.
„Ex aequo exempli gratiis exceptiis excipiendis", cum ar spune-o marele
dascăl din Blaj, îl formează un exemplar din Liturghierul bucureştean (1746),
aflat în Biblioteca „Timotei Cipariu" din Blaj, pe filele căruia se păstrează
fragmente dintr-o inscripţie în cirilică, scrisă manu-propria de Safta, fiica
„răposatului şi prea luminatului Don Constandin Voivodu Brîncoveanu", dă
ruită de aceasta bisericii din Bucerdea Grînoasă, 'după martirajul Domnitorului
Ţării Româneşti la Ţarigrad. Şi „o au datu ca să să pominească numele Mă
riei sale şi a răposaţiloru şi părinţilor ei, măriţi În veci". Străvechea mănăstire
transilvăneană, despre care numai o vagă tradiţie mai dăinuie azi, a fost
prefăcută în cenuşe, în vremuri vitrege. Spre norocul posterităţii, una din
cărţile existente acolo neîndoios datorită semnificaţiilor ei istorice ca document autentic, relativ la permanenţa legăturilor dintre românii transilvă
neni cu cei din Ţara Românească - a fost transferată de către Timotei Cipariu În Blaj - nu exclus în biblioteca sa -, scăpînd-o astfel de incendiul
care a mistuit Întreg tezaurul acestei biserici.

TlîUS FURDUI
~1
1;2

N. Comşa, op. cit.
Timotei Cipariu, Elemente de limba română după dialecte şi monumente vechi, Blaj,
1854; Crestomaţia seau Analecte literare, Blaj, 1858; Principia de limba şi scriptura, Blaj,
1866.
ti 3 D. Macrea, op. cit., p. 78; I. Bianu, Timotei Ci pariu, în „Unireaa, Blaj, 25/1905,
p. 222; A. Bunea, Amintirea lui Cipariu, în „Unirea", Blaj, 25/1905, 207-208; Al. LupeanuMelin, Blajul, Bucureşti, 1930 (Coleqia: Cunoştinţe folositoare din lumea largă, Seria C,
nr. 39), p. 25-28; G. Cipăianu, în Studia, series Historia, fasc. 2, 1971, p. 72-73.
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Fig. 1 Timotei Cipariu. Portret (cf. Iosif Yulcan, Pantheonnl Romanesc)
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Fig. 4 Însemne de proprietate pe cărţile
din biblioteca personală a lui T. Cipariu
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Fig. 7 Fotografie de absolvire a Gimnaziului din Blaj, a lui Nicolae
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ANEXE
I. LISTA EXEMPLAREJ,OR DE CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE, CARE AU APARŢINUT
SAU AU FĂCUT PARTE DIN BIBLIOTBCA CIPARIANĂ, AFLATE ÎN BIBLIOTECA

ACADEMIEI R.S.R. FILIALA CLUJ-NAPOCA
Tabel
1. AARON VASILE

-

alfabetic

Istoria lui Sofronim

şi

a Haritei ceii Frumoase, Sibiu

/1828/.
BRV 1109; CRV 628.
2. ALEX! JOANNIS

-

Grammatica daco-romana sive Valachica. Viena. /1828/.

BRV 1266: CRV 470.

3. B/AUER FRIDRICH
WILHELM/

4. /BOIAGI MIHAIL

G./
5. /BOIAGI MIHAIL G./

6. /BOJINCA DAMASCHIN THEODOR/

7. /CANTACUZINO
MIHAIL/
8. /CANTEMIR
DIMITRIE/

9. /CANTEMIR
DIMITRIE/

10. /CANTEMIR
DIMITRIE/
11. /CANTEMIR
DIMITRIE/

-

Memoires historiques et geographiques sul' la Walachie.

Frankfort et Leipsic. 1778.
BRV /-/; CRV 473.

- Kurz gefaste Neugriechische Sprachlehl'e. Wiena. 1821;
(în BRV anul de apariţie este considerat 1823).
BRV 1195; CRV 524.
Poş.: Biblioteca Centralii din Blaj.
- Grammatica Yomano-macedonean4, (în limba greacii).
Vienne, 1813.
BRV 822; CRV 498.
Pos. : Biblioteca Centralii din Blaj.
- Animadversio in DisseYtationem Halensem sub Titulo
Erweiss dass die Walachen nielat Romischar Abkunst sind,
etc., vom k. Rath/alias Sabbas Tokoly-Tuculis./1823 editam:
Von D. T. Bozsinka. Pesta, 1827.
BRV 1300; CRV 475.
Pos. : Biblioteca Centralii din Blaj.
- /Istoria Valachilor/ (în limba greacii). Vienne. 1806.
BRV 707; CRV 651.
Pos. : Biblioteca Centralii din Blaj.
- Geschichte d8S osmannischen Reichs nach seinem Anw11chse und Abnechmen bes&rieben von DemetYie KantemiY ..•
Aus dem Englischen iibersetzet. . . bei Christian Harold.
Hamburg, 1745.
BRV 238; CRV 409.
- Histoire de l'empire othoman, par ... Demetrius Cantemir,
t. I. Traduite en Francois par de M. de Joncquiers, Paris.
MDCCXLIII (1743).
BRV 231; CRV 411.
- The History of the Growth and decay of the otthman Empfre.
Translated into English ... bei Tinda!. Londra, 1743.
BRV 209; CRV 162.
- Reschreibung der Moldau, . . . von DemetYii Kantemfr,
ehemaligen Farfsten in der Moldau historisch geographisch
und politische Beschreibung der Moldau, /traducere de/
Johann Ludwig Redslob, /îndreptări de Biischung, prefaţli.
de G. F. Miiller; harta de Krestschmer/, Frankfurt und
Leipzig. 1771.
BRV 375; CRV 495.
Pos. : Biblioteca Centrali din Blaj.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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12. /CARACAS
DEMETRIU/
13. C/ARRA JEANLOUIS/
14 . •••

Poimatia Iatt'ika, /Poeme medicale/. Demetrii Karakasse
... Poemata Medica, Vienne, 1795.
BRV 592; CRV 683.
- Histofre de la Moldavie et de la Valachie. Je.ssy, 1777.
BRV /-/; CRV 568.
Pos.: Biblioteca Centrală din Blaj.
- Cane f'omdneasctJ de tnvtJ/tlturtJ, tipllritll de Varlaam,
Iaşi, 1643.
BRV 45; CRV 62.
Pos. : Biblioteca Arhidiecezanll gr. -cat. de Alba Iulia şi
Fllgllraş. (Făgăraş)

15.•••

16 . •••

17. •••
18.

CRIŞAN

VASILIE

19. DAMASCHIN IOAN
20 . •••
21. •••

22. FENELON/
FRANCOIS
SALIGNAC DE LA
MOTHE

23. FOTINO, DIONISIE

24. /IOAN GURA-DEAUR, IOAN
HRIZOSTOMUL,
IOAN ZLATOUST/
25. IORGOVICI PAUL
26 .•••

27 .•••

- Catechism, Sîmbăta Mare, 1726.
BRV 190; CRV 239.
Pos.: Ioan Schwartz.
- Cazanii, tip. de Ilie Miniat, Bucureşti, 1742.
BRV 223; CRV 247.
- /Ceasloveţiu/. Sibiu. 1696. (Fragment deteriorat)
BRV /-/; CRV 590.
- Ot'thoephia latino-valachica. Claudiopoli. 1805.
BRV 684; CRV 363.
- Opef'a Philosophica el Theologica. T. I- II. Trad. de
Petru Pavel Aaron, Blaj, 1763.
Pos.: Biblioteca Centralll Blaj.
- /Evanghelia cu învlţăturll/. Blllgrad. 1641.
BRV 40; CRV 179.
- /Evanghelia învllţlltoare/. Govora. 1642.
BRV 42; CRV 196.
- Intîmpltlf'ile lui Telemah, fiiului lui Oulysse. Trad. de
Petru Maior, Buda, 1818.
BRV 779: CRV 534.
Pos.: Ioan Oltyan; Nicolae Osepesco, Braşov, Biblioteca
Centrală din Blaj.
- IstOYia the Palai Da'kiae, tanin Transilvaniae kai Moldaviae, para Dionisioi Foteinoi: IstOYia vechii Dacii, acum a
Transilvaniei, Valachiei şi Moldovei. Adunatl din diferiţi
autori vechi şi mai noi de Dionisie Fotino, Voi. I, Viena,
1818.
BRV 996; CRV 502.
Pos. : Biblioteca Centrală Blaj.
MtJ„gtJYitat'e, Ed. a II-a, Bucureşti, 1746.
BRV. 248. CRV. 281.

- Obsef'vaţii de Zimbil f'omdneasctJ, Buda, 1799.
BRV. 621; CRV 390.
- Invtlţtltuf'i pentru toate zilele. Clmpulung. 1643.
BRV 43; CRV 31.
Pos. : Popa Stanciu, Biserica romanească din Sărata. [Posibil judeţul Cluj]
- Luicon Romanescu-Latinescu-UnguYescu-Nemfescu, quare
da mai mulţi autOYi, ln cu„sul a trideci şi mai mMltOt'u ani
s-au luCf'atu Seu LEXICON. Valachico-Latino-Hungaticowww.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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28 .•••

29 .•••
30. MAIOR PETRU

31. MAIOR PETRU
32. MAIOR PETRU

33. MICU SAMUIL
34 .•••

35. MURGU EFTIMIE

36.•••

37. PAPP LADISLAU
BASILIUS (POP
VASILE I,ADISLA U)
38. PAPP LADISLAU
VASILE (POP
LADISLAU VASILE)
39. /PHILIPPIDE D./

40. /PHILIPPIDE D./
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Germanicum quod a pluribus auctoribus decursu triginta et
amplius anncwum elaboratum est, Budae. 1825.
BRV 1240; CRV /-/.
Coligat cu Ms. rom. 586, cu adnotările, rectificările şi completările autografe ale lui Timotei Ciperiu.
- /Liturghier/ Sfintele şi dumnezeeştile Liturghii. Bucureşti,
1680.
BRV 71 ; CRV 36.
Pos. : Ulterior, probabil şi-a semnat numele şi Ion Micu
Moldovanu.
- /Liturghier/ Sfintele şi dumnezeeştils Liturghii, Bucureşti,
1680.
BRV 71; CRV 16.
- Animadversiones in Recensionem Historiae De Origine
Valacbcwum in Dacia E. Valachico in latinum conversae.
Budae. 1814.
BRV 854; CRV 382.
Pos. : Elie Dăianu; Biblioteca Centrală Blaj.
- Istoria bisericii romtlnilor, Buda, 1813.
BRV 828; CRV 382.
- Istoria pentru tnceputul romtlnilor fn Dachiia, Bu<la,
1812.
BRV 809; CRV 467.
Pos. : Biblioteca Centralii din Blaj.
- Dissertatio canonica de Matrimonio. Vlennae, 1781.
BRV 447; CRV 221.
- Mineiul. Luna lui Iunie, Buda, 1804.
BRV 668; CRV 117 IV.
Pos.: Biblioteca Centrală Blaj.
- Wiederlegung der Abhandlung. Erwej,ss, dass die Walaschen nicht romischer Abkunst sind ... Ofen, 1830.
DRV 1490; CRV 648.
- Palia, Orii.ştie, 1652.
BRV 30; CRV 205.
Pos. : T. Ciperiu.
Sigiliul sec TIMOTHEU CIPARIU Pt'epos/it/ Melrop/
olitanu/ Cap/itlum/, tn Blasiu.
- De funeribus plebejis daco-romancwum ...
- Dissertatio inauguralis historico-media„ Viennae, 1817.
BRV 943; CRV 438.
Pos.: N. Maniu; Biblioteca Centralii Blaj.
- De funeribus plebejis Basilius daco-romancwum
Dissertatio inauguralis historico-media, Viennae, 1817.
BRV 943; CRV 452.
- Istoria tis Romanias i Ektesis. Istoria României sau
Povestirea celor mai fnsemnate fapte ce se amintesc ca tnttmplate
tn ţtlrile din sttnga Duntlrii de jos, de la ntlvtJlirea Egipteni/ol'
pfntJ la înfiinţarea Pf'incipatelor romllneşti din Ţara RomllneasctJ şi din Moldova: Acum întîia dată alcltuită şi tipărită
în Lipsea Saxoniei, Voi. I, p. 1, Lipsea, 1816.
BRV 928; CRV 684.
- Gluographikon tis Roimoinias. /Geografia RomAniei ca
mijloc pentru o mai bună şi mei deplină înţelegere a istoriei
ei. Acum întîia datli alcll.tuit!I. şi tipărită în Lipsea Saxoniei/,
voi. I, p. 1, Lipsea, 1816.
BRV 928; CRV 648.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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41. PIUARIU-MOLNAR IOAN
42. POPP VASILIE

43. POPP C. ZENOBIE

44.

•••

45. PRALE IOAN
46. SALABERRY

47. •••

48.

•••

49. •••

50. SINCAI GHEORGHE

51.

ŞINCAI

GHEORGHE

52.

ŞINCAI

GHEORGHE

53. TEMPEA RADU
54 .•••
55 .•••

56.•••

67. VAJDA LAzSW DE
SOOSMEZEI

Deutsch Walachische Sprachlehre. Wien, 1788. BRV 521;
CRV 425.
- C4tre Ioan Prale: Prefaţă la Psaltirea tn uersuri, Braşov,
1827.
BRV 1322: CRV 316.
- Metrica (Zinobioi K Pop Matrike Biblia B. 1-11) - în
limba greacă - Viena, 1803.
BRV 655; CRV 418.
Pos. : Biblioteca Universitară din Lipsea. Biblioteca Centrală
din Blaj.
- Psaltire. Bălgrad. 1651.
BRV 60; CRV 147.
- Psaltirea tn versuri; Prefaţa de Vasllie Pop. Braşov. 1827.
BRV 1322; CRV 316.
- Compte de :Essais sur de la Valachie et de la Moldaviae,
The4tre de l'insurrection dite Ypsilanti, Paris. 1821.
/BRV
I: CRV 545.
- Sicriul de aur, tipărit de Popa Ion din Vinţ. Sebeş-Alba,
1683.
BRV 80; CRV 19.
Pos.: Timotei Cipariu (Sigiliul sec TIMOTHEU CIPARIU
Prepos/it/ Metrop/olitanu/ Cap/itlum/. in Blasiu).
Supple:1t Libellus ValachOl'um Transsylvaniae. Cum notis
histOl'ico-criticis I fose// C/arol/ E/den/. Claudiopolis. 1791.
BRV 548; CRV 653.
Pos.: Biblioteca Central! Blaj.
- {Şapte taine ale bisericii r4s4rituluif /Iaşi, 1644/.
BRV 47; CRV 497.
Pos.: Biblioteca Centrală Blaj.
- Catechismul cel mare, Blaj, 1783.
BRV 462; CRV 231.
Pos.: Dumitrie Păcurariu din Gheţa. [Ghenetea? jud.
Bihor]
- Catechismul cel mare, Blaj, 1783.
BRV 462; CRV 209.
Pos.: Popa Serban, 1783; St(efan) Boer;
Biblioteca Centrală Blaj.
- Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, Buda,
1805.
BRV 687; CRV 499.
- Grammatica româneasc4, Sibii, 1797.
RBV 612; CRV 334.
- {Tetraevangheliar/, tipArit de Coresi, Braşov, 1560-1561.
BRV 10; CRV 733.
- {Ttlcul evangheliilor{, tip de Coresi, 1567-1568 [Abrud?]
BRV 13; CRV 285.
Pos. : Timotei Cipariu.
- fTtlcul evangheliilOI' şi 'Molitvenicul romanesc/, tipărit de
Coresi. 1567-1568 [Abrud?]
Pos. : Timotei Cipariu ; Ion Micu Moldovanu.
- Az Erdelyi polgdri magdn6s t~l'Venyell historidja, Kolozsvăr, 1830.
Pos. : Constantin Pappfalvi.
BRV 1502; CRV. 686

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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llH. VAJDA LAZSLO DE
SOOSMEZEI
1111. VAJDA LADISLAU
DE SOOSMEZO
110. VAJDA VASILIE
SILVIUS COMES
TANNOLI

ŞI

fii. VILLAUME
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- Az Erdelyi polgâri magân6s tiJrvenyekkel v&J.6 esmeretsegek,
I-1111 _ 2 , Kolozsvar, 1830.
BRV 1502; CRV 639.
- Synopsis historiae juris Transilvaniei, Claudiopolis, 1830.
BRV. 1500; CRV 682.
- Poemation de Secunda legione Valachica, Ed. III. et
Reflexiones ad IX Păemation.
Magno-Varadini, 1830.
BRV 1496; CRV 553.
- Pedagogia şi Metodica; Traducere de Naum Petrovici,
Buda 1818.
BRV 993: CRV 506.

II. ARGUMENTA LITTERARIA ET APPARATUM ALIORUM PRAECIPUA
ANUS 1853/1854
ET
1854-1855

Doubus his annis tam bibliotheca gymnasii quam reliquae collectiones e varus donis
in,igniter sunt. Primo autem loco inter haec mentionem merentur:
a) T ABULAE CERATAE nu per in aurifondi.ms Abrudensibus repertae, atquae per manus
Exrmi. D. A. Episcopi Gymnasio donatae a Rm. D. Simenone Balint A. Diacono ac Par
(;r. cath. Alba-ecclesiensi et Ordinis Sermae. Suae Majest. Francisci-Josephi I, equite donatae.
Constant autem daubus tabulis pineis optime conservatis prioribus cum defectu tertiae seu
ultimae, continentque 1ibe11 u m e m t i o ni s in duplo, sed cujius textus secundus integer
non extat ob defectum tabulae tertiae. Forma scripturae est romana cursiva ad instar tabularum prius ibidem repertartum et a J. F. Massmann editarum, sed elegantior magisque
complicata. Textum earum e duabus prioribus paginis supra dcdimus pag. 2, descriptionem
vero et genuinam tabularum expressionem forte alias dabimus.
(p. 14-15)
III. Tabel

PRIVIND LIMBA ÎN CARE AU FOST SCRISE ŞI IMPRIMATE
EXEMPLARELE DE CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE DIN FOSTA
BIBLIOTECĂ A LUI T. CIPARIU

Limba
romlnă

Numărul

exemplarelor
27

latin li.

9

greacll.

9

maghiară

3

germană

4

francezii.

4

engleză

1

româno-latină

3

româno-germană

1

rom âno-latino-maghiară-germanll.

I
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IV. Tabel

PRIVITOR LA LITERELE DE TIPAR FOLOSITE LA IMPRIMAREA
TIPĂRITURILOR ROMÂNEŞTI VECHI DIN BIBLIOTECA LUI
TIMOTEI CIPARIU
P e I u I literelor folosi te

N u m

ă

r u I tiplrlturilor

chirilice

29

latine

20

greceşti

8

gotice

3

Mixte
latine-chirilice
latine-gotice

ALTE RUMXNISCHE DRUCKE AUS DER PRIVAT BIBLIOTHEK
VON TIMOTEI CIPARIU IN DER SAMMLUNG ALTER RUMANISCHE
BOCHER DER BIBLIOTHEK DER AKADEMIE DER R. S. RUMXNIEN,
FILIALE CLUJ-NAPOCA
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Die Arbeit bezieht sich auf clie 61 Exemplare alcer rumanischer Biicher aus dem Besitz
des Bibliorhek cler Akaclemie cler S. R. Rumanien Filiale Cluj-Napoca, clic aus cler Privatbibliothek des Timotei Cipariu. Sie wirft ein neues Licht auf die Hinweise iiber ihren
Besitzer sovie - unter anderem - auf clic Baschaftingung cler heutigen rumănischer Hi-;toriker,
durch die alten rumanischen Drucke aus des ehemaligen Timotei Cipariu-Bibliothck bibliophilen Wert bekommen. Unter diesen haben die beiden exemplare des Tilcul evangheliilor
(Abrud?, 1567-1568) von Coresi eine beson.dere Bedeutung; ebenso die indirekten, kolilaterailen
Quellen der Poetik von Timotei Cipariu, die 1860 in Blaj erschienen ist, uncl clic des Verfasscr in Beziechung zur Metrik (Wien, 1803) des Zenobie Popp setzt.
Als Anhang wird cine Tabelle des Exemplare alter rumănischer Buch drucke clie clem
grossen Philologen und Gelehrten :rns Blaj, Timotei Cipariu gehorten, und interessantes Bildmaterial geboten.
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ASPECTE FLORISTICE DIN CURSUL SUPERIOR
AL VAII ARIEŞULUI

Suprafaţa de teren cercetată se află situată în cadrul Munţilor Apuseni,
Masivul Biharia, fiind limitată ,spre V de Culmea Bihariei, cumpănă de ape
între Arieş şi Cr,işuru, iair spre E de loca·liitaitea Arieşeni şi pirîul Buciniiş. Altitudinal cuprinde un teren cu peste 1000 m diferenţă de nivel, cuprinzînd
din punct de vedere botanic etajul montan (aprox. 700~1500 m alt.) şi· etajul subalpin (aprox. 1500-1849 m alt.), adică de la etajul fagului pînă la
etajul pajiştilor subalpine. Terenul cercetat are o expoziţie preponderent E
şi NE, cu o înclinare cuprinsă între 15-30°; cu o mulţime de culmi, şei,
precum şi numeroase pîraie (cu indicele de densitate hidrografică de 0,89).
Temperatura medie anuală este de 1,25 °C în etajul subalpin şi 6,25 °C
la Arieşeni, deci net diferenţiată 1 •
Precipitaţiile sînt de aproximativ 900 mm la Arieşeni şi peste 1300 mm
pe vîrfurile înalte (Vf. Curcubăta Mare 1849 m; Vf. Curcubăta Mică 1770 m;
Yf. Pia,~ra Grăi1toare 1658 m; Vf. Dime·rii 1644 m)2.
Solurile sînt formate pe roci magmatice şi metamorfice acide, fiind soluri brune montane cipice şi podzolite, slab acide -+ acide; oligo:bazice --+
mezobazice; oligotrofe ---+ mezot!rofe, caimct:eriistici reflectate foairte bine de
flora acestui teren~.
Aspecte paleobotanice
Cercetări sporopolinice făcute la Arieşeni4 au atestat prezenţa unor asociaţii palinologice din carboniferul inferior. Cercetări palinologice făcute de
E. Pop5 , au arătat că În Apuseni, În postglacia:r s-au succedat mai multe
faze de vegetaţie:
1) faza pinului - cu climat rece şi uscat
2) faza de trecere pin-molid - cu climă În încălzire
3) faza molidului cu alun şi st:Jeriş mixt - cu climă caldă şi mai umedă
4) faza de carpen - cu căldura postglaciară „în amurg"
5) faza fagului - cu climă umedă şi rece.

* ,.

» Atlasul climatologic al R.S.R., Bucureşti, 1966, seqiunea 2 : 1-13.
Ibidem, secţiunea 5: 1-13.
C. Chiriţă, (sub redacţia), Staţiuni forestiere, Bucureşti, 1977, p. 105-193.
.
4 A. Visarion, Notă asupra provenienţei unei asociaţii palinologice carbonifere în partea
sudică a M. Bihor (Reg. Arieşeni), în Dări de seamă, Inst. geo!„ 54/4, 1970, p. 165-169.
5 E. Pop, Mlaştinile de turbă din R.P.R„ Bucureşti, 1960.
1

2
3
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Analize de polen făcute În Gheţarul de la Scărişoara (10 km de
şeni)6, au arătat vechimea acestuia Je aproximativ 3000 de ani, de la
şitul fazei a treia, cînd fagul se afla aici în plină expansiune întrecînd
carpenul, fază în care erau bine dezvoltate speciile arinul şi alunul.

Repartizarea pe

verticală

Ariesfîrchiar

a plantelor.

Variaţiile altitudinale mari, configuraţia foarte variată a terenului, umiditatea crescută, vînturile predominant vestice, intervenţia omului, au produs modificări În etajarea vegetaţiei. Fenomen interesant este prezenţa unei
inversiuni de Yegetaţ1e, concretizată prin existenţa unei benzi de molidişe
la altitudini mai mici (830 m), după care urmează un etaj de fag sau amestec, apoi etajul molidului, etajul ienupărului şi al pajiştilor subalpine. De
cemaroat de asemenea înlocui,rea jneapănului (Pinus mugo) cu jenupărul (Juniperus communis ssp. nana) În etajare.
Compoziţia floristică"'. Un fenomen interesant, remarcat şi aici ca şi în
alţi munţi 7 , este descreşterea numărului de specii după altitudine. Astfel În
pădurea de fag au fost găsite aprox. 50 specii, pe cînd în etajul subalpin
aprox. 30 specii. Prezentăm În continuare cîteva din speciile care au valori AD
(după Braun - Blanquet) cuprinse Între 1-5.
Pentru păduri şi tufărişuri: Picea abies, Fagus silvatica, Abies alba, Acer
pseudoplatanus, Betula pendula, Alnus viridis, Pinus mugo, Juniperus communis ssp.nana, Juniperus communis ssp.communis, Sorbus aucuparia, Spiraea
ulmifolia, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium clavatum, Lycopodium annotinum, Oxalis acetosella, Homogyne alpina, Soldanella hungarica ssp.major, Lamium galeobdolon, Dryopteris filixmas, Dryopteris thelypteris, Dryopteris disjuncta, Mycelis muralis, Melampyrum silvaticum, Melampyrum bihariense, Luzula albida, Chrysanthemum
rotundifolium, Asperula odorata, Symphytum cordatum, Senecio nemorensis,
Campanula abietina, etc.
Pentru pajişti (păşuni şi fîneţe): Nardus stricta (dominant în pajiŞtea
subalpină), Festuca rubra (dominantă În pajiştile din etajul fagului şi molidului), Vaccinium gaultheroides (pe vîrfurile înalte), Vaccinium vitis-idaea,
Deschampsia flexuosa, Arnica montana, Anthoxanthum odoratum, Agrostis
stolonifera, Agrostis tenuis, Cynosurus cristatus, Poa pratensis, Potentilla
erecta, Trifolium pratense, Trifolium repens, Hieracium pilosella, Chrysan·themum leuca!themum, Campanula serrata, Viola tricofor, ssp. subalpina, etc.
Pentru locuri ruderale, tăi :turi, locuri tlrlite: Rubus hirtus, Rubus idaeus,
Poa annua, Moehringia trine1via, Gnaphalium sylvaticum, Telekia speciosa,
Hypericum perforatum, Epilobium angustifolium, Fragaria vesca, Pteridium
aquilinum, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus (speciile de Vaccinium
6 E. Pop, I. Ciobanu, Analize de polen în ghiaţa de la Scărişoara, în Anal. Acad.
R.P.R., Ser. geo!., geogr., şt. rehn. şi agr., tom 3, mem. 2, 1949, pi 25-52.
7 Şt. Csiiros, Excursii În Munţii Reuzatului, Bucureşti, 1971, p. 46-47.

" Pentru determinarea materialului floristic
s-au folosit:

şi

pentru valoarea
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mai mult În ranşu naturale), Veratrum album, Calamagrostis arundinacea,
Sambucus ebulus, Sambucus racemosa, Betula pendula, Salix silesiaca, etc.
Pentru locuri umede valori AD ridicate prezintă: Salix fragilis, Salix
purpurea, Agrostis stolonifera, Juncus conglomeratus, Carex lepidocarpa,
Eriophorum latifolium, Menyanthes trifoliata, Sphagnum sp., etc.
Concluzii. Faţă de alţi munţi cu altitudine similară**, lipsesc speciile de
calcaire, de stîncării, din cauza aspectului geomorfologic specific. Aproximativ
75 de specii prezintă val-0ri AD cuprinse între 1-5, impunîndu-şi amprenta
În aspectul floristic al covorului ierbos.
Fagul, molidul şi bradul formează păduri masive, separat sau În amestec.
Unele dintre speciile cu AD ridicat indică prezenţa unui sol bogat în
humus (Asperula odorata, Symphytum cordatum, Chrysanthemum rotundifolium, Mycelis muralis, Dryopteris disjuncta, Mercurialis perennis, Lamium
galeobdolon, etc.). Acestea sînt Întîlnite în pădurile de fag şi amestecuri.
Alte specii sînt indicatoare de soluri oligotrofe, acestea fiind mai numeroase
decît cele anterioare, avînd ~i valori AD mai mari: Potentilla erecta, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium gaultheroides, Soldanella
hungarica ssp. major, Homogyne alpina, Juncus conglomeratus, Arnica montana, Hieracium pilosella, Campanula serrata şi chiar Agrostis tenuis. Majoritatea lor se Întîlnesc pe pajişti, ceea ce denotă sărăcia în substanţe nutritive
a acestora şi prnductivitatea scăzută. Majoritatea speciilor sînt specii acidofile, crescînd pe soluri cu pH sub 7. Dintre speciile puternic acidofile enumerăm: Deschampsia flexuosa, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus,
Vaccinium gaultheroides, Nardus stricta, Potentilla erecta, Arnica montana,
Lycodopium clavatum, Pinus mugo, Juniperus ·communis ssp. nana, iair pe
soluri acide -+ slab acide se dezvoltă pădurile de molid şi fag. Ca pretenţie
faţă de umiditate majoritatea speciilor sînt mezoxerofite ---+ mezofite, existînd
şi specii cămra le convine umiditatea atmosferică mai ridicată ca: Pinus
mugo, Alnus viridis, Rubus hirtus, Acer pseudoplatanus şi specii higrofite ca:
Salix fragilis, Salix purpurea, Menyanthes trifoliata, etc.
Există specii cu importanţă medicinală şi meliferă, prezente în număr
şi pe suprafeţe destul de mari (Arnica montana, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Telekia speciosa, Sambucus racemosa, Frag.aria vesca, Juniperus communis ssp. nana, Veratirum album, Trifolium pratense, Epilobium
angustifolium, etc.
Există specii cu răspîndire redusă (Pinus mugo, Alnus viridis, Swertia
punctata) care merită a fi ocrotite. ln tot Masivul Biharia suprafeţe mai
Flora R.P.R. (R.S.R.) voi. I-XIII; Al. Beldie, C. Chiriţă, Flora indicatoare din
M. Cs.-Kaptalan, I. Resmeriţă, Indicii ecoimportante specii de pajişti din Transilvania,
partea 1-11, în Studia, Series biologia, 12, 1, 1967, p. 21-27; 15, 1, 1970, p. 9-14;
Al. Beldie, Flora României, 1-11, Bucureşti, 1977, 1979.
*'' Se anexează o bibliografie selectivă în final, referitoare la cîteva staţiuni mai
apropiate, grupată după anul apariţiei.

pădurik noastre, Bucureşti, 1960; Şt. Csiiros,
logici U.T.R. şi valoarea furajeră a celor mai
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mari cu Pinus mugo şi Alnus viridis am întîlnit doar în Valea Cepelor,
aceste suprafeţe avînd importanţă ecologică deosebită în menţinerea· umidităţii.

Se recomandă neapărata îngrăşare a suprafeţelor de pailşte, în vederea
randamentului productiv, literatura de specialitate aratînd dar avantajele unei asemenea acţiuni pentru obţinerea de biomasă necesară creşterii
vitelor comute şi oilor, ocupaţie importantă a locuitorilor acestor meleaguri 8 •
Se mai recomandă interzicerea tăierii pădurilor şi ienupărului din zona de
de izvoare ·a Arieşului şi din etajul subalpin; .în caz contrar consecinţele ecologice nefavorabile apar imediat (inundaţii făcute .de Arieş, scăderea umezelii
aerului, degradarea terenului).
Problema valorificării şi mai eficiente a acestor zone economice muntoase
rămîne deschisă în continuare.
ridicării

CRAC/UN OLARU
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L'ARIEŞ

(R csu m c)
L'ctude presente quelques observations et conclusions sur la flore de cette zone, situee
comme a!titude depuis 700 m environ jus<ţu'au 1849 m, etendue sur le territoire des sources
de !'Arieş, contenant, du point de vue geobotanique, Ies etages: de l'hetre, de l'epicea, du
~enevrier et des prairies suba!pines.
Apres quelques donnees sommaires concernant Ies conditions geomorfhologiques, meteodimatiques, pedologiques, paleobotaniques, la repartition verticale de la vcgeration, on presente
ccrtaines especes dont la valeur AD, selon Braun-Blanquet, est contenue entre 1-5. Le!
cspeces ont ete reparties par groupes: especes de forer et de buissons; especes de prairies
(jâturages tt prcs); espcces d'endroits ruderales, de coupes, de parcages; especes d'endroits
l111mides.
L'etude presente par la suite une partie d'especes de ce terrain reparties par groupes
sclon d'autres criteres ecologiques; especes de sols riches en humus; especes oligotrophes;
e'pcces hygrophiles et aussi des especes ayant une AD elevee mais avec une seule station
d.111s le terrain soumis a la recherche.
On fait ensuite des recommandations pour ameliorer la production de biomasse vegetale
ct de protection de la nature, surtout pour eviter la coupe de la foret et la dcgradation
du sol.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

ETNOGRAFIE

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CERCETATOR AL

KAROL Y ZILAHY
ROMANILOR DIN TRANSILVANIA
îN SEC. AL XIX-LEA

VIEŢII

Kăroly Zilahy face parte din pleiada scriito.rilor progresişti maghiari,
care au prezentat în publicistică aspecte din viaţa poporului român. Scrierile
lui ne interesează nu numai din punct de vedere cultural ci şi etnografic.
Kăiroly Zilooy s-a năSCUlt Ia 28 octombrie 1838 în Zalău. Moare de tînă>r,
în.ai.rute de a împJini vîirm de 26 ani, în 16 mai 1864.
Zilahy a luat parte activă la mişcările organizate în capitala Ungariei
împotriva absolutismului habsburgic, precum şi la luptele duse de masele
înaintate împotriva elementelor reaqionare care s-au pus în slujba trădă
torilor mişcării de la 1848. Pentru atitudinea lui democratică a fost expulzat
din Budapesta şi eliminat din Universitate. Pînă la începerea anului şcolar
următor, cînd va pleca la Universitatea din Viena, face o călătorie de studii
prin Banat şi Transilvania pentru a cunoaşte viaţa şi manifestările artistic.e
ale poporului românt.
.
Kăroly Zilahy a fost poet, folclorist şi ziarist. De activitatea lui literară
ne-am ocupat în alt loc2. In cele ce urmează tratez problemele de etnografie
consemnate de el în periodicele vremii.
Mă opresc în special asupra acestora, nu numai pentru valoarea lor documentară ci ~i pentru motivul că ele nu sînt valorificate pfoă acum În culegerile făcute din scrierile lui (notate sub 1).
Or numai completate cu articolele acestea, culegerile amintite oferă o
imagine veridică a concepţiilor progresiste ale scriitorului.
Ca ziarist Zilahy a colaborat la diferite publicaţii maghiare. Activitatea
lui publicistică se caracterizează printr-o luptă susţinută dusă pentru idei
progresiste. A militat În special pentru liberta,tea presei înlănţuită de absolutismul austriac, apoi împotriva naţionalismului şovin care începuse să ia proporţii în publicistica maghiară şi pentru apropiere Între naţionalităţile conlocuitoare. A scris artico!e politice, descrieri de călătorie, reportaje etc. precum şi şapte articole despre probleme care privesc etnografia. Acestea din
1 Pentru viaţa şi activitatea scriitorului vezi mai pe larg: Domotor Janos în studiul
introductiv la Zilahy Karoly munkai 1-11, Pest, 1865, Kovacs Ferenc, Zilahy Karoly palyaja.
ZăJau, 1901; Petri M6r, Szilagy varmegye monographiaja, 1901, I; Szinnyei J6zsef, Magyar
ir6k elttt es munkai XIV, Budapest, 1914; Varga Kalman, Zilahy Karoly, în „Zilahy
Karoly valogatott muvei", Budapest, 1961.
2 L. Ghergariu, Karoly Zilahy, literat, în Zălau[ pe treptele istoriei, f. I. şi f. a.
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urmă au apărut În publicaţia „Vasârnapi Ujsag" Într-o rubrică specială
tulată Porturi populare din eatria noastră (Hazai nry viseletek). Dintre

inticele
şapte articole, cinci se ,refera la români şi au urmatoarele titluri: Românii
din Cîmpia Transilvaniei (Mez8segi olahok); Românii din Beclean (Bethlenj
olahok); Românii din Orăştie (Szaszvamsi olahok); Românii din Lugoj (Lugosi oiahok) şi un studiu mai amplu despre Românii din Sălaj (Szilagysagi
olahok).
După tidurile pe care le au 1airticolele lw Ziliahy, respectiv după irubriaa
în care sînt încadrate, ne-am aştepta la descrieri amănunţite ale portului
popular românesc din diferitele păirţi ale Transilvaniei. Ele cuprind însă mai
ales alte fapte din domeniul etnografiei, insistînd mai mult asupra ocupaţiilor,
obiceiurilor, folclorului şi aşezărilor. Portul e înfăţişat îndeosebi în ilustraţiile care însoţesc articolele. Aceste ilustraţii sînt valoroase din punct de vedere etnografic Întrudt din ele ne dăm seama că portul popular românesc
din Transilvania, În urmă cu o sută şi mai bine de ani, avea caracteristici
mult mai puţin diferenţiate, decît portul de azi 3 •
Dar articolele amintite ale Zilahy tratează pe lingă fapte de etnografie
şi probleme de altă natură: istorie, demografie etc. Considerînd că acestea
nu prezintă interes deosebit, ele neaducînd contribuţii nouă în domeniile res~ctive~ i~r că _pe noi ne interes.cază de a~tă~ată numai asp_ecte}e etnog~afice
dm scnenle lui, extragem numai aceste parţi, pe care le dăm m succesiunea
apariţiei lor:
„ROMTNII DIN SALA/ 4 (Date etnografice). Partea considerabilă a Sălajului (în notă:
sau Ţara Sălajului este format din ţinuturile Crasnei, Solnocului de mijloc şi Chioaru·
lui) este locuită de romîni. Ţinînd seama de faptul că aceştia se deosebesc întrucîtva, în ceea
ce priveşte obiceiurile, portul şi modul lor de viaţă, de fraţii lor din Transilvania, am
văzut de bine să-i prezentăm în cîteva aspecte în coloanele acestei publicaţii.
Din punct de vedere fizic poporul romîn din Sălaj e frumos şi bine făcut. Bărbaţii
sînt adesea înalţi de 6 picioare; femeile sînt voinice şi aspectuoase. Se caracterizează Însă
şi ei prin defectul general al neamului lor, indolenţa, şi rareori sînt în stare să-şi agonisească
mai mult decît pîinea de toate zilele. Din acest motiv trăiesc, în general, o viaţă de mizerie
atît sub raport material cît şi cultural, necunoscînd. aproape nimic din binefacerile civilizaţiei.
Ocupaţia lor principală este agricultura. Aceasta însă se reduce în general la cultivarea
porumbului şi numai în puţine sate se întîlnesc şi semănături mai Întinse de griu. Hrana lor
principală o formează porumbul; cu o bucată de mălai şi cu cîteva căciulii de usturoi trăiesr
săptămîni întregi; cărnuri, mîncare fiartă, în special la casa lor, mănîncă foarte rar, în
schimb, ca lucrători cu ziua sau ca servitori, sînt foarte alegători în mîncări. Pomi fructiferi cultivă foarte rar şi, cu toate că pămîntul este potrivit pentru astfel de culturi, În
grădinile lor nu se prea găsesc alţi pomi decît pruni şi meri de calitate proastă. Pomi altoiţi
nu au. Romînii agricultori au doi boi, iar cei mai înstăriţi patru. Carul lor e rău şi mic
fiind făcut în întregime de ei înşişi din lemn, fără a întrebuinţa nici măcar un cui de fier,
iu, din lipsă de şine, roţile carului, după puţină întrebuinţare, capătă o formă multiSălajul

unghiulară neregulată.

Persoanele de ambele sexe lucrează şi ca plătiţi cu ziua (zileri) şi se angajează ca servitori. Considerînd că nu sînt prea pretenţioşi, iar de altă parte că, făcînd abstracţie de
indolenţa lor, fiind supravegheaţi de aproape lucrează destul de bine şi sînt destul de înde1

torului
4

Desenele despre portul românilor din Sălaj sînt făcute de Mikl6s Zilahy, fratele scriipictor talentat (Vezi Petri M6r, op. cit., p. 657).
„Vasâmapi Vjsâg" Pest, 1859, an VI, nr. 13, p. 144 şi urm.

şi
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mînat1c1, ei pot fi utiliza\i mai cu folos decît mulţi servitori maghiari. Dintre ei se recrutează, aproape fără excep\ie, atît la sate cît şi la oraşe, mora:rii, porcarii, şi păzitorii de vite.
Mai ales în trecut ei-' au îndeplinit funqia de cneji (crainici) aproape la toate moşiile,
dind dovadă, în slujba aceasta de multă îndemînare şi devotament. Mulţi se ocupă cu comerţul de vite şi cu albinăritul.
Femeile ţes singure toată pînza necesară pentru nevoile familiei şi adeseori se pot
vedea broderii foarte frumoase pe îmbrăcămintea lor albă. De la ele se poate cumpăra pe
un preţ foarte avantajos pînză de casă, bună şi durabilă.
Portul. Flăcăii poartă cămaşă de pînză ornamentată bogat cu broderie de lînică roşie,
dar mai ales albastră, (bineînţeles că le-o brodează iubita), şi izmene. Mijlocul şi-l încing
cu un ichimit lat ornamentat cu nasturi mari de aramă şi încheiat în faţă cu cătărămi.
ln picioare poartă opinci legate cu curele. Pe cap, peste părul lung care atîrnă în plete,
poartă căciulă albă din piele de oaie. Iarna şi pe vreme rea îmbracă o vestă, confecţionată
de preferinţă din postav de culoare albastră, pe care sînt cusute în faţă mai multe rînduri
dese de nasruri, şi pălărie cu boruri mari, îmbibată în untură; cei mai fercheşi pun la
pălărie o peană neagră, creaţă; unii poartă şi cisme, Însă aceasta o pot face numai cei ce
sînt servitori. Portul cismelor este considerat ca lux, iar a spune despre cineva că „poartă
cisme", are un sens peiorativ. Aceştia sînt consideraţi mîndri. Se poartă şi cioareci albi de
pănură. Mai are apoi fiecare atîrnată pe umeri o traistă ornamentată cu ţinte şi cu franjuri,
pe care o duc cu sine la drum, la lucru, la pădure etc. Pe deasupra poartă un suman
!rt:urt de pănură aspră şi de culoare cafenie sau albă. Cei mai vîrstnici - cu excepţia ornamentaţjilor au acelaşi eon. (Fig. 1)
Porcarii poartă pălarie cu boruri mari, cămaşă cu mîneci fluturînde, izmene scurte,
care abia ajung pînă la genunchi, traistă cu ţinte şi un corn, iar pe vreme rea îmbracă
rnman scurt şi opinci. Pantaloni nu poartă şi nu au nevoie de altă îmbrăcăminte nici chiar
pe vremea cea mai răcoroasă.
Portul femeilor: cămaşă cu alti\e, fustă vărgată sau albastră, zadie <'.li vergi albastreinchise, roşii şi galbene, pe care o numesc catrinţă. La gît poartă salbă făcută din două
trei rînduri de melcişori amestecaţi cu monete vechi de care se găsesc multe aproape peste
cot în Transilvania. Majoritatea femeilor încalţă cisme roşii însă acestea le poartă numai
În dumineci şi În sărbători sau la tîrguri, cînd le duc În mînă pînă la marginea oraşului.
Părul îl despart în două pe creştetul capului. Fetele mai mîndre poartă pe cap o podoabă
făcută din mărgele strălucitoare. Portul femeilor mai în vîrstă este cam la fel cu cel descris,
deosebindu-se doar prin faptul că e mai lipsit de ornamente. Femeile măritate - spre deosebire de fete - poartă catrinţă nu numai în faţă, ci şi în spate. (Fig. 2)
Sub raport cultural se găsesc pe o treaptă inferioară şi datorită ignoranţei, credinţele
deşarte se bucură de mare răspîndire. Cred în circulaţia sufletelor celor morţi şi în strigoi,
care prin vizita lor pot face să se ofilească şi cel mai sănătos flăcău sau fată. Au convingerea
că strigoii pot fi stîrniţi prin anumite practici magice, în care sînt mari meşteri în special
morarii şi porcarii. Jn caz cînd cineva este fermecat, împlîntă o furcă de fier în pămînt,
crezînd că prin aceasta leagă strigoii, pe care, cu toate văicărerile lor, nu-i desleagă pînă nu
promit că vor înceta cu persecuţiile făcute din încredinţarea persoanei care i-a stîrnit.
lntîmplări cu strigoi se pot auzi de la foarte mulţi romîni care se jură pe frunză şi pc
iarbă de existenţa acestora.
Casa părăsită o aprind ca nu cumva sx se adăpostească dracul în ea.
Le este foarte frică de grindină. Cînd văd nori grei, Împlîncă la fiecare casă securea
în pămînt şi aşează peste ea în cruce o mătură şi o praftoriţă, iar clopotarul de la biserică
trage în mod îngrozitor clopotele pentru a alunga furtuna. (Na tur al că vibraţia aerului provocat în acest fel atrage trăznetul şi din cauza credinţei deşarte, mulţi clopotari au căzut
jertfă acesteia).
La plecarea de acasă pun de-a curmezişul uşei de la intrare mătura, crezînd că în
fel ul acesta casa este scutită de orice vizită primejdioasă.
Cei ce suferă de boală îndelungată, aruncă în drum vreun semn - în special o bucată
de panglică, un nasture, fructe (nouă prune) etc. - fiind convinşi că cel care îl va ridica,
va lua asupră-şi boala.
Alţii, drept pomană, pun în drum în dreptul casei un urcior plin cu apă, iar unii şi
o bucată de pîine. ln zilele de sărbătoare, cei mai înstăriţi împart la cei mai săraci cantităti considerabile de plăcinte cu brînză. Pe lîngă aceasta fac daruri şi la biserică.
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In petrecerile lor se observă multă sălbăticie şi pnmmv1sm. Se obişnuieşte la nuntă
pe o /iatră udă un cărbune mare înroşit pe care îl izbesc puternic cu muchea securii, producîn un sunet ca de tun. Distracţia aceasta are de mul te ori urmări foarte triste.
Aşa, de exemplu, în urmă cu CÎţiva ani a căzut pradă flăcărilor, din cauza ei, apr.oape un
sat Întreg.
Plăcerea lor principală este să umble la tîrguri. Din prilejul acesta flăcăii („ficiorii•)
îşi pun pălăria nouă şi-şi ung din plin părul cu untură. Fetele îmbracă iea cea mai frumos
brodată, încalţă cismele roşii şi îşi rumenesc tare faţa. Romînul toată înainte de mas.i bate
tîrgul, iar după masă se înfundă în cîrciumă unde gustă cîte un păhărel de băutură pînă
tnspre seară cînd pleacă spre casă. Merge „pînă unde îl duce dumnezeu" şi de multe ori
doarme la margine de drum.
Dansul este cam aşa: la început flăcăii şi fetele se aşează separat pe două rtnduri
şi se plimbă. Apoi cei ce sînt faţă În faţă, se iau de mină şi se învîrt în perechi, despăr
ţindu-se din cînd În cînd şi săltînd după bunul plac. La urmă întreagă ceata formează un
cerc şi se mişcă în dreapta şi În stînga.
Ca instrumente muzicale Întrebuinţează fluierul, din care cîntă foarte frumos, şi cimpoiul producător de gemete. Au însă pe lingă acestea şi vioară •
să pună

0

Urmează aprecierile despre creaţia populară a celor din Sălaj, apoi şase
cîntece populare traduse În limba maghiară, iar În încheiere spune urmă
toarele: „E necesar să arătăm tot mai mare interes faţă de creaţia populară
romînă din punct de vedere etnologic, cît şi în interesul literaturii noastre
proprii".
In continuarea studiului său, Zilahy se ocupă şi de riturile mai importante ale romînilor din Sălaj: căsătoria şi înmormîntarea. în legătură cu
acestea spune următoarele:

,.In ceea ce priveşte căsătoria, e vrednic de remarcat faptul că romînii îşi iau, de
obicei, soţie din alt sat. E un titlu de mîndrie ca soţia să fie adusă dintr-o localitate cît
mai îndepărtată de satul de baştină al mirelui. Peste tot există un staroste care mijloceşte
căsătoria. Flăcăul se duce în peţit însoţit de staroste. Din acest prilej, fata tratează cu
mîncare îşi băutură pe cei doi oaspeţi. Dacă cuţitul care i se pune la masă flăcăului este
bine ascuţit, e semn că este bine primit şi că lucrurile merg bine. Tn caz că fata place,
se face în curînd nunta. Mireasa e dusă în satul mirelui cu mare alai, în car tras de patru
sau şase boi şi însoţită de nuntaşi. Coarnele boilor sînt împodobite cu crengi de cimişir.
Inaintea boilor merg muzicanţii care cîntă din cimpoi melodii triste. De multe ori Între
muzicanţi se găsesc şi cîntăreţi din vioară. Inainte de cununie preotul leagă pe miri unul
de altul cu o panglică, apoi dă fiecăruia cîte o bucată de pîine cu miere, după consumarea
căreia desleagă panglica. Petrecerea durează întreaga zi pînă seara tîrziu. Mirele chit~iqte,
mireasa plînge. Seara, mama mirelui aşterne patul pentru perechea tînără pe fîn proaspăt.
Tnmormîntarea. La mort angajează bocitoare. Acestea se recrutează de obicei dintre
femei mai în virstă care Întrec prin ţipetele lor pe adevăraţii îndoliaţi. Sub limb1 mortului
pun un ban mic de argint, ca să aibă cu ce plăti luntraşului care îl trece peste rîul ce desparte lumea aceasta de lumea de dincolo. Doliul bărbaţilor constă în faptul că o jumătate
de an umblă cu capul descoperit. Femeile poartă haine de culoare închisă. Multe dintre
ele se remărită însă după trecerea a lor şase luni de la moartea soţului".

Am reprodus -în Întregime acest articol şi pentru motivul că etnografia
acestei zone a rămas foarte puţin cercetată ,pînă azi, dar şi pentru concluziile
ca·re se pot trage din faptele prezentate de Zilahy privitor la unitatea poporului 'român.
Celelalte articole ·privitoare la viaţa .românilor sînt mult mai sumare.
Considerînd că portul şi obiceiurile românilor sînt unitare, fapt de care îşi
dă seama autorul, el nu mai revine asupra a ceea ce este general, ci retna:rcă
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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numai notele specifice caire deo.sebesc unele fapte etnografice

de la o

zonă

la alta. Din acest motiv datele cuprinse în restul articolelor sînt mai mult
nişte note fugare care prezintă totuşi suficientă valoare documentară.
„ROMANII DIN ClMPIA TRANSILV ANIE/5. Populaţia romînească majoritară în
Cîmpia deluroasă însă lipsită de păduri, pustie, a Transilvaniei, este poate cea mai primitivă, dar în acelaşi timp şi cea mai viguroasă parte din întreaga rasă; se ocupă cu agricultura şi în special cu cultura porumbului . . • In satele pline de fum cresc foarte rar pomi.
Abia ici colo îşi aruncă umbra, pe geamurile acoperite cu băşică de porc a caselor scunde,
acoperite cu paie, cite un prun de soi inferior. Grămezile de gunoi din faţa uşii aici nu
se prefac în praf, ca în majoritatea satelor romîneşti din alte părţi, numai pentru motivul
că pe Cîmpie, din lipsă de lemne, populaţia încălzeşte cu gunoi.
La tracţiune Întrebuinţează cu precădere bivoli, pe care îi hrănesc cu coceni de porumb. Sînt animale nepretenţioase ca hrană, iar bivoliţele, cu toată alimentaţia slabă, dau
lapte bun şi mult. Bivolii îi prind şi la car şi în ultimii ani s-a văzut destul de des pe
drumul ce duce de la Feleac spre Cluj cite o moşiereasă În caleaşcă hodorogită trasă de
bivoli.
Se ocupă din plin şi cu creşterea oilor ... păcurarii [pakular] stau şi pe cea mai mare
căldură îmbrăcaţi în haina lor de blană cu miţele pe dinăuntru şi vegetează proptiţi în
băţ." (fig. J)
ROMTN// DIN BECLEAN6 • „ ... aici poporul a păstrat pînă azi cu fidelitate, după
cum se vede şi din ilustraţia noastră, portul clasei de mijloc purtat pe vremea principilor,
pămîndu-1 chiar mai bine decît ungurii ...
Ocupaţia poporului este agricultura pe care o practică cu multă sîrguinţă În delta
aceasta binecuvîntată a Transilvaniei. Ţinutul acesta frumos al Someşului, înconjurat de
munţi albaştri, face ca poporul să fie sincer şi cinstit. . . şi să creeze multe cîntece populare". (Fig. 4)

Cu toate că datele etnografice pe care le consemnează Zilahy nu se reîn general, numai la localitatea din titlul articolului, ci sînt valabile
pentru un ţinut mai întins, în cazul romanilor din Beclean însă - în ceea
ce priveşte portul - ele se restrîng numai la locuitorii din loca1ita·tea aceasta.
Este un port al orăşenilor influenţat de portul gennanilor colonizaţi În păr
ţile acestea, aşa cum a fost influenţat peste tot portul micii nobilimi şi burghezii de la oraşe, şi nu are nimic comun cu portul popular din satele de pe
valea Someşului, unde portul a fost şi este mult diferenţiat de cel din ilusferă,

traţie.

ROMTN// DIN ORAŞTIE7. Romînii din Orăştie, la care aparţin şi cei din Împrejuri·
mile acestui centru, au păstrat mai bine tradiţiile vechilor romani în întreaga Transilvanie ...
Oglinda cea mai fidelă a vieţii şi psihologiei poporului din Ţara Haţegului este săr
bătoarea din ziua de Rusalii, aşa numita nedeie, care îşi are originea de la vechile naiade
- locuitoarele izvoarelor, rîurilor şi fîntînilor - şi de la geniile care erau imaginate ca
avînd pe cap un vultur şi, odihnindu-se pe o urnă funerară, zîmbiau cu zîmbet divin la
valea care se vărsa din urmă. Prin nedeie poporul din Ţara Haţegului sărbătoreşte bucuria
venirii primăverii . . . La serbarea aceasta se adună flăcări, fete şi chiar bătrînii din Întreg
Ibidem, nr. 46, p. 344.
Ibidem, nr. 49, p. 580.
' Ibidtm, nr. 50, p. 591.
5
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ţinutul şi petrec şi joacă („zsuk.âlnak•} toată ziua la sunetul muz1rn de cimpoi ş1 tilincă.
Din acest prilej se improvizează nenumărate cîntece poporale ocazionale:

Pe-a telegrafului fire
l-am trimis la mîndra ştire
Să se gate ca un soare
La nedeie să coboare.

La serbarea aceasta întotdeauna participanţii se prind la un moment dat toţi de mîini
formînd un cerc şi cîntă următorul cîntec:
Frunză

verde de mohor
Inima-mi arde de dor;
Ei, Nedeia, Nedeia,
Goală-i pipa şi traista.
Tu porţi haină-mătăsoasă
Eu-s cu şuba mea miţoasă.
Banii din bertiţa ta
Blînd îţi mîngîie faţa.
Ei, Nedeie, Nedeie,
ne ascundem pri11 tufe .

Să

. . . Poporul din Ţara Haţegului este bine dezvoltat atît sub raport fizic cît şi p5ihic.
E harnic şi capabil. I n salbele fetelor („fa tak •), aici se întîlnesc bani mari de aur cu efigia
lui Lysimah, nu ca în Sălaj şi la poalele Meseşului unde salbele sînt făcute din monede late
de argint. (Fig. 5)
Dintre fetele zvelte şi cu faţa bronzată, multe ne reamintesc figura matroanelor romane. Flăcăii marţiali ne-ar reaminti pe legionarii romani, chiar dacă nu ne-ar aduce aminte
de ei fiecare bucată de piatră, fiecare cărămidă. Căci casele cu acoperiş de paie au aici vatra
pavată cu pietre de mozaic roman (de care se pot cumpăra·· şi azi cu baniţa În Grădişte}
şi cu cărămizi pe care sînt diferiţi numeri. ln loc de prag şi de uşcior Întîlneşti la multe
case cîte o statuie romană, fără cap.
Plugul scoate tot mereu la suprafaţă săgeţi, săbii, paloşe, bani. Chiar zilele trecute,
p)u·gul unui om a scos din pămînt un lanţ de aur de mărimea unui lanţ de car, Încît
omul l-a dus acasă atîrnat pe umeri . . . De altfel În multe părţi poporul începe să 5e
maghiarizeze".
ROM/NI/ DIN LUG0/8 • „Romînii din Banat se deosebesc mult de fraţii lor din
Transilvania atît În ce priveşte caracterul cit şi firea. Sînt vînjoşi, dar nu sînt atît de rigizi;
nu <Înt străini de civilizaţie şi le place să lucreze. Din întreaga rasă sînt cei mai muncitori
şi ca urmare ţinînd seama şi de pămîntul bun sînt cei mai înstăriţi. Izvoarele principale de cîştig le sînt următoarele: viticultura, apicultura, (mierea de Banat e cea mai căutată
şi cca mai bine plătită pe piaţa din Debreţin}, comerţul de vite pe care îl fac pînă
pe la Pesta şi Viena morăritul, mai ales că în Banat sînt foarte multe mori uscate
[nu de apă), mineri tul şi fiertul ţuicii.
Banatul este ţara belşugului şi pentru românii din Transilvania. Nu prea se găseşte
flăcău care să nu fi lucrat aici măcar o vară, două. Din acest motiv cîntă fetele:
Arză-te
Mulţi

ti

focul Banat
feciori ai străinat.

Ibidem, nr. 52, p. 615.
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Poporul e zdravăn, bine făcut şi arţăgos. ]i place traiul
special berea făcută din miere (miedul) şi ţuica. Se hrăneşte nu
transilvăneni, ci şi cu pîine de griu. Cultivă şi pomi, în special
fierb spirt.
Portul seamănă mult cu al transilvănenilor. Fetele poartă
şira~uri de melcişori. Bărb~ţii încalţă nu numai opinci, ci şi cisme".
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bun, băuturile alcoolice, în
numai cu mălai, ca romînii
prumi, din ale căror fructe
pe

lingă

salba de bani

şi

(Fig. 6).

Ţinem să ne mai oprim asupra unui obicei romfoesc consemnat 'de Zilahy.
Vorbind despre saşii din Reghin, spune următoarele: Saşii de aici „au ,împrumutat cîteva obiceiuri de la romînii din jur. Aşa de exemplu la terminarea secerişului, secerătorii merg în ceată la casa proprietarului holdei, în
frunte cu un flăcău împodobit cu o cunună de grîu. Din poarta caselor pe
unde trec, copii zglobii sau fete salută •pe purtătorul cununii, udîndu-1 din
plin cu apă, iar el, dacă reuşeşte să apuce oala de apă, o trînteşte de pămîn.t
şi o sparge. Obiceiul acesta s-a păstrat de la Romani şi se practică şi în alte
părţi ale Transilvaniei"B.
Observaţia este interesantă atît pentru Împrumuturile etnografice reciproce Între naţionalităţile conlocuitoare, cît şi pentru consideraţiile asupra
originii romane a unui obicei agrar la rom~nii din Transilvania.
lată cîteva din faptele etnografice consemnate de Karoly Zilahy. Privite prin prisma realităţilor de astăzi, ele nu mai .reflectă viaţa şi obiceiurile
poporului nostru care, pornit pe drumul realizării societăţii socialiste şi-a
ridicat mult nivelul de trai şi, În urma revoluţiei culturale şi a lichidării
analfabetismului, a eliminat obiceiurile, credinţele şi practicile superstiţioase.
fosemnările lui Zilahy .îşi au Însă importanţa şi valoarea c:;i. documente peniru reconstituirea unor aspecte din etnografia poporului nostru dintr-o epocă
din care avem prea puţin material informativ scris.

I LEONTIN GHERGARIUI
KAROL Y ZILAHI -

EIN FORSCHER DES RUMXNISCHEN FOLKSLEBENS
IN SIEBENBORGEN
(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Der Verfasser stellt den aus Zalău stammenden magyarischen Schriftsteller und Dichter
Karoly Zilahy vor, der sich mit der Etnographie und dem Folklor des ~umânischen Volkes
aus Siebenbi.irgen beschâftigte. Er war einer der Vorkâmpfer fi.ir dem gememsamen Kampf der
rumânischen und magyarischen Volksgruppen in Siebenbi.irgen gegen keiserlich-osterreic~i~che
Besetzung. Es werden seine Bescreibungen des rumânischen Volklebens aus Sălaj, dcr s1ebenbi.irgischcn Eben, aus Beclean und Orăştie vorgelegt.
s Vezi Szaszregmi szaszok în ,,Vasarnapi Ojsag" Pest, 1859, nr. 48, p. 568.
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Fig. 3 Român de pe Cîmpia Transilvaniei

Fig. 4 Români din
Beclean
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Fig. 5 Români din

Or1iştie

Fig. 6 Români din Lugoj
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DESPRE MONUMENTE DE ARHITECTURA POPULARA
DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI - PORŢILE MOCANEŞTI
DIN SACELE (JUD. BRAŞOV)

1. Prefaicerile rapide, făiră precedent, cu care este confruntată societa.tea
românească contemporană, urbanizarea intensă a mediului rural, are adînci
implicaţii şi asupra arhitecturii populare, domeniu de creaţie majoră a culturii
noastre tradiţionale, determinînd modificări radicale în forma şi structura ei.
Originalitatea şi valoarea deosebită a acestui domeniu de veche tradiţie
se reflectă în imaginea globală, de ansamblu dar şi în infinita diversitate regională, în ingeniozitatea formulelor şi soluţiilor constructive, în echilibrul

proporţiilor, eleganţa liniilor, fantezia şi armonia decoraţiilor, Înt-0tdeauna însă

subordonate ·scopurilor funqionale 1 •
In acest context, porţile mocăneşti din Săcele, ultimele exemplare ce atestă
legătura cu tradiţia locală, reprez,intă un mod concret de afirmare a virtuţi
lor arhitecturale pe care le posedă meşterul popular, realizînd veritabile monumente de arhitectură populară În lemn ce contribuie la individualizarea
zonei etnografice Săcele.
O parte din satele săcelene, Baciu, Turcheş, Cernatu şi Satulung (acum în
componenţa oraşului Săcele) se încadrează în tipologia satelor de tip adunat ce
presupune un nucleu al aşeză11ii, cu străzi bine constituite, cu gospodării apropiate unele de altele, cu porţi şi garduri ce mărginesc curtea şi întreaga
aşezare 2 •

De asemenea, implicaţiile socio-economice ce au avut un rol determinant
în organizarea arhitecturală a acestor sate, sînt hotărîtoare pentru evoluţia
acestor comunităţi rurale în care economia pastorală de tip transhumant, de
mari proporţii, transformă funqiile gospodăriei tradiţionale, în principal,
într-una singură, de consum peilitlru piaţă, dezvohînd o putemi1că şi 1rentahilă
industrie casnică textilă ce aducea venituri considerabile săcelenilor. Astfel,
putem afirma că această bunăstare economică a mocanilor (aşa erau numiţi
oierii săceleni, de unde şi denumirea de poartă mocănească) a avut impactul
ei caracteristic asupra dezvoltării arhitecturii populare din Săcele, ştiut fiind
faptul că „specificul local este condiţionat şi economic" 3 •
Dintre factorii care au favorizat dezvoltarea acestui gen de arhitectură
în lemn nu trebuie ignorată nici prezenţa pădurilor de stejar şi brad din
1

2
1

C. Irimic, G. Stoica, în RevMuz, 2, 1979, p. 4.
P. Henri Stahl, în Studii fi cercetări de istoria artei, 7, 2, 1960, p. 82.
Al. Dima, Arta populară şi relaţiile ei, Bucureşti, 1971, p. 164.
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vecinătatea aşezărilor săcelene care furnizau lemn de bună calitate yentru
prelucrarea artistică; în plus, se mai adaugă răspîndirea în a ·doua jumatate a
secolului al XIX-iea a uneltelor de metal pentru dulgherit în mediul rural,
în urma inundării pe piaţa tîrgurilor şi oraşelor, Braşovul În cazul nostru,
a produselor manufactura·te de serie, ieftine şi deci accesibile meşterului de
la sate. Un exemplu în acest sens îl constituie fierăstrăul de mină care a
determinat apariţia dantelăriei de scînduri traforate la porţile săcelene.
2. Porţile, „faţa socială a gospodăriei" cum le caracterizează Al. Dima
sînt semne ale status-ului social al gospodarului În ca·drul comunităţii rurale.
Ele comunică sătenilor şi străinilor ce străbat satul, starea economică a familiei, priceperea gospodarului; în cazul porţilor din Săcele, ele au şi un rol
distinctiv deoarece semnifică fără excepţie gospodăria unui mocan .înstărit, a
unui econom de oi În comparaţie cu restul localnicilor. De altfel, la porţile
mocăneşti cît şi ee frontonul caselor se află iniţialele numelui gospodarului
descifrîndu-se făra greutate identitatea proprietarului, a comandita·rului. Deci
spre poartă şi spre faţada casei, vizibile trecătorilor, se concentrează efortul
decorativ al meşterilor populari.
Pe lîngă funqia de reprezentare, porţile au şi una de comunicare, de
unire a vieţii familiale cu cea a comunităţii, prin poartă real.izîndu-se primul contact .între cei din gospodărie şi cei din afară 4 • In .ansamblul porţii
apare semni.fica·tiv „policioara" cum este denumită de săceleni banca cu acoperiş din şindrilă ce se află lingă poartă.
lnsă pentru tinerele fete săcelene, poarta avea rolul de a le izola de viaţa
comunităţii, participînd doar la ocazii festive pînă la măritiş. „Bietele fete
nu mai ieşeau din case singure după ce se mai măreau. Iarna priveau prin
ferestrele caselo·r pe trecătoriii de pe drum, iar vara din zăbrelele orizontale
(una sa:U două la număr), care erau anume lăsate între scîndurile s·toborului
ce Împrejmuia curţile"5.
O atenţie deosebită li se dădea porţilor în sărbătorile anului şi mai ales
la nunţi; mirii ieşeau pe „poarta mare" Împodobită cu crengi de brad şi flori
multicolore ceea ce conferea ceremoniei o notă de fast şi solemnitate în faţa
colectivităţii.

3. Despre apariţia şi răspîndirea acestor porţi mocăneşti în forma în care
se găsesc astăzi pe teren, după exemplarele datate, se poa·te afirma că a avllt
loc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acest mod de construire a porţilor păstrîndu-~ pînă în primele decenii ale secolului al XX-iea.
P.resupunem că au existat două categorii de porţi; un stil de .poartă tradiţional, mai veche, cu stîlpii ciopliţi cu motive decorative „fonia" torsada sau
cu discuri solare crestate generalizate ·În întreg spaţiul romanesc (singura poartă
de acest gen a fost achiziţionată recent de Muzeul satului şi de ;trtă populară) şi o formă mai nouă, ulterioară, a acestor porţi ce rerrezintă de fapt
două straturi de dezvoltare în perioade diferite care n:U neaga legătura dintre
ele şi evoluţia comună în planul construeţiei arhitecturale.
4

5

P. Henri Stahl, op. cit., p. 84.
G. Moroianu, Chipuri din Săcele, 1938, p. 37.
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Forma evoluată a acestui gen de poartă mocănească, cea de care ne ocunoi, se caracterizează prin absenţa decorului geometric tradiţional de pe
stîlpii verticali ai portiţei (În forma veche similară ca decor şi construcţie
cu cea din Mărginimea Sibiului), absenţă care este în schimb înlocuită cu ornamentarea bogată a acoperişului dublu cu motive florale traforate. Deci, acest
stil de poartă reprezintă o etapă În evoluţia arhitecturii în lemn în zona
Săcele, apropiată de mediul urban al Braşovului, care pe fondul unei concepţii tradiţionale de construcţie se inovează noi decoruri şi elemente, adaptîndu-se stadiului de dezvoltare precapitalistă a societăţii româneşti la sfîrşitul veacului trecut.
ln momentul în care surprindem răspîndirea acestor ansambluri arhitecturale în Săcele, semnalăm şi existenţa meşteşugarilor rurali specializaţi în
construirea unor astfel de porţi. Din spusele unor .informatori6 , proprietari de
porţi de lemn, ne sînt cunoscute numele ultimilor dulgheri de porţi mocă
neşti: Ilku Istvan, Magda Andrei şi meşterul Lorincz Andrei precum şi numele fierarului, Mîia Ştefan care confecţiona feroneria la aceste porţi.
Un fenomen interesant îl Gonstiituie faptul că, deşi aceşti meşteşugairi erau
ceangăi, ei luc~au fa exclusivitate pentru clientela românească. Locuitorii ceangăi preferau modele urbane de porţi cu ancadramente de zid cu arc în plin
cintru sau arc în mîner de coş. fosă naţionalitatea română a comanditarilor
explică orientarea meşterilor spre modele de porţi specifice arhitecturii populare româneşti. Nici sistemul de poartă şi portiţă cu acoperiş comun ca cele
seooieşti7 n1uaniite „gailwnbugos k·apu" (pOOII"tă cu hulubarr-) sau cele rnaJl'amt1Jreşene8 sau olteneşti 9 nu influenţează modul de construcţie al eorţilor mocă
neşti din Săcele, caire a 1crisita'1iza·t o formă proprie, speoifioă. ·Pară a suba.p.recia influenţa de tip urban în modalitatea de rezolvare a decorului, credem că
anumite elemente sînt preluate din arhitectura de est a Munteniei. Iată cum
consideră Wilhem Jănecke porţile de lemn din zona de deal a Ţării Româneşti: „splendide intrări cu acoperişuri înalte, asemănătoare în construcţie
cu cele (... ) din T.ransilvania" 10 • Această influenţă a dirijat desigur gustul
comanditarilor - mocanii săceleni - spre modele de .Porţi apropiate ca stil
celor munteneşti. De fapt, trebuie avut În vedere legaturile permanente ale
mooa1I1ilor cu Ţaira Româinea·scă, faciliitate de însăşi natura păstorirului ·tiranshumant.
De asemenea, trebuie spus că în subcarpaţii Munteniei, pe valea Prahovei, Drajnei, Buzăului Întîlnim o mare înflorire a traforajului11 care s-a extins
şi spre versantul transilvănean, în zona Săcelelor. Un argument în plus ni-l
oferă literatura de specialitate care semnalează în a doua jumătate a seca-

păm

• Informatori Seitan Ion, 84 ani (Str. Unirii, nr. 94) şi Bugescu Victoria 68 ani (str.
Lunga, nr. 62)
7 Peasant Art in Austria and Hungary, Edited by Charles Holme, London, Paris, New
York, 1911, p. 46.
8 Fr. Nistor, Poarta maramureşeană, Bucureşti, 1977.
8 FI. Stanculescu, A. Gheorghiu, P. Petrescu, Tezaur de arhitectură populară din Gor;,
Craiova, 1973.
10 W. Jâneckc, Das rumanische Bauern und Boiarenhaus, Bucureşti, 1918, p. 44.
11 P. Petrescu, Arhitectura ţărZinească de lemn la români, Bucureşti, 1974, p. 40.
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lului al XIX-lea existenţa a numeroase centre specializate în dulgherit şi tîmplărie în aceste zone dintre care amintim localitatea P.roviţa de Jos şi de Sus,
Diţeşti, Dărmăneşti În judeţul Prahova, Lopătari şi Vipereşti în judeţul
Buzău 12 •
Porţile mocăneşti sînt construite din lemn de esenţă tare, „steLar roşu'"
cum este numit de săceleni, cioplit cu barda şi fasonat cu rindeaua; tabliile de
lemn ce acoperă blatul uşii sînt .rotunjite cu un „cuţit Într-o parte" şi prinse
cu „cuie ţăgăneşti"; asamblare.a, „ce~uirea" stîlpilor vertiicali cu contrafişele,
pentru realizarea arcului este susţinuta de cuie de lemn bătute În găuri anume
sfredelite 13.
Din punct de vedere morfologic, porţile mocăneşti reprezintă un ansamblu arhitectonic alcătuit din:
ancctdrament
poairta mare
poarta mică „portiţa"
banca adosată la gard „policioara" (uneori)
Ancadramentul drept, ca bază de susţinere a porţilor, cel mai vechi dar
şi cel mrai simplu, pare a fi a:lcă·tuirt dim ·~rei stÎ•lpi verrt1icali, ma.i înalţi oa poarta,
unul orizontal deasupra portiţei pe care se sprijină acoperişul în două ape din
şindrilă. Fiecare stîl_p este cioplit dintr-o singură bucata de lemn de stejar; pe
cei doi stîlpi se afla, de regulă, iniţialele comanditarului şi anul de construcţie al porţilor. Cea mai veche poartă datată găsită În teren a fost construită
în anul 1863, cu un ·discret motiv floral crestat în stîlpii verticali însă foarte
deteriorată, fără acoperiş şi cu multe elemente lipsă.
Ancadramentul arcuit din lemn este caracteristic pentru Transilvania, înlocuind linia dreaptă a părţii superioare a cadrului portiţei şi a porţii însăşi 14 ,
aşa cum se observă la porţile secuieşti, maramureşene sau cele din zona Cluj
- Baia-Mare. La porţile mocăneşti În schimb Întîlnim arcul trilobat cu acoladă numai la portiţe, contrafişele avînd rol pur decorativ, cei doi stîlpi verticali şi cel orizontal fiind suficienţi pentru susţinere. Arhivolta arcului, numită „coroana" este obţinută prin cioplirea unor bîrne care intră ca un cep
(„cepuire") în stîlpii verticali şi cel orizontal. Se constată două modalităţi
de realizare a arcului; fie printr-o îmbinare exter:ioară a celor două bîme dispuse simetric ce poartă denumirea în Săcele de „coadă de rîndunică" fie o
îmbucare în interiorul stîlpilor, sistem „chingă".
Acoperişul portiţei, numită de localnici „căciulă" se sprijină pe ancadramentul ăf.CUJi,t; el poare f.i simplu sau dublu, •cu hulubair. Goarna aooperişului este
terminată ornamental cu „ciocîrlani" din şindrilă iar bordura lui este subliniată decorativ cu „pazii" florale traforate. Hulubarele, în cazul acoperişului dublu, sînt, de asemenea, decorate cu traforuri florale numite local
„flori îngăurite". Ştim că ~raforarea triumfă ca tehnică decorativă la sfîrşi
tul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea, fiind extrem de răsG. Zane, Industria din România În a doua jumătate a secolului al XIX-iea, Bucu1970, p. 67.
13 Informator Bocleanu Maria, 85 ani, B-dul Lenin, nr. 313
u Gr. Ionescu, Arhitectura populară În România, Bucureşti, 1971, p. 52.
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pîndită în aşezările rurale. Specific ornamentării traforate este utilizarea largă
a şablonului ceea ce duce la diminuarea invenţiei decorative şi deci a valorii
artistice. Din acest motiv găsim un repertoriu destul de redus al motivelor

.
florale traforate la porţile săcelene.
Dacă la porţile mai vechi al căror ancadrament era umplut cu motive
geometrizate crestate sau În relief, sesizăm că zona de interes decorativ se
deplasează la porţile mai ,,noi" spre partea superioară a portiţei, la acoperişul
bogat ornamentat cu „flori Îngaurite", înlocuind deci crestăturile cu traforurile.
Uşa simplă de la poarta mică sau cea cu două canaturi de la poarta
mare concentrează, de asemenea, preocuparea artistică a meşterilor dulgheri.
Ele sînt alcătuite din două straturi distincte; spre curte, în spate, un blat de
scînduri verticale cit lungimea uşii care reprezintă un suport solid pentru
tăbliile de lemn ce sînt dispuse în exterior, cu evident rost decorativ. Tăbliile
fasonate, uşor .rotunjite la margini, împart simetric sau în alternanţă uşa în
suprafeţe dreptunghiulare, triunghiulare sau sînt dispuse succesiv pe orizontală ca la obloane. Un semidisc solar ca motiv decorativ apare la exemplarele
mai vechi, de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, de pildă la porţile datate 1867,
1869, 1882 sau 1884.
Aceste tăblii sînt prinse în cuie de fier procurate local. Acest gen de
cuie se înscriu în descrierea făcută de Paul Petrescu: „Cuiele de fier făcute
de meşterii satelor au rozete mari, asemănîndu-se foarte mult cu cuiele dacice
descoperite în număr mare în descoperirile arheologice. Rozetele mari au un
rost decorativ, uşile caselor din anumite regiuni fiind împodobite cu aceste
cuie ale căror rozete formează un desen simplu pe tăbliile de lemn, ritmîndu-le"15.
Un element de feronerie populară ce dă o notă aparte, originală porţi
lor mocăneşti este „ciocanul" de fier din centrul portiţei, strămoş al modernei sonerii de astăzi. El are forma unui şarpe contorsionat amintind de stră
vechea simbolistică a acestui animal, apărător al casei; în schimb la porţile
din Maramureş, Gorj sau Mărginimea Sibiului motivul şarpelui apare fo ancadramentul sculptat16 • Iată deci că Săcelele pe lingă Scheii Braşovului menţionat în publicaţii 17 este a doua localitate în care apare „ciocanul" în forma
descrisă. La unele porţi se remarcă un „mîner" de Împins şi tras portiţa sub
forma unei rozete decorative din fier.
Prin proporţia elegantă a volumelor, prin structura arhitectonică, prin
dantelăria de traforaje, prin efectele decorative obţinute din jocul inspirat al
tăbliilor de lemn, porţilor săcelene li se pot atribui nu numai notabile calităţi artistice, ci mai mult evidenţiază procesul de continuitate al culturii
noastre populare respectînd autenticitatea şi tipicitatea sub raport structural, tipologic şi funqional.
In etapa actuală, în Săcele se construiesc porţi rezistente din metal sau
lemn cu ancadramente din ciment însă sub aceeaşi formă arcuită, dovadă a
15

P. Petrescu, Creaţia plastică ţără~ască, Bucureşti, 1976, p. 51.
* <·, Arta populară romdnească, Bucureşti, 1969, p. 509
P. Petrescu, op. cit„ p. 50.
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preluării elementelor tradiţionale de arhitectură şi adaptate la cerinţele vieţii
moderne de astăzi.
Astfel, vechile porţi mocăneşti, declarate monumente de arhitectură populară, fiind conservate in situ beneficiază de integrarea lor în ansambluri de
construqie moderne cu păstrarea specificului local, tocmai pentru a ma:rca
progresul ·realizat pe linia valorificării tradiţiei arhitecturii romaneşti în lemn.
moştenire culturală lăsată de una dintre cele mai originale şi viguroase comunităţi .rurale din sud-estul Transilvaniei.
MIHAELA VARGA -

DIE HOLZTORE AUS SACELE (KREIS

LIGIA FULGA

BRAŞOV)

(Z u s a m m e n f a s s u n g)

Nach den Forschungen die, die Verfasser in das Gebiet Săcele unternahmen, zogen sie
die Schlussfolgerungen dass diese Holztore durch ihren hohen Wert, typische Monumente der
rumănischen Volks.achirerktur dieses Gebietes sind.
Man behauptet das die Konstruktion dieser Torc in der zweiten Hălfte de~ XIX
Jahrhundert begonnen hat urui dass sie sich bis Anfang des XX Jahrhundert verbreitet hat.
'{)iese Bauart ist cine spătere Entwickelungsphase der Holzarchitektur aus Săcele, die aut
einem uaditionellen Hintergrund, neue Dekore und cine reiche Verzierung mit ausgeschnittenen
Floral-motiven bringt.
Um die Originalitlit und Echtheit dieser Torc zu unterstreichen, unternehmen die Verfasser eine morphologische, typologische und funcktionelle Beschreiben, eine Analyse mit sozial-okonomischen Folgen dieser Torc in der Wirttschaft der Schăfern, der Mokani - wie sirh
die Schăfer der Transhumanz in Săcele nannten.
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l'ig. 1. Poartă mocrmească cu acoperiş dublu cu hulubar decont c u motive fl orale traforate; pe unul dintre stîlpii verticali
apare datarea I 899 şi iniţialel e comanditarului D . G. (B-dul
8 Mai, nr. 354, Săcele)

Fig. 2. Poartă mocănească cu acoperiş dublu cu hulubar şi
elemente traforate, datată 1894 (B-dul 8 lllai , nr. 3.J.t, Să
cele; detaliu)
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Fig. 3.

Poartă mocănească datată

1894. (vedere <le ansamblu; vezi fig. 2)

Fig. 4. Poartă.mocă.nească cu acoperiş simplu şi „policioară"; datată 1888 (B-dul 8 :\Iai, nr. 329,
Săcele)
·
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Fig. 5. Poartă mocănească cu acoperiş dublu decorat cu elemente florale traforate, datată 1903. (B-dul 8 Mai, nr. 338,

Fig. 6.

Poartă mocănească

Săcele)
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cu acoperiş simplu,
(B-dul 8 Mai, nr. 427, Săcele)

datată

1869.

Fig. 7.

!'.iartă mocă11e .isdi

s11perioar'1 a

Fig. 8.

Poartă nouă

cu

porţii

acoperiş

mari,

clubln, cu decoraţii traforate la hulubar
1931. (B-dnl 8 :\Iai nr. 28.~. Săcele)

şi

partea

datată

cu ancadrament din ciment; se remarcă prelucrarea şi adaptarea elementelor tradiţionale. (B-dul 8 Mai, nr. 321, Săcele)
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PROBLEMA ORNAMENTELOR LOBATE LA ROMÂNI

Pe Wt parcursul evului mediu, heraldica a jucat un rol de mare imporA existat o artă a heraldicii, care avea menirea de a compune corect
stemele fie că erau personale, familiale sau de altă natură, şi o ştiinţă heraldică, a cărei menire era aceea de a interpreta corect stemele, de a le clasifica
cronologic - pe generaţii, tipologic - pe epoci sau pentru a reuşi departajarea
stemelor personale ale membrilor aceleiaşi familii.
Feucalii, ca şi clasă conducătoare în întreg evul mediu, au folosit stemele
lor În peceţi, au bătut monede sau le-au pus în locuri uşor vizibile pe monumentele de a·rhitectură laică şi religioasă ridicate de ei.
în Tara Românească monedele emise În perioada evului mediu au pe avers
corbul cruciat, iar pe revers un scut despicat, cartier 1 fasciat, cartier 2 plin.
Desigur În decursul timpului apar unele modificări, În sensul că apare rnrtierul 1 plin şi cartiernl 2 fasciat, oartiernl plin fiind, uneori, Încărcat de crai
nou şi stea sau numai de crai nou 1 •
ln ce priveşte sigilografia Ţării Româneşti, este firesc să Întîlnim corbul
cruciat; interesant este, Însă, cu totul altceva: acest corb cruciat este uneori
aşezat alteori nu, pe un scut heraldic, este înconjurat sau nu de ornamente
lobate.
Să Încercăm să aruncăm o privire asupra cîtorva sigilii:
Pecetea atîrnată a lui Mircea cel Bătrîn, pe tratatul de alianţă din 1390,
cu regele Poloniei, Vladislav, cuprinde un cadru patrulobat, avînd în mijloc un
scut, încărcat de corb cu cruce În cioc, Însoţit de stea cu şase raze şi crai
nou 2 •
Pecetea atîrnată a lui Dan al Ii-lea, pe un hrisov (azi pierdut) din 1425,
cuprinde un cadru patrulobat, avînd în cîmp un scut încărcat de un corb cu
cruce în cioc, însoţit de stea cu şase raze şi crai nou3.
Tot din vremea lui Dan al Ii-lea datează o pecete de formă ovală culcată, fără să cuprindă scut sau ornamente lobate. Această pecete este aplicată
pe scrisoarea domnului din 1422 sau 1424 şi era adresată tîrgoviştenilor4.
Din vremea lui Vlad Dracul menţionăm trei sigilii: cele din 1436 şi 1457
care cuprind ornamente lobate în mijlocul cărora se află scutul cu armele
tanţă.

1
2
3

4

O. Iliescu, în SCN, 1, 1957, p. 217 sqq.
Bibi. Acad. R.S.R., Peceţi, F-LIIl-10.
//;idem, 8.
Arh. Stat. Braşov, Peceţi, nr. 3.
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Ţării Româneşti şi sigiliul din 1444,
din Braşov, fără ornamente lobate5.

aplicat pe o scrisoare a·dresată pîrgarilor

Aruncînd o privire asupra sigiliilor de oraşe, începem cu vechiul sigiliu
al oraşului Cîmpulung. Sigiliul cuprinde, în centrul său, un scut cu scobituri
laterale, încărcat de corb spre dreapta, însoţit la stînga de crai nou şi la dreapta de soare, timbrat de semilună răsturnată şi stea cu şase ·raze6 •
Sigiliul Tîrgoviştei cuprinde, în cîmp, Maica Domnului Rugătoarea a vînd
sus, la dreapta şi la stînga tetragrame, iar sub aceasta cîte o stea. Sigiliul nu
cuprinde ornamente fobate7.
ln cîmpul sigiliului Argeşului apare acvila bicefală cu cruce Între capete.
Nici acest sigiliu nu cuprinde un scut care să fie încă•rcat de figura heraldică 8 •
Lespedea funerară a lui Radu Vodă Ştefan (ţ1655t aflată în biserica mă
năstirii Cotmeana este ornamentată cu un scut oval încarcat de corbul cu crucea în cioc.
Stema Ţării Româneşti sculptată pe lespedea funerară lui Matei Basarab
de la mănăstirea Arnota cuprinde un scut rotunjit la vîrf, încăircat de armele
Ţării Româneşti; scut timbrat de coroană închisă. Lambrechinele, pe ambele
laturi, în rotocoale.
Pe clopotniţa mănăstirii Mărcuţa din Bucureşti se află stema Ţării Româneşti, stemă fără soUJt, dar înconjurată de omamentaţie patrulobată, timbrată
de o coroană închisă, plutind, însoţită la dreapta de buzdugan şi la stînga de
spadă; lambrechine pc ambele părţi. Dedesubt anul 1775.
Ornamentele lobate nu lipsesc nici din numismatica şi sigilografia Moldovei. Primele monede moldoveneşti (deci după 1377) au pe avers capul de
bour cu stea între coarne, însoţit la stînga de roză, la dreapta de crai nou; pe
revers scut despicat: în dreapta fasciat, în stînga flori de crin 9•
Peceţile, la rîndul lor, pot sau nu sa, cuprindă un cadru lobat.
Pecetea lui Alexandru cel Bun cuprinde, Într-un cadru ornamental din şase
lobi, un scut ascuţit, încărcat de bourul Moldovei 10 •
Din vremea lui Ştefan cel Mare se păstrează un sigiliu ce are ca ornament un cadru cu şase lobi, iar în mijloc un scut cu armele Moldovei. Pecetea
datează din 145911.
După cum am văzut din exemplele de mai sus, sigiliile pot să cuprindă,
sau nu, scut cu ornamente lobate. Scutul rămîne yiesa heraldică principală în
compunerea sigiliului, scut încărcat de armele ţarii şi înconjurat, uneori, de
ornamentaţii lobate. Acestea trebuie consid~rate doar ca simple ornamente, fără
a putea fi incluse în categoria accesorilor exterioare ale unui scut heraldic,
accesorii care, împreună cu scutul şi mobila care-l încarcă, formează stema.
Ştiinţa

şi

heraldică

5

D. Cernovodeanu,

1

E. Virtosu, Din sigilografia Moldovei

p. 492.

arta

în România, Bucureşti, 1977, p. 317.
D!R, II, 1956, lntrOduccre,

şi Ţării Româneşti,

J.

Hering, Schematismus Archidioceseos romano-catholicae, Bucureşti, 191J, p. 14.
E. Virtosu, op. cit., p. 494.
9 O. Iliescu, op. cit., p. 217 sq. planşe III şi IV.
1o Bibi. Acad. R.S.R„ Peceţi, nr. 1.
11 Ibidem, Peceţi, nr. 175.
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Stema oraşului Baia cuprinde un cerb trecînd spre stînga; capul cerbului
de trup (masacru de cerb) cu o cruce Între coarnele cu patru ramuri
pe care se sprijină 12 •
Sigiliul oraşului Roman cuprinde un scut ascuţit încărcat de cap de mistreţ, fără ornamente lobate13 • Sigiliile oraşelor Siret, Bîrlad şi Piatira nu cuprind nici scut nici ornamente lobate 14 •
Stema Moldovei, aşezată fa 1589, pe turnul de intrare al bisericii Sf.
Gheorghe din Suceava, cuprinde un scut încărcat de capul de bour, cu stea
şi crai nou între .coarne. Capul de bour, de data aceasta cu coroană deasupra
coarnelor apare şi pe aghiasmatarul dăruit de Gheorghe Ştefan mănăstirii
Sf. Ecaterina din Sinai în 1656.
Stema lui Miron Barnowsky de pe _pisania din 1627 aşezată pe turnul
de intrare al mănăstirii Dragomirna se afla într-un cadru patrulobat.
Pecetea lui Andrei Lackfi, voievodul Transilvaniei, de pe dosul documentului său din 11 august 1359, cuprinde un cadru patrulobat cu scutul
heraldic În lobul inferior şi cu capul de bour înconjurat de dragon În lobul
superiorrn.
Pecetea lui Dionisie Lackfi, voievodul T.ransilvaniei, ye documentul său
din 2 august 1366, cuprinde un cadru cu şapte loburi, făra scut cu un grifon
cu aripile desfăcute în cîmp 16.
Folosirea de către doi membrii ai aceleiaşi familii, a ornamentelor lobate,
după propiriru,l gust, ne dovedeştie că .indiforenrt de 111umă.rul de foburi sau de
aşezarea lor, acestea nu constituie un atribut sau accesoriu heraldic şi n-au
avut nici o importanţa heraldică, depinzînd de gustul şi capriciul persoanelor titrate sau de moda timpului; de aci .rezultă şi modul capricios În care au
fost folosite în diverse ţari (nu numai în c<!le trei ţari rom:lneşti) cît şi utilizarea lor în diverse epoci.
Ne permitem să remarcăm faptul că elementele autentice de heraldică
sînt: scutul, mobilele, smalţurile, blănurile, coiful, coroana, creştetul, lambrechinele şi deviza, iar ornamentele lobate, prin însăşi modul lor de întrebuinţare, prin numărul diferit de loburi, ne determină să le catalogăm drept ornamente şi nu drept elemente heraldice.
Dacă ar fi să considerăm ornamentele lobate ca scuturi, atunci, după
regulile heraldice scutul din centrul sigiliului se socoteşte „aşezat peste tot"11,
ceea ce nu putea fi cazul domnilor Ţării Romineşti şi ai Moldovei, ca.re erau
la primele lor sj.gilii şi steme, iar cît priveşte oraşele ar fi un nonsens.
Trebuie precizat că în heraldică, prezenţa unui scut mai mic în mijlocul
unui scut mare ne arată că scutul mic cuprinde armele primordiale ale familiei, iar scutul mare apare ulterior, datorită necesităţii de a reprezenta armele
despărţit

12
ia

14
15

E. Vîrtosu, op. cit., p. 462.
lbidtm, p. 476.
lbidtm, p. 478.
S. Jako, Din sigilografia c" privirt la Transilvania, în DIR, II, 1956, planiC, III,

IV, VI, VII.
·

18
17

lbidtm.
M.

Sturdza-Săuccşti,

Htraldica. Tratat tthnic,

Bucureşti,
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ambilor .părinţi, ale celor 4 bunici, 16 străbunici şi de a preciza al chelea
fiu este purtătorul stemei respectiveis.
Nu este cazul sigiliilor sus-menţionate, deoarece Între scutul cu figura
bourului Moldovei sau corbul cruciat al Ţării Româneşti şi cadrul lobat, indiferent de numărul de loburi, se găsesc uneori arabescuri, iar acestea nu pot fi
socotite drept elemente componente a unei steme.
De fapt prezenţa sau absenţa unui element heraldic în (sau din) componenţa unui sigiliu ne permite să tragem o serie de concluzii, nu acum şi nu
aici! fireşte_. asupra vechimii caselor nobiliare, asupra exis~enţei sau stingerii
unei ramuri.
O dată cu sfîrşitul secolului al XV-iea şi începutul secolului al XVI-iea
prezenţa ornamentelor lobate în sigiliile Transilvaniei este semnalată tot mai
rar, În timp ce pentru Molrdova şi Ţara Românească fenomenul este Întîlnit
la mijlocul secolului al XVII-iea.
ln tot cazul, dacă am fi admis ideea conform căreia ornamentele lobate
ar fi de fapt scuturi s-ar ajunge la o situaţie nemaiîntîlnită în nici o heraldică
din lume, şi iată de ce; să presupunem că, fiind vorba de sigilii, se poate renunţa la forma defensivă a scutului. ln acest caz n-ar mai fi respectate regulile heraldice şi atunci aceeaşi persoană ar fi avut cel puţin două steme, una
cu un fel de scut (cel de apărare, cum îl cunoaştem cu toţii) iar cealaltă stemă
cu o altă formă de scut, sau pur şi simplu fără această armă defensivă.
Că ornamentele lobate sînt împrumutate din arhitectura gotică este un
lucru ştiut şi nu credem că mai trebuie să insistăm. Putem, însă să apreciem
rolul jucat uneori de aceste ornamentaţii. Pecetea dublă de maiestate a lui
Matei Corvin de pe documentul din 20 august 1465, are pe revers un cadru
cu şapte loburi. În centru se află scutul fasciat în 8, iar în lobul superior coroana regală În timp ce în restul de 6 lobi, armele provinciilor care aparţi
neau regatului feudal maghiar 19.
Deci lobii au servit ca ornamente ale reversului sigiliului dar au avut
şi un rol funeţional, acela de „refugiu" al celorlalte steme ale provinciilor regatului Sf. Ştefan.
Fiind vorba de un regat s-au putut cuprinde scuturile provinciilor, dar în
cazul oraşelor nu se pot emite astfel de pretenţii, pentru simplul motiv că
acestea au o figură sau un grup de figuri heraldice pe un singur scut. Mai sînt
şi excepţii cum ar fi cazul oraşului moldav Baia care are figura heraldică
Într-un trilob. Posibil ca în afară de influenţele arhitectonice, asupra sigiliului oraşului Baia să se fi făcut simţite şi influenţele sigilografiei Transilvaniei
- a se vedea în exemplul de mai sus - şi în acest caz în loc să întîlnim
trei scuturi Încărcate, toate trei, ·de o singură figură heraldică, s-a recurs la o
simplificare şi anume apelînd la elemente de arhitectură gotică. Dacă toate cele
trei scuturi ar fi fost încărcate cu o singură figură heraldică, regulile ar fi fost
încălcate şi pentru a se evita aceasta s-au întrerupt loburile. Mai mult, cîmpul
liber dat de cele trei loburi trebuia încărcat. Privind atent reproducerea sigiIB
19

Idem, Culoarea roşie şi bourul în suma Moldo·uei, Sibiu, mss.
S. Jako, op. cit., planşe.
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Fig. 2 Stema 'fării Româneşti de pe lespedea funerară
a lui Matei Basarab de la mînăstirea Arnota
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Fig. 3 Stema Moldovei
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sculptată

în 1596
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liului se văd foarte desluşit ,terminaţiile dungilor marginale ale fiecărui lob
şi nu apare decît foarte vag o posibilă reunire în sensul folosirii ornamentului trilobat, fireşte nu ca scut.
Heraldica românească a apărut şi s-a dezv.oltat bazîndu-se pe fondul
local. Pe parcursul timpului şi În contact cu heraldica ţarilor vecine, heraldica românească a .reuşit să asimileze o serie ·de influenţe fără a afecta patrimoniul heraldic românesc, ci doar îmbogăţindu-l. Aşa trebuie privită, credem noi, problema ornamentelor lobate la români, care, după cum am încercat să airătăm în rîndurile de mai sus, nu pot fi considerate niai scuturi şi nici
alte elemente componente ale unei steme.
CONSTANTIN ITTU

THE PROBLEM OF THE LOBE-ORNAMENTS TO THE ROMANIANS
(Su mm ar y)
The problem of lobe-ornaments is new in Roumanian heraldry. Thc author used somc
eumples from numismatic and sigilography in order to find a corespondent in heraldry.
Using only heraldry-arguments the author sais that labe-ornam• nts aren't component of a
cost of arme. Lobe-ornaments are only a ornament borrowed from the architecture, in
Roumanian heraldry, numismatic and sigilography. lf a labe-ornament is considered as a
shield, the true heraldric shield would be considered as the earlier coat of arms. lt is not
the case in that period of Roumanian heraldry in which the author is interested.
No doubt, the importance of lobe-ornaments in Gothic architecturc of the Middle
J\ge is very clear.
Roumanian heraldry has a proper way of life. It is very interestig for hcraldrist to
~how which is the local, or native elements, and how they have the possibility to devclop,
to make the differences between our heraldry and the neighbours' heraldry. Some clcmcnu
arc borrowed from our neighbours and we send them others.
Thc heraldry-rules offered us the possibility to say that the lobc-ornaments are no
components of a coat of arms.
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UŞILE IMPARATEŞTI DE LA CHECHIŞ

Muzeul de artă din Cluj-Napoca numara mtre achiziţiile sale din anul
1979 şi luoraifea Uşi împărăteşti, pirovenin:ă din saitul Chechriş, judeţul Sălaj
şi intrată în patrimoniul său cu numărul de inventar M.A. 7458.
Lucrarea se impune prin cîteva particularităţi, atestînd originalitatea
influenţei populare, particularităţi ce se alătură, încadrîndu-se în coordonatele
stilistice proprii artei medievale romaneşti transilvănene.
Sînt pictate în tempera pe plăci masive de tei, avînd Împreună dimensiunile de 1,290 X 0,620 m. Marginile au un chenar treptat, cioplit liber cu dalta
şi fixat în scîndură prin cuie de lemn. Elementele decorative geometrice, relieful în zig-zag, aflate pe acest chenar, nu sînt urmărite riguros, simetric, ci
aşa cum remarcam, liber cu inexactităţi şi asimetrii. Un segment cu motivele
aceluiaşi chenar împarte suprafeţele pictate în cîte două registre.
Suprafaţa plăcilor este şlefuită din bardă, prezentînd denivelări care nu
au putut fi eliminate prin pictare. Balamalele, confecţionate manual din lemn,
sînt fixate cu aceleaşi cuie de lemn în grosimea plăcilor pictate.
Starea de conservare a lucrării este relativ bună, deteriorări semnalîndu-se în porţiunile de jos, supuse a·deseori loviturilor.
Pictura este executată pe nivele succesive, de sus în jos, pe uşa din stînga
fiind reprezentaţi: soarele, Evanghelistul Luca, Maria şi Evanghelistul Ioan;
pe uşa din dreapta: luna, Evanghelistul Matei, arhanghelul şi Evanghelistul
Marcu. Reprezentările sînt Însoţite de inscripţii şi texte religioase. (Fig. 1).
Remarcăm prezenţa rar întîlnită a simbolurilor soarelui şi lunii, cuprinse
într-un decor cu elemente florale şi vegetale, tratat liber. Atenţie deosebită
se acordă florilor, în cazul acesta lalelele supradimensionate din scena Buneivestiri, scenă în oare se înceaccă şi o redare a perspectivei prin compunerea
stîngace a unui peisaj colinar. In rest fundalurile sînt plate, uniforme.
Analiza stratului de pictură ne permite constatarea existenţei unor repictări. Este evidentă această intervenţie în cazul nimburilor, plate, pictate acum
cu brun deschis şi care iniţial aveau forma în relief, ca şi în repictarea unor
costume cu roşu şi rozuri. întreaga suprafaţă se pare că a fost tratată ulterior
cu zemuri şi un fixativ pe bază de ou 1 •
In desen şi compoziţie predomină grafismul accentuat în delimitarea
formelor, preocuparea În a surprinde volumele, nu Întotdeauna proporţionate,
1 Semnalarea acestei modalităţi tehnice o datorez restauratorului Dora Pop din cadrul
Oiiciului pentru Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului Cluj.
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în nota specifică artei populare. Totodată, cromatic, gama este restrînsă, uzînd
de pete mari, fiind dominată de brunuri, verde închis, roşu şi rozuri, toate
cuprinse în puternice contururi cu negru.
Expresivitatea clară a figurilor, Împreună cu nota de originalitate pe
care o aduce modul de includere a simbolurilor soarelui şi lunii, cu detaliile
florale specifice modelelor populare, îndreptăţesc concluzia că lucrarea este
opera unui meşter de tradiţie populară, dar care s-a format în contact cu
unele elemente caracteristice pentru epoca din preajma jumătăţii secolului XVIII.
Scrierea inscripţiilor şi a textelor religioase, răspîndite pe întreaga suprafaţă pictată se face cu caractere cirilice, în limbă slavonă în cazul textelor
religioase (cărţile evangheliştilor Luca şi Ioan) şi în limba romină În cazul
inscripţiilor, cum este spre exemplu inscripţia de donaţie aflată deasupra
nimbului Evanghelistului Luca. (Fig. 2). Redactarea se face cu numernase
greşeli şi omisiuni. O reconstituire a acestei inscripţii de donaţie ar fi urmă
toarea: „aceasta jer (fă) lea fa cu(t) pria sp (ă) sit (ul) Daşa Olksa (n.n.
Alexa)" (Fig. 3)2. Exemple ale unor astfel de combinaţii lingvistice se întîlnesc în scrierile de după 1700, cînd apare tot mai frecvent folosirea limbii
române. Este şi acesta un argument în sprijinul datării noastre.
Alăturăm acestora informaţiile cu privire la istoria satului şi a bisericii,
date importante pentru cunoaşterea perioadei În care s-a executat această
lucrare.
Tradiţia locală şi istoricul bisericii din Chechiş amintesc că prima biserică din ·Sat ar fi fost pe Dealul Podului, unde era amplasamentul vechi al
satului (azi locul se numeşte Valea Caselor). Referirile cu privire la vechimea
aşezării merg pînă la anul 13503, dată după care a existat cu siguranţă o neîntreruptă viaţă materială şi spirituală pe aceste locuri. In sprijinul acestei
afirmaţii vin semnalările ulterioare şi mai cu seamă, În ceea ce ne priveşte,
precizarea din Conscripţia Buccow întocmită la 1760-1762. Aminteşte că
la acea dată în sat existau 82 familii neunite şi o biserică neunită 4 • Pentru
epoca următoare se cunoaşte că la 1797 s-a ridicat în această „parohie veche"
o biserică de lemn 5 , biserică care a existat în forma iniţială pînă la 1899,
cînd în urma unui incendiu este refăcută. Uşile împărăteşti, ce formează obiectul studiului nostru, au fost salvate de la distrugere cu această ocazie.
Inventarul bisericii actuale, datînd de la începutul secolului XX mai
păstrează din vechiul fond al secolului XVIII cărţi, cum ar fi un Straşnic de
la Blaj din 1753 şi un Antologhion de la Rîmnic din 1765, cît şi icoane
pe lemn datate sau databile în secolul XVIII. Acestea provin cu siguranţă
de la biserica ce a existat anterior celei ridicate la 1797.
2 Redactarea acestei variante de completare a textului aparţine cercetătorului principal
Sabin Belu de la Institutul de Istorie şi Arheolo~ie din Cluj-Napoca.
3 C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti, 1%7, s.v.
Chec hi ş.
4 V. Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1761, În AllN, 3, 1924-1925.
(1926), Chechiş (Tetiş = Kettos Mezo).
5 Şematismul vtn<!ratului cler al arhidiecezei mitropolitane greco-catolice româ11e de
Alba Iulia şi Făgăraş pe anul 1900, Blaj, 1906.
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în concluzie, credem că şi aceste Uşi Împărăteşti provin din vechiul
fond al bisericii care a existat pe un alt amplasament în secolul al XVIII-lea.
Este un exemplu al tradiţiilor artistice sălăjene de la jumătatea secolului
subliniind bogăţia lor şi Încadrîndu-se totodată În aria mai largă a artei
transilvănene, reprezentată în această zonă de un patrimoniu valoros ce se
cere cercetat sistematic şi pi:otejat cu toată atenţia.
GHEORGHE MINDRESCU

LES PORTES ROY ALES DE L'EGLISE DE

CHECHIŞ

(Re sume)
L'etude se proposc de faire connaitre les flements particuliers de l'oeuvre de ce titre,
1ecemment acquire par le Musee d'art de Cluj-Napoca.
C'est une oeuvre realisce en detrempe sur bois de tilleul datee vers la moitic du
XVIII-ieme siecle, qui souligne l'originalite de l'influence populaire, inscrite dans Ies coordonnees stylistiques propres a !'art roumaine mooievale de Transylvanie. Les inscriptions
inclues dans la composition attestent l'importance du moment de la diffusion de la langue
roumaine dans l'ecriture cyrilique de ce XVIII-ieme siecle.
L'oeuvre a fait part de l'inventaire d'une eglise en bois du village Chechiş, eglise
citee dans Ies documents du XVIII-ieme siecle et situce dans une region du district Sălaj
qui a une riche patrimoine artistique medieval.
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Fig. 2 Uşile împărăteşti de la Chechiş
/ www.cimec.ro
desenwww.muzeuzalau.ro
al schemei compoziţionale
şi inscripţiile

PICTORUL TRANSIL VANEAN ALEXANDRU POPP
(1868-1949)

Conturul personalităţii distinsului profesor, grafician şi pictor Alexandru
Popp este vag precizat în conştiinţa generaţiilor de astăzi. Amănuntele bogatei sale activităţi - cu consecinţe dintre cele mai fertilizatoare asupra dezvoltării Învăţămîntului artistic în spaţiul intracarpatic stau răsfirate în
presa vremii sau în amintirea celor care i-au cunoscut şi admirat freamătul
şi împlinirile. Actualizarea unor momente mai semnificative ale biografiei şi
operei sale îşi motivează din plin interesul pentru că prin ele dezvăluim
date ce nu pot fi neglijate dintr-o istorie obiectivă, reală, a artei româneşti.
Era fiul cel mai vîrstnic (născut în 27 mai 1868) al notarului Nicolae
Popp din Dieci, judeţul Arad. Mama sa descindea dintr-o familie ce păstra
grad de rudenie cu cunoscuta pleiadă a pictorilor bănăţeni - Popovici.
Alexandru face de mic dovaJda unor înclinaţii artistice, care însă nu pot fi
încuraja te din cauza precarităţii condiţiilor materiale. De aceea se vede nevoit a se angaja Într-un atelier de lenjerie din Arad, Întrerupîndu-şi studiile,
după ce urmase patru clase gimnaziale la Şcoala civilă din localitate. Concomitent cu obligaţiile serviciului frecventa coleqia de mulaje a Şcolii reale
superioare din Arad, modelînd şi efectuînd crochiuri 1 • Cîteva portrete efectuate unor persoane influente ale protipendadei arădene, provoacă simpatia
acestora, fiind îndemnat şi sprijinit spre a-şi perfecta talentul la Academie.
Tn toamna anului 1888, Alexandru Popp se afla la Budapesta ca elev
extraordinar al Şcolii model de desen, singura instituţie de învăţămînt artistic
superior al cărui director era Kelety Gusztav, Între profesorii mai renumiţi
figurfod Szekely Bertalan şi Lotz Karoly. Impresia deosebită făcută profesorilor îi facilitează trecerea din anul şcolar 1889/90 Între studenţii ordinari.
Cum însă nu voia să rămînă simplu profesor, din 1891/92 se Înscrie la clasa
practicanţilor în pictură, condusă de Lotz, absolvind-o în 1896. S-a simţit
atras de metoda şi spiritul moderat al profesorului, evocîn.du-1 cu pioasă
recunoştinţă fo orice ocazie: „ ... niciodată n-a refuzat nimănui ajutorul
material sau moral dacă era cu putinţă. Ştia că doar Înţelegerea treptată a
unor adevăruri îndelung susţinute poate să ducă la rezultatul scontat. Ştia
că există o diferenţă substanţială între adevăirul liber consimţit şi cel acceptat
din puterea autorităţii"2.
1 Alexandru Popp, Autobiografie, text dactilografiat în limba maghiară, 1868-1896,
arhiva familiei Nicolae Popp, Cluj~Napoca.
2 Alexandru Popp, Discurs cu ocazia nurologului lui Lotz Karoly, 1904, ms. dact.,
arhiva familiei Nicolae Popp, Cluj-Napoca.
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Influenţa lui Lotz asupra viziunii sale a fost covirş1toare, manifestată
prin respectul pentru expresia ponderată, adînc meditată, animată de suflul
unui lirism discret şi sincer. Sub aspect tematic şi Alexandru Popp acordă
prioritate portretului şi peisajului. Cunoştinţele căpătate la Şcoala din Budapesta au fost completate cu o instructivă documentare la Miinchen şi Paris,
primind o bursă de şase luni, efectuată din noiembrie 1894 pîna-n aprilie
1895. în capital.a Bavariei se familiarizează cu soluţiile formale ale artiştilor
contemporani Lenbach, Leibl, Thoma sau Liebermann, iar la Paris frecventează Academia „Julian" primind corectura lui Jean Lefebre, J. Bouguereau
şi Doucet. Aşadar, optase şi în documentarea amintită pentru disciplina principiilor academice (în portret), iar În peisaj pentru atmosfera naturalistă.
La Mi.inchen a cunoscut şi freamătul tendinţelor secesioniste, declanşate în
1892, precum şi a preocupărilor plein-air-iste din cadrul Şcolii libere a armeanului Simion Corbul-Hollossy, unul din ctitorii Coloniei de pictură de la
Baia Mare.
Întors la Budapesta (1895) Alexandru Popp, gmţie simpatiei lui Lotz
Karoly, devine unul din aj utoarele a.cesmia fa decot"a.rea cu picturi murale a
Parlamentului, a Palatului Justiţiei, basilicii şi catedralei „Mathia" din capitaJa ungară, iiniiţira·tive îrncurajate de amploairea manifestfrrilor pri,lejuite de
serbă1rile Mileniului (1896 ). Doi ani mai tîrziu, pariticipa rea sa devine şi mai
substanţială cînd se desă vîrşeşte pictura . murală de la Pannonhalma. Calitatea lucrărilor îl determină pe „maestru" să-l ,recomande Ministerului pentru
a-i acorda noi lucrări de artă monumentală, întrucît a „studiat şi am colaborat la pictura monumentală timp de opt ani, interval în care mi-a cîştigat
recunoştinţa" 3 • Din informaţiile cuprinse în presa vremii, aflăm că a pictat
şi tavanul Teatrului din P.raga şi catedrala 1din Eger 4•
Intrat În con~tiinţa vieţii budapestane la sfîrşitul veacului trecut (În
1895 debutase la Salonul oficial cu un Portret de bărbat), artistului transilvănean i se deschide perspectiva unei prestigioase activită\i didactice. Astfel,
după reuşita la examenul de capacitate din 1896, un an mai tîrziu este numit profesor suplinitor la Şcoala de arte industriale din Budapesta. Este
titularizat pe acest post în 1900, urma.re a „rezultatelor sale de profesor,
remarcabile succese, apreciate atît de cercurile speciale, precum şi de presă
şi public cu ocazia expoziţiilor din octombrie şi noiembrie 1898, cît şi de
lucrările trimise la expoziţia de la Paris, în anul 1900. Tratamentul arătat
faţă de elevi este din punct de vedere pedagogic exemplar, apariţia şi maniera
sa individuală fiind prevenitoare, iar în îndeplinirea ·Îndatoririlor este un
profesor .punctual, conştiinicios, ~reproşaibiJ." 5 . A profesat la această Şcoală,
cu exemplară probitate, pînă-n noiembrie 1921, cînd se stabileşte la Cluj.
1

1

3
Rtcoma11dare din partea lui Lotz K.aroly, 25 mai 1900, copie, arhiva familiei Nicolae
Popp, Cluj-Napoca.
• Şt. Gombo~iu, Pictorul Altxandru Popp, în „Luctafărul«, Timi~oara, decembrie 193.S.
~ Ctrtificat, Şcoala industrială de la Budapesta, 25 mai 1900, arhiva fam. Nicolae
Popp, Cluj-Napoca.
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ln certificatul de serv1cm se specifica: „tot timpul cît a servit a1c1 a dovedit
mare pricepere şi conştiinciozitate, fiind recunoscut şi respectat" 6 •
Dornic să-şi perfecteze pregătirea artistică, Alexandru Popp profită de
înfiinţarea, în 1897, de către pictorul Lotz Kâroly şi sculptorul Strobl Alajos
a „Şcolii de maeştri nr. 1 ", frecventînd-o timp de trei ani, eliberîndu-i-se un
certificat din care reieşea „că a făcut dovada unor excelente calităţi" 7 •
După debutul expo:âţional din 1895, începînd cu anul 1897 expune frecvent la Galeria de artă „Miicsarnok" din Budapesta pînă în 1919, prezentînd
publicului la această importantă sinteză artistică anuală din capitala ungară
un număr de 74 de lucrări (ulei şi grafică). Figurează, de asemenea, În diverse
expoziţii colective, amintind de cea deschisă la Szekesfehervâr (1900), expoziţia internaţională de la Paris (1900) sau de cea internaţională de la Milano
(1906). La aceasta din urmă este distins cu „Medalia de aur", participînd În
cadrul seqiei de artă decorativăB. Oficialitatea şi publicul manifestă un interes constant pentru creaţia sa, fiindu-i achiziţionate pentru Galeria naţio
nală din Budapesta cinci tablouri, dou;I. portrete pătrund În patrimoniul
Muzeului Brukenthal din Sibiu, o bună parte din lucrări fiind reţinute şi de
coleeţionari particulari 9 •
ln 1903 se căsătoreşte cu Maria Irina Schauer, fiică de muncitor, de o
rară frumuseţe, mai tînără cu 19 ani, devenindu-i modelul preferat.
Depăşind privaţiunile primului război mondial (fără a fi fost Încorporat), Alexandru Popp este reintegrat în cercul profesoral al Şcolii de arte
decorative din Budapesta. Se simţea, însă, tot mai străin într-un mediu care-i
devenise - după destrămarea Imperiului Habsburgic şi Un.irea de la 1 decemhPie 1918 - tot mai incomod. De aceea păstr,ează un permanent 1contact cu
fruntaşii :inteleotu:ili.•tăţii din Trainsil va.n~a. buCUJrîndu-se de ideea înfiinţărni la
Cluj a unei Academii de arte frumoase. După doi ani de frămîntă'.ri şi impiedimente, în 1921 este tnmis un inspector din Ministerul Instrucţiunii {la
iniţiativa lui O. Goga şi O. Prie) pentru a-şi da consimţămîntul În vederea
organizării şi conducerii unei astfel de instituţii. Acceptînd, în 13 septembrie
1921, secretarul general din Cluj al Ministerului Instrucţiunii (O. Prie) îi
încredinţează „inspeeţiunea asupra şcolii superioare de arte şi meserii, precum
şi asupra Muzeului tehnologic, ce funcţionează'. în legătură cu această şcoală.
Veţi face un studiu asupra instituirii şcoalei inferioare de poduri şi şosele
(şcoală de conductori), arătînd cum ar putea fi incorporată'. această instituţie
în secţia a III-a a Şcolii superioare de arte şi meserii şi veţi face propunerea
asupra modaLităţii plasării ei în edificiul şcolii şi al muzeului, avînd în
8 Certificat de serviciu eliberat de Şcoala de artle decorative, Budapesta, 3 noiembrie
1921, arhiva fam. N. Popp. Cluj-Napoca.
7
Certificat eliberat de Şcoala regală de maeştrii de pictură, Budapesta, 1900, arhiva
fam. Nicolae Popp, Cluj-Napoca.
8 Originalul diplomei, tipărit cu numele artistului, se păstrează în arhiva fam. N. Popp,
Cluj-Napoca.
1 Vezi „Miicsarnok", Budapest, 1900 (III), nr. 6, p. 82 şi 1901 (IV), nr. 16, p. 288.
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vedere şi Şcoala superioară de desen ce intenţionăm a o instala în edificiul
Muzeului" 10.
1n schimbul catedrei de la Budapesta, pe care o părăseşte În 3 noiembrie
1921, primeşte deocamdată una de profesor la Şcoala superioară de comert
pentru băieţi, unde predă pînă-n 1933. Întrucît Academia de arte frumoase
îşi amină inaugumrea, dornic să vină În ajuto.rul celor ce voiau să se iniţieze
În tainele picturii, deschide la 1 decembrie 1922 o Şcoală liberă de pictură,
asociindu-se cu pictorul Acs Ferenc. Iniţiativa este salutată entuziast 1În presa
vremii, pentru că „ea va umple un gol mare în viaţa artis~ică a neamului
nostru. Această şcoală liberă care va primi fără deosebire de neam pe toţi
cei pe care natura i-a înzestrat cu talentul picturii, va înlesni dezvoltiarea lor
artistică şi va desăvîrşi aptitudinile lor. De prezent va funqiona ca şcoală
liberă, În speranţa că viitorul apropiat va consfinţi-o ca o şcoală oficială [ ... ].
E de a:dmi,rat curajul şi altruismul maestrului Alexandru Popp, dar nutrim
speranţa că statul îi va da sprijin moral şi material"11. în cei doi ani de funcţionare şcoala şi-a dovedit din plin utilitatea, fiind frecventată anual de
25-30 de elevi, care au şi organizat cîte o expoziţie colectivă în sala Pavilionului din parc.
Aflat în cel de al şaselea deceniu al vieţii, Alexandru Popp nu mai dispunea de resurse pentru o reconsiderare a stilului în conformitate cu exigenţele moderne. Cînd aceste resurse existau activa În împrejurări care nu
i-au încurajat libera manifestare a fanteziei. Activ mai bine de două decenii
în capitala Ungariei nu avea cum să dea glas realităţilor social istorice ale
provinciei natale. Drept este că nu avea nici înclinaţie deosebită spre compoziţia amplă, cu rezonanţă socială, ca sătmăreanul Aurel Popp. Stabilit la
Cluj, în capitala Ardealului, va exersa în spiritul unor conv,ingeri tradiţio
nale, cărora nu li se poate imputa virtuozitatea meşteşugului şi sobrietatea
armoniilor cromatice, rezod.vaite cu evident rafinament. Lucrînd cu pa.siune
şi abilitate tehnică devine pictorul preferat al unei clientele cu gust conservator, admirîndu-i-se ştiinţa portretistică şi vibraţia lirică a peisajelor transilvănene, în expoziţiile personale organizate la Cluj, În anii 1922, 1924,
1926 şi 1927 sau la Arad (1923, prin mijlocirea lui Emil Botiş). Participă
şi la expoziţia colectivă, deschisă la Cluj, în 1923, împreună cu Emil Cornea,
Cornel Codreanu şi Acs Ferenc.
Concomitent cu activitatea didactică şi artistică, desfăşoară şi o bogată
activitate pe plan obştesc. Încă de la Budapesta îşi manifestase adeziunea
pentrn acţiunile publice, semnîind (în 1915) memoraindumul profesor.ifor ŞcoLli
de arte industriale din Iludapesta, adresat Ministerului învăţămîntului şi Cultelor, vehement protest Împotriva diletantismului din conducerea instituţiilor
artiscice. în 1918-1919, o dată cu scindarea artiştilor În trei direcţii, Alexandru Popp se alătură grupării artiştilor independenţi 12 • Se numără apoi printre
10 Adresă către Alexandru Popp, nr. 40.494/14 septembrie 1921, din partea Secretariatului general Cluj al Mini5terului lnstruqiunii; arhiva fam. N. Popp, Ouj-Napoca.
11 Şcoala liberă de pictură, în „Patria", Cluj, 23 noiembrie 1922.
12 Haram miiveszcsoport a tarsulat kebeleben, în „Muvtszet", Budapest, 1918 (XVII),
p. 39.
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iniţiatorii Clubului artiştilor, pictori şi sculptori, înfiinţat la Cluj în 1922 13 ,
fiind investit cu calitatea de vicepreşedinte. In intenţiile organizatorilor acest
club urmărea impulsionarea vieţii artistice, pregătind terenul pentru înfiinţarea Academiei de arte frumoase. Intenţiile Clubului au fost susţinute de
conducerea societăţii „Astra", care în toamna anului 1925 .înfiinţează o secţiune artistică, al cărei scop era „îndeplinirea misiunii grele de răspîndire
a gustului pentru frumos în mulţime", Întru<:Ît ,,Ardealul bogat în talente,
n-a avut pînă astăzi o societate artistică care să se ocupe de chestiunile importante ale progresului artistic ardelean " 14 • Comitetul de conducere al acestei
secţiuni cu sediul la Cluj - cuprindea nume prestigioase ale vieţii spirituale din Transilvania (Tiberiu Brediceanu - preşedinte, Zaharia Bârsan vicepreşedinte, Emil !sac secretar, Constantin Pavel, Aurel Popp, Elena
Popea, Cor,iolain Petr:a:nu, Cornel Medrea, fon Vidu, ş.a., membrii). Alexamdru
Popp înaeplinea funcţia de casier.
Gîndul înfiinţării Academiei nu-l părăseşte nici -0 clipă, intervenind pe
lîngă personalităţi influente în guvernarea epocii. Este sprijinit şi de intelectualitatea progresistă a vremii, care desfăşoară o amplă propagandă în presă.
Cum ministru al Cultelor şi Artelor era fostul profesor universitar clujean
Alexandru Lapedatu, în toamna anului 1925 intenţia devine fapt, punîndu-se
bazele Şcolii de arte frumoase din Cluj, prima instituţie cu profil academic
- de artă plastică - din Transilvania. Comitetul de conducere al Şcolii
(alcătuit din Emil Racoviţă preşedinte, Sextil Puşcariu, Geo.rge Vâlsan,
Coriolan Petranu, Alexandru Popp şi Emil Isac - membrii) a numit corpul
profesoral. Conducerea instituţiei este încredinţată lui Alexandru Popp, întrucît deasupra „genera~iei tinere stă ca un simbol al cinstei profesionale [ ... ],
pictor şi artist de rasă, eminent pedagog şi deasupra tuturor om de cultură
occidentală [ ... ], un simbol de muncă pentru toţi, un bărbat care şi ·astăzi
este mai tînăr decît alţi titani" 15. Alături de mai vîrstnicul Pericle Capidan,
între profesorii de specialitate figurau tiinerii Catul Bogdan, Aurel Ciupe,
Anastase Demian şi Eugen Pascu (ultimul la sculptură, fiind înlocuit din
1927 de Romul Ladea). Celelalte discipline erau asigurate de Emil lsac (estetică), Coriolan Petranu (istoria artei), Victor Papilian (anatomia artistică)
şi Atanase Popa (geometrie şi perspectivă).
Inaugurarea Şcolii de arte frumoase a avut loc În 17 ianuarie 1926.
Cu această ocazie Alexandru Popp ţine un pătrunzător discurs, fo care-şi
afirmă din plin altruismul: „Şi acela care prin acti\nitatea sa serveşte interesele tuturor şi care este în stare să creeze operă utilă pe tărîmul vieţii
sociale, ca aceasta să fie valoare pentru Întreaga omenire, acela a făcut mai
mare serviciu neamului său şi lui însuşi" 16 • Cu- multă abnegaţie, pasmne, tact
n Clubul artiştilor pictori şi sculptori, în „Curentul•, Bucureşti, nr.
14

1926,

Şt. Dumbravă, Secţia

1, 1922, p. 3.
artelor a Astrei, în „Societatea de miinen, Cluj, 3-10 ianuarie

~·

20-21.
Emil lsac, Ura pictor ardelean: Alexandru Popp, în „Universul-, Bucureşti, 31 august 1925.
ie Alexandru Popp, Discurs la inaugurarea Şcolii de arte frumoase din Cluj, 17 ianuarie
1926, arhiva fam. N. Popp, Cluj-Napoca.
1
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şi sacrificiu, a veghiat asupra destinului acestei instituţii, făcînd-o ca În numai cîţiva ani să se impună „ca un important factor de cultură, iar activitatea
desfăşurată de ea în Transilvania deosebit de serioasă" 17 •
Dar pentru a ajU1I1ge la reruhaitde scontate eforturile au fost maci şi
sacrificiile de o rară difiooltate, deoarece Şcoala - deşi era subvenţionată
de stat, cu un modest buget - nu a primit drept de publicitate şi nu a fost
etatizată decît după patru ani. lntr-unul din numeroasele rapoarte întocmite
de director şi înaintate Ministerului, se specifica: „La Şcoala de arte frumoase
şe lucrează într-o atmosferă de entuziasm, de colaborare, de perfectă colegialitate şi de adîncă Înţelegere a intereselor superioare ale ţăl"ii şi ale şcolii [ ... ].
Cu toate acestea situaţia legală a elevilor noştri nu este pe deplin stabilită [ ... ]. Se apropie timpul de absolvire al unora şi la întrebările lor noi
Asupra noast:ra apasă o grea iresponsabilinu putem da niciun răspuns
tate. Datorăm moralmente par>inţilor care În condiţiile neprielnice din Cluj,
fără cămin, fără burse, fac jertfe mari pentru întreţinerea pe timp mai îndelungat a copiilor lor la Şcoala de arte frumoase [ ... ]. Această grijă pentru
viitor, această nesiguranţă atît a elevilor, cît şi a profesorilor, perturbează
senină·tiaitea necesara unei raitmnsfere ar;ti.~ice şi contribuie ca elaJillu:l de 'raindament să nu fie cel al pooibili:tăţiilor 1reaile"1 8 • La sfîirşitul rapoDtufoi se solicita
rev·erenţios statificairea şoolii şi dreptul de publici1tate.
După alte zeci de rapoarte similare, care au solicitat timp şi energie
nervoasă, se primeşte răspuns favorabil abia În 1930. Abia intrată în deplină legalitate asupra Şcolii începe să plutească un alt nor negru, iminenţa
dizolvării (date fiind efectele dezastruoase ale crizei economice). Că a rezistat pînă-n vara anului 1933 se datorează strădaniilor - greu de echivalat - ale directorului, care i-a prelungit agonia. Transferată Împotriva voinţei
sale la Timişoara (unde municipalitatea şi prefectura au promis un sprijin),
Şcoala îşi păstrează şi-aici, încă doi ani, conducerea de la Cluj. Din 1935
directoratul este preluat de arh. Victoir Vlad, apoi de Romul Ladea. Alexandru
Popp, deşi pensionat în 1935, a predat pînă în 1938, serviciile sale fiind
extrem de utile echilibrului moral al Academiei (aşa se numea din 19 35 ).
Adept în creaţie şi practica activităţii didactice a unei discipline severe,
întemeiată pe ,raţionalitatea gestului, Alexandru Popp a manifestat (asemenea
maestrului său Lotz Karoly) toleranţa faţă de tendinţele moderne ale artei.
Spirit cultivat şi mobil, nu s-a opus făţiş orientărilor mai libere, neinco.rsetate
de rigiditatea canoanelor, promovate de colegii mai .tJineri. Impunea respect
prin ţinută şi comportament: „lnalt cum era, cu barbă lungă, cu părul alb,
căzut cuminte pc frunte, părea un om dintr-o altă lume"1 9 • Impresiona prin
vastitatea cunoştinţelor şi farmecul evocării: „ ... el găsea bun orice prilej
să filozofeze cu umor• 20 • Insoţindu-1 la Deva (unde avea de pictat biserica,

1· .. ].

17 N~agy)
R(ozalia), A Kolozsvari kepzomuvesuti foiskola novmdtkeinek kiallitasa,
în „Ellmzek•, Cl0, 11 iunie 1929.
18 Adresă caue Ministerul Cultelor şi Artelor, 20 octombrie 1927, copie în arhiva
Şcolii, păstrată la liceul de artă din Timişoara.
ur I. Vlasiu, Drum spre oameni, Bucureşti, III, p. 21.
20 Idem, p. 39.
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comandă facilitată de Petru Groza), Ion Vlasiu se străduia din răsputeri
să-şi mulţumească directorul: „un om de o rară bunătate [ ... ]. Uneori mă
lua la plimbare şi-mi vorbea atît de frumos, despre atîtea lucruri, că-mi

pierdeam firea ascultîndu-1"21.
Pictura murală pentru biserica ortodoxă din Deva, executată în anii
1928-29 a fost prima comandă de artă monumentală primită în ţară. U preocupau astfel de gîinduri, însă erau preferaţi cei llÎoeri, mai familiiairizaţJÎ cu
iconografia şi spiritul oriental bizantin. Alexandru Popp, obişnuit cu programul normelor neoclasice, conferea reprezentărilor un puternic suflu laic:
„El şi-a pictat soţia în chip de înger şi de madonă [ ... ]. A îndrăznit să facă
îngeri şi o madonă cu părul roşu (cam dolofană), în faţa căreia chiar credincios fiind era greu să nu-ţi treacă gînduri lumeşti prin cap. Aşadar, se
poate zice că îngerii şi madona din Deva erau inspiraţi de o femeie" 22 • A mai
decorat biserica din Hălmagiu şi iconostasul bisericii din V·iştea, executînd
şi o icoană de dimensiuni mari pentru biserica ortodoxă din Cluj, str. dr.
Petru Groza.
Absorbit de noianul de dificultăţi provocate de regimul incert al Şcolii
de arte frumoase din Cluj şi Timişoara („energia dîrză cu care conducătorii
şcolii i-au apărat interesele e demn de toată admiraţia" 23 ), va picta tot mai
puţin, participînd mai ales în cadrul unor expoziţiii colective de anvergură.
După ce expune patru pînze la Salonul oficial din Bucureşti, în 1926, organizează un an mai tîrziu o amplă expoziţie la Cluj. Considerînd utilă asocierea artiştilor pentru a ac~iva într-un cadru organizat, se numără printre
membrii „Comitetului de iniţiativă", format Îh cadrul unei adunări (din
18 mai 1929; care a avut loc la cafeneaua „New York" din Cluj). S-a întocmit şi un proces-verbal, un fel de angajament pentru instituirea unei societăţi: „Salonul plastic clujean". Finalizarea acestei iniţiative are loc la sfîrşitul
anului 1930, cu participarea a aproape 50 de artişti din toată Transilvania,
ce expuneau 200 de lucrări. Alexandru Popp figura cu două portrete şi trei
peisaje. Vremurile tulburi care au urmat, au împietat permanentizarea Salonului de artă plastică ardeleană, următorul deschizîndu-se abia în 1939, sub
patronajul „Astrei", la Cluj.
Ia parte şi la manifestările artistice bănăţene începînd cu expoziţia
colectivă din Timişoara (1936/37), participă la sugestiva .retrospectivă a cărţii,
artelor plastice şi a graficii romaneşti din Banat (Timişoara, 1941, itinerată
şi la Bucureşti şi, în sfîrşit, la Salonul bănăţean, din i 946 ).
La un an după ce depăşise pragul vîrstei de octogenar, Alexandru Popp
se stinge din viaţă la Lugoj (10 martie 1949), oraş în care se retrăsese în
ultima vreme .din cauza bolii. Retrospectiva organizată de Muzeul Banatului
din Timişoara, în 1966, a fost singurul gest mai viguros pnin care s-a în\;ercat readucerea sa în actualitate. Seleqia precară a expoziţiei (au fost expuse
doai- 20 de uleiuri, accentul căzînd asupra preocupărilor grafice = 114 luI. Vlasiu, op. cit., I, p. 326.
I. Vlasiu, op. cit., III, p. 43.
V. Birou, Şcoala de artt frumoase din Banat, în „Vrerea",
1934, p. 4.
21
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crări), precum şi firavul ecou în presă, n-au constituit cum se spera semnalul 1in tegrării personalităţii sale Într-un cerc de cunoaştere mai larg.
Din acest motiv este uitat consecvent din toate scrierile ce reflectau ·realităţile artistice ·din epoca sa. Chiar dacă aceste încercări sintetizatoare au trebuit să sacrifice o serie de date ce aglomerau informa~ia un Alexandru Popp
nu trebuia să lipsească, nu numai pentru remarcabila sa activitate de pedagog,
ci şi pentru realizăriile artistice, departe de manifestă.rile diletantismului.
Primele lucrări ce poartă semnătura lui Alexandru Popp datează din
anul 1885. Sînt desene, schiţe şi crochiuri yregătitoare, exerciţii utile profesiei. Din lectura lor se constată o siguranţa a ductului, un simţ al propor~iilor, o anume maturizare a expresiei, ce depăşeşte stadiul soluţiilor didacticiste. Aceste argumente au determinat pe profesorii Şcolii model de desen
de la Budapesta să neglijeze faptul că la admitere nu îndeplinea condiţiile de
studii (nu era absolvent de opt clase cu bacalaureat). Progresele rapide manifestate în şcoală, atrag după sine trecerea sa după un an în rîndul elevilor
ordinari, primirea de către Lotz în clasa de pictură şi mai apoi în şcoala de
maeştri. Se afirma şi cîştigase simpatia distinsului său maestru Într-un moment
în care şcoala dispunea de multiple talente de excepţie: Octavian Smigelschi,
Thorma Janos, Nagy lsitvan, Korosf6i Kriesch Al adar, F1riederich Schullerus,
Juhasz Arpad, Veress Zoltan.
Analizînd un set de desene din perioada 1888-1896, cuprinzînd portrete, studii de mişcare, nuduri, peisaje, se observă fixarea viziunii sale pe
coordonatele esenţiale ale evoluţiei viitoare: asocierea sugestiilor tendinţei realiste şi naturaliste. Linia avea rol decisiv În reprezentare. Sigur, suplu şi elegant în studiile de mişcare, conturul capătă În portretistică o anume incisivitate şi tensiune. Deşi către sfîrşitul veacului orientă.rile simboliste şi decorative
ale secesiunii îşi făceau simţite prezenţa în capitala ungară, Alexandru Popp
rămîne consecvent sob!"ietăţii uşor ascetice a ductului linear, refuzîndu-şi
fiorul senzualist, chiar şi în opulente nuduri.
Un Studiu de portret (1892), reprezentînd un ţăran din profil, cu spatele. încovoiat, reţine atenţia prin verismul notaţiei, o tensiune a formelor
relevînd capacitatea şi interesul artistului pentru psihologia personajului, cu
asprimi ce evocă o tristă condiţie socială. Şi exemplarele se înmulţesc în anii
ce urmează, cu chipuri înregistrate (posibil) în peregrinările prin satul natal
sau împrejurimi. Altădată tratează cu o Înţelegere compasivă expresia unui
Bachus şezînd, durerile unei vÎ•rste greu 1Încercate de povara anilor fiind
sugestiv redate prin multitudinea cutelor ce-.,i brăzdează faţa.
In peisaje, notaţiile efectuate în creion, mărturisesc multă minuţiozitate,
lipsa oricărei intenţii ordonatoare şi simplificării. Motivele erau culese din
mediul rustic transilvan sau din periferia reşedinţelor urbane, nesimţind atracţie pentru splendoarea marilor bulevarde, animate de aglomeraţii urbane.
lncepe să iuhească această realitate frustă a unui peisaj lipsit de spectaculozitate. n prefera pentru că austeritatea acestor motive nu încuraja ieşirea intonaţiei din sfera unei afectiv·ităţi conforme structurii sale temperamentale, înclinate spre meditaţie, de o sobrietate uşor elegiacă. Tentaţia de a crea valori
1
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tonale prin intensificarea umbrelor (redate prin haşuri sau estompă) trăda o
sensibilitate picturală.
Cînd a transpus în culoare aceste notaţii, deşi imaginile au c1şt1gat în
vitalitate datorită consistenţei tuşelor, în jurul anului 1900 viziunea se înscrie
în cadrul unui naturalism uscat şi rece. Formele sînt statice, încremenite în
concretul evidenţei lor (Stejar bătrîn, Pădure lingă apă, Drum cu tufişuri
- 1902, Livada). Maniera amintea de influenţa lui Bastien Lepage, cunoscut
la Miinchen, formulă estetică pe care s-a fondat Colonia de pictură de la
Baia Mare. Dar exerciţiul prelung în contact cu natura determină inevitabil
o Împrospătare a tuşelor, mai multă libertate în redarea vibraţiei natur~le.
Această dinamizare şi împrospătare a suprafeţei s-a efectuat sub controlul
raţiunii, zăgăzuind schimbarea de accent în favoarea subiectivităţii. Natura
se păstrează în starea ei vegetativă, relevînd pulsul sevelor. De la exactitatea
seacă a primelor notaţii peisagistice ajunge în jurul anului 1910 la o atmosferizare a suprafeţei, Învăluită de o discretă vibraţie lirică. Exemplul cel mai
grăitor îl constituie peisajul După ploaie, expus la Salonul oficial din Budapesta (1909), fiind cel de al cincilea tablou achiziţionat ·de oficialităţi pentru
Galeria naţională. Prin eliminarea detaliilor, formele primesc consistenţă şi
soliditate, echivalînd în vitalitate cele mai izbutite pînze ale lui Simion Corbul-Hollossy sau Ivanyi Griinwald Bela.
Din păcate Alexandru Popp nu a ·insistat în această direcţie mai sintetică, integrată soluţiilor postimpresioniste. Curînd a venit războiul, iar din
1921 avea să activeze în alt mediu, care se va extazia în faţa virtuozităţii
sale naturaliste.
Dacă peisajele ne conving de o certă evoluţie a limbaj-ului în portretistică viziunea pictorului se abate mai rar de la practica soluţiilor deja însuşite. Cele mai multe ipostazieri ale fizionomiei umane, realizate pînă în 1914,
plătesc tribut concepţiei academice, fiind lipsite de nerv şi interiorizare. Doar
în Autoportrete şi în lucrările întruchipînd modele pe care le-a cunoscut
mai îndelung, expresia sugerează şi amănunte ale universului lăuntric, fixate
sub aura unei grave meditaţii (vezi, Portret de bărbat din colecţia Muzeului
de artă Cluj-Napoca şi Muzeul Banatului, Timişoara). Din nou cele mai
izbutite sînt în acest sens portretele efectuate în contact cu realitatea mediului rustic, oferindu-ne cîteva prototipuri de o largă generalitate (Portret de
ţăran bătrîn, Ţăran, ş.a.). Ca o manifestare a unei disponibilităţi insuficient valorificate - se prezintă acele gingaşe şi fragede portrete de copii
(fie în creion, fie în culoare), unele soluţionări ce fac aluzie la senzualismul
secesionist (îndeosebi nuduri) sau acele ostentative reprezentări ale unei condiţii sooiale privilţgiaite, în tonali·ta:tea specifică portretisticii Biedermeyer
(Dama cu pălărie, Femeie cu colier).
Activ într-un mediu artistic extrem de eterogen şi în Împrejurări politice ce nu încur.ajau obiectiva reliefare a unor trjste realităţi sociale sau a
unor argumente de viaţă aparţinînd tradiţiei istorice specifice poporului său,
Alexandru Popp nu şi-a impus un repertoriu tematic mai ambiţios care să-l
scoată din manierismul unor transpuneri cărora le lipsea tensiunea unor mai
viguroase implicaţii ideatice, afective şi stilistice. Într-un moment cînd în
54 - Acta Mvsei Porolissensis - www.muzeuzalau.ro
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capitala ungară triumfa retorica istorismului academist, pictorul transilvă
nean s-a acomodat împrejurărilor care îi asigurau tihna existenţei.
Creaţia lui Alexandru Popp din perioada interbelică nu cunoaşte o mutaţie însemnată sub rapol"t temati'c şi stili1stic. Cînd se stabi,lea la Cluj, la
sfîrşitul anului 1921, depăşise vîrsta de 53 de ani. După cum aminteam,
nici mediul artistic În care avea să creeze nu dispunea de o tradiţie, mulţu
mindu-se cu produsele modeste ale unor pictori cu pregătire ocazională, care
exersau adesea în sfera celui mai cras diletantism. De aceea, apariţia sa,
împreună cu aceea a lui Pericle Capidan, Nagy Istvan, Emil Cornea şi Acs
Perene, avea să însemne un plus de încurajare dat soluţiilor plastice întemeiate
pe sensibilitate şi cunoaştere, împietînd libera manifestare a improvizaţiei
voiajere. Cu ocazia primei sale expoziţii la Cluj (decembrie 1922), cronicarul
„Patriei" scria: „Coloritul e poate însuşirea cea mai pronunţată a talentului
său. Nuanţări.le le face cu precizie şi subtilitate, redă admirabil perspectivele". Referitor la cuprinsul expoziţiei se remarca prioritatea peisajelor, „vederi de pe Someş şi de la Baia Mare. Cîteva portrete [ ... ], un număr mai
mic de naturi statice şi 4-5 nuduri". Portretisticii i se găsea o inspirată
analogie cu „genul lui Lenbach. Sobrul colorit lenbachian dă maestrului prilejul de data asta să creeze din puţine ,izvoa;re de culori, bogăţie de tonuri şi
impresii "24.
Următoarea expoziţie este deschisă În două săli ale Muzeului industrial
din Cluj. Evenimentul se bucură de o largă apreciere În presa română, cît
şi în cea maghiară. Expoziţia cuprindea aproape 70 de pînze. In paginile
revistei „Societatea de mîine" se remarca dubla calitate de portretist şi peisagist „care lucrează după vechea manieră artistică, fără căutări de efect,
fără culori strigătoare, fără nimic modern. Te atrage [ ... ] o bucată de
natură simplă, binefăcătoare, reconfortantă". Subliniindu-se valoarea portretelor ,;făcute de merituosul artist", cronicarul revistei clujene îşi amintea
de „oribilele portrete regale cu care s-au umplut sălile festive ale primăriilor,
ale prefecturilor şi ale diferitelor instituţii culturale şi economice din Ardeal",
întrebîndu-se cum se pot tolera astfel de „caricaturi ordinare Într-o provincie
în care avem un portretist ca Alexandru Popp" 25 •
Caracteristicile picturii sale se întemeiau după cronicarul de la „Keleti
Ujsag", „pe liniile unui desen precis şi liniştitor", degajînd o impresie de
„simplitate contemplativă, armonizată organic cu natura, cu ritmul culorilor şi al liniilor". Alături de peisaje şi naturi statice „uşor rezolvate, au
atras atenţia portretele şi interesantele studii de capete", pictorul dezYăluind
„dincolo de caracter şi freamătul interior al modelului" 26 • Mai bogat în date
şi subtil În aprecieri, semnatarul cronicii din „Ellenzek" afirma că „tot ce
aşează în jurul figurii", se aseamănă cu pictura lui Lotz Kâroly, „de la care
a învăţat reflexele aurii ale epidermei şi ochii visători, azurii", maestrul fiind
Expoziţia pictorului Alexandru Popp, în „Patria", Cluj, 4 ianuarie 1923.
O(nisifor) G(hibu), O expoziţie românească de pictură la Cluj, În „Societatea de
mîine", Cluj, 18 mai 1924, p. 132.
2s K. L., Popp Sandor kiallitasa, în „Keleti Ujsag", Cluj, 6 mai 1924.
24
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obsedat de chipul fiicei sale Cornelia, aşa cum pictorul transilvănean era de
cel al soţiei. Se constata în continuare „studierea foarte amănunţită a unei
figuri [ ... ], îndt niciun pictor român (se referea la cei ardeleni, n.n.) nu
putea concura cu el În ce priveşte soliditatea tehnică a culorilor, unitatea
lor şi îndeosebi desenul perfect. ln mod deosebit trebuie evidenţiate portretele
de copii ';i regretăm că are reţinere faţă de culorile pastel", adecvate pentru
a reda „particularităţile dificile ale copilului". Reproşîndu-se oficialităţilor
că nu oferă lucrări de artă monumentală acestui „pictor multilateral, cu talent de a compune", articolul din „Ellenzek" face referiri la sfîrşit asupra
peisajelor, unde la fel ca în portrete „îşi pune probleme de pictură serioasă.
Nu tatonează, nu caută, merge pe soluţii deja verificate, solide". într-o astfel
de tehnică „încercată rezolvă el Împrejurimile Clujului sau cele din Zlatna
sau Sălaj". Era subliniată particularitatea, originalitatea transpunerii, datorită „cerului cu nori mobili şi apei cu transparenţe colorate, îmbinînd peisajele care se topesc În armoniile moi ale atmosferei încărcate de abur. Se
revarsă peste lucrările lui o melancolie liniştitoare pe care o redă cu un
realism sigur, exact, în amănunt. Se simte bine omul din lucră.rile lui: un
artist echilibrat" 27 •
Aprecieri mult apropiate ca nuail1ţe s-au efectuait şi cu ocazia expoziţiilor sale personale din anii 1926, 1927 sau În cronicile expoziţiilor colective la care a participat. Poetul Emil Isac îl situează printre artiştii care „au
preconizat arta tradiţiunii " 28 , pentru ca pictorul Aurel Ciupe, În cronica
Expoziţiei artiştilor ardeleni, din 1930, să remarce îndeosebi Autoportretul
şi Portretul soţiei „făcute cu chibzuinţă calmă şi senină, caracteristice şi
oneste" 29 •
În sfîrşit, încheiem seria acestor reacţii inserate În ,eresa vremii cu însemnările lui Ştefan Gomboşiu din paginile revistei bănaţene „Luceafărul",
care şi ele relevau consecvenţa unei atitudini şi a unui stil: „Alexandru Popp
n-a fost stăpînit de un anume curent. Fidelitatea faţă de natură [ ... ] ne
îndreptăţeşte a-l trece în rîndul naturaliştilor. Nota personală se rezumă mai
mult În alegerea subiectului şi în modul de compoziţie al tabloului. Prin
culoare Alexandru Popp dă peisajului atmosferă îmbietoare, prietenească [ ... ],
În portret păstrează aspectul de demnitate" 3 o.
Am reours mai pe larg la aceste surse bibliogDafice pen~ru că ele ,rezumă
În bună măsură trăsăturile caracteristice ale operei sale. Se poate constata
din acestea că semnificaţiile creaţiei au fost Înţelese şi apreciate la justa lor
valoare încă din epocă. Adică o operă Întemeiată pe disciplina unei lucidităţi
care s-a opus oricăror excese. Aflat la vîrsta deplinei maturităţi şi-a urmat
calea convingerii nestrămutate în onestitatea expresiei adînc meditate, în conformitate cu structura particulară a temperamentului. Fire echilibrată, de o
27 K., Popp Sandor kiallitasa, în „Elle:nzek•, Cluj, 13 mai 1926.
2e Emil Isac, Cîteva figuri ale artelor plastice române din Ardeal, în Societatea de
mîinea, Cluj, 1-15 decembrie 1928, p. 455.
29 A. Ciupe, Expoziţia artiştilor ardeleni, în „Societatea de mîine•, Cluj, 1-15 decembrie 1930, p. 433.
10 Şt. Gomboşiu, op. cit.
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sobrietate .ce se m.anaesta ade~ prin lipsa de snrălucire a regi.sitJrUlui cromatic şi exactitatea ductului linear, a rămas adeptul culturii „pe care o faci
cu clasicii"Jt. Consecvent reprezentării figurative, a apelat în grafică la
funcţia ordonatoare a liniei, promptă, sigură, severă, iar în pictură la efectele
nuanţărilor posibile pe care le încurajau cele două dominante omniprezente:
de ocru-brun în portrete şi ocru-brun cu verde cald în peisaje.
Fără a marca o diferenţiere stilistică faţă de perioada anterioară, lucră
rile create în intervalul 1921-1946 (întrucît în ultimii trei ani nu a mai
lucrat) marchează aceeaşi preponderenţă a peisajului, atît în pictură, precum
şi în grafică. Dar şi În intervalul amintit trebuie consemnată intensitatea
lucrului din anii 1922-27, cînd Alexandru Popp, puternic stimulat de presă
şi public, trăia sentimentul unei energii reprezentative pentru arta acestei
provincii româneşti. Onest şi lucid, observă că pe măsura trecerii timpului,
în condiţiile unei tot mai accentuate concurenţe determinată de creaţia mult
mai evoluată, promoYată de Aurel Popp, Alexandru Ziffer, Hans Ecler, Eugen
Pascu, Alexandru Szolnay, Catul Bogdan, Aurel Ciupe sau Anastase Demian,
preferinţele şi exigenţele sînt altele. Se simţea omul unei alte generaţii. Un
adevăr, precizat cu aspră exactitate şi de N. N. Tonitza32 , în cronica Salonului oficial din 1926. Acaparat şi de multitudinea .răspunderilor apărute pe
linia activităţii didactice (unde a desfăşurat o muncă titanică de apostolat,
greu de echivalat în învăţămîntul nostru artistic), ultimii 15 ani a creat sporadic, În virtutea unei experienţe motivată cîndva, acum anacronică.
Din zecile de desene şi schiţe În tuş şi creion ce se păstrează, 11?-ajoritatea
aparţinînd fiului său Nicolae Popp din Cluj-Napoca, exemplare sugestive
fiind achiziţionate şi de Muzeul Banatului din Timişoara şi cel de artă clujean, se constată aceeaşi meticulozitate în documentare, încercînd variante
multiple pînă la soluţia finală. Cele mai izbutite portrete, realizate grafic,
relevă multă virtuozitate În reprezentare: nimic ezitant, fără stîngăcii şi retuşuri. Formele sînt fixate Într-o statică monumentală, Într-un prim plan care
favorizează modelarea volumelor (Portret de ţăran, Portret de fată, Cap de
bătrîn 1936, toate ·din colecţia Muzeului de artă clujean). în peisaje se
respectă molcoma desfăşurare a formelor naturale, redate în toată acurateţea
structurii lor, nuanţate de freamătul disputei dintre umbre şi lumini. Atît
notaţiile peisagistice efectuate în creion şi peniţă, cît şi portretele să vîrşite
În aceeaşi tehnică, recomandă finalizarea lor în spiritul unei viziuni picturale.
Haşuri nervoase şi multiple, accentuează volumetria şi soliditatea motivelor.
Dar cele mai izbutite dintre lucrările grafice, deşi anticipau gestul pictural,
păstrează prin autenticitatea notaţiei şi calităţi de sine stătătoare (Peisaj
rustic, Copil de moţ, Portret de fată, Stradă din Cluj, Portret de ţăran, Gră
dină cu fîntînă, Cap de bătrîn, Fortăreaţă la Cluj, Case pe malul Someşului,
lnvăţătorul Novac, Uliţă, Studiu de nud, Păşune În munţi, s.a.).
Măiestria desenatorului îşi afirmă din plin prezenţa şi în cadrul picturii,
chiar dacă acuitatea liniei se ascunde în spatele învelişului cromatic. Ea se
11
32

I. Vlasiu, op. cit., p. 22.
N. N. Tonitza, Salonul oficial, în „Universul literar•,
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poate intui m simetria şi logica motivelor în spaţiu. Deşi nu renunţă la
monotonia acelor fundaluri neutre de brunuri spre negru nediferenţiat, portretele relevă un fin analist al stărilor afective, Întreaga expresivitate a imaginilor fiind concentrată asupra fizionomiei (un exemplu revelator Portret
de fată din coleqia Nicolae Giurgiu din Cluj-Napoca) (Fig. 1). Dar Alexandru
Popp nu şi-a valorificat pe deplin acel simţ al formei, care înclina în unele
lucrări spre construqie şi interiorizare (Autoportret, Muzeul de artă ClujNapoca, Portretul sculptorului Gomboşiu, coleqia Virgil Birou, Timişoara
sau Portret de bărbat din patrimoniul Muzeului Banatului, Timişoara). Cedînd
În multe lucrări unui anume intimism, nu ridică motivele deasupra unor
scheme convenţionale, mulţumindu-se să adauge la sobrietatea academică un
lirism discret şi efect decorativ (a se vedea Portretul soţiei din patrimoniul
Muzeului de artă al Republicii).
lnregistrate cu ocazia diverselor peregrinări, mai frecvente prin satele
din Transilvania, completate cu unele popasuri În munţi sau pe litoralul Mării
Negre, peisajele lui Alexandru Popp au fost cu toate desăvîrşite în atelier.
De aceea se simte pedanteria gestului, manifestat conform unor norme bine
gîndite şi stăpînite, departe de spontaneitatea notaţiei fugare, efectuată În
contact direct cu natura. Acel mod particular de alegere a subiectului şi de
compunere a imaginilor pe care-l sesizase şi fostul său elev, pictorul şi sculptorul Ştefan Gomboşiu, se materializa în preferinţa pentru aspectele autentice,
uneori aspre, neidealizate, ale vieţii rustice sau ale periferiilor urbane (din
Cluj şi Timişoara îndeosebi). Fixîndu-şi cel mai adesea punctul de vedere
undeva jos, formele de relief se desfăşurau succesiv pe înălţime, În planuri
atent ordonate, încît se realiza impresia de creştere şi măreţie. Din păcate
tectonica imaginii nu atingea un pronunţat grad de monumentalitate datorită
fragmentării formelor, prin tuşe mărunte, distribuite prin ducturi paralele.
Sacrificînd monumentalitatea nu a ajuns niciodată să reliefeze acea grandoare a naturii, surprinsă în dramatica încleştare a forţelor ei stihinice. Pentru
astfel de ipostaze era necesară o altă structură a temperamentului.
în schimb, lui Alexandru Popp i-a reuşit într-un mod care-i individualizează intonaţia în ambianţa realităţii artistice în cadrul căreia a activat,
acea senzaţie de mobilitate, de freamăt al naturii, reflex al permanentei
deveniri (Peisaj, Muzeul de artă Cluj-Napoca, Peisaj din Retezat, coleqia
Muzeului memorial Emil lsac, Uliţă, Fintînă din curte, Peisaj cu case, Ruirze,
Peisaj someşean, Peisaj cu potecă, toate din coleqii particulare). Nervozitatea tuşelor, uneori alcătuind chiar mici reliefuri, conferă suprafeţei un
dinamism, nu lipsit de o anume decorativitate. Dar aşa cum în portretistică
nu a insistat În direqia unui accent constructiv, pictorul transilvănean n-a
urmat nici în peisaje calea unei sintetizări în reprezentarea motivelor, care
le-ar fi sporit robusteţea şi forţa. A realizat uneori şi astfel de ipostaze,
simplificînd ritmica registrelor prin amplificarea zonelor de culoare unitară
(spre exemplu, Peisaj din Mănăştur, coleqia Emil Botiş, Timişoara sau Ograda
din colecţia Maria şi Octavian Fodor, Cluj-Napoca). Nu i-a lipsit nici capacitatea de poetizare a sugestii lor naturii, real~zînd armonii ce atÎiilg un pro1
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grad de simfonizare, volatilizînd vibraţia formelor naturale (Peisaj dirz
parcul Babeş, colecţia Gheorghe !sac, Cluj-Napoca).
Caracteristic peisajului pictat de Alexandru Popp este acea notă de
linişte şi calm, acea sensibilă reprezentare a respiraţiei naturii, fără a-i forţa
pitorl!scul. Frustă, elementară, natura redată În pictura sa sugerează un cult
pentru aspectele exterioare, incidentale, prin acel fior de viaţă patriarhală,
netulburată în molcoma ei curgere de consecinţele modernizării. Astfel de
imagini reprezintă U1I1 corespondent în culoa1re a acelei lumi evocată de proza
lui Slavici şi Ag~rbiceanu. De fapt, trăsăturile literaturii ardelene, intuite
şi rezumate de Eugen Lovinescu, definesc fericit şi creaţia artistului transilvănean: „Puternic determinată, de condiţiuni locale, plină de seva ţarinei
ce a rodit-o, inferioară desigur sub raport estetic din _pricina unui naturalism
prea direct [ ... ], realistă prin tehnică, ea este idealistă prin cuprim, prin
felul de a Înţelege viaţa ca pe o luptă pentru libertate şi prin fundamentul ei
moral" 33 •
A tît viziunii, cît şi stilisticii lui Alexandru Popp i se găsesc uşor analL>gii
în tradiţia noastră artistică. Portretele amintesc prin concepţie şi transpunere
de universul .reprezentărilor lui Alexandru Stahi sau Sava Henţia (adică împletire de academism şi realism, iar peisajele de creaţia lui Emanoil Panaitescu Bardasare, Mihail Ştefănescu, Sava Henţia, Octavian Smilgeschi, Ion
Isac, Andrei Littecki, etc. {naturalism presărat cu vibraţii lirice). Ele se integrează, aşadar, acelei manifestări spirituale care, fără a se ancora în vîltoarea
mutaţiilor înnoitoare, a exprimat onest şi sensibil vibraţia autentică a vieţii.
O astfel de vibraţie era în acord cu pulsul unei civilizaţii ancestrale, căreia
i-au displăcut excesele.
Sub raport stilistic o concepţie similară în abordarea sugestiilor naturii
poate fi urmărită şi-n creaţia pictorilor francezi Jean Francois Raffaelli
(1850-1924), Victor Vignon (1847-1909) sau Auguste Bedier (sec. XIX),
a maghiarilor Bihari Sandor (1855-1906) şi Ferenczy Valer (1885-1954),
a germanului Karl Knapp (1822-1900). Apropiate valoric de lucrările artiş
tilor străini amintiţi (cu toţii expu~ sau cu lucrări depozitate în patrimoniul
muzeelor din ţara noastră), realizarile lui Alexandru Popp (originale prin
acele inconfundabile armonizări specifice climatului autohton) stau mărturie
asupra coexistenţei paralele a diverselor tendinţe. Şi disputa dintre figurativ
şi nonfigurativ continuă, cu sporită intensitate.
N!GO!{ A LAPTO!U

UN PEINTRE TRANSYLVAIN: ALEXANDRE POPP (!8!,8-:9l'l)
(Re sume)

L'ctudc evoque la personalitc du pcintre et du graphic;en Alexandre Popp, artist avec
unc contribution meritoirc au developpent de la vie plastiquc de Transylvanie. Ne le 27 mai
1868 a Dieci, district Arad, pcrfectionnant ses etudeS des specialite a Budapest aves le> pro13

E. Lo"incscu, Scritri, I,

Bucureşti,

1969, p. 36.
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fesseurs Szekely Bertalan et Lotz Karoly (1888-1897). De 1897 a 1921 ii est professeur
a l'ecole des am industriels de Budapest, puis ii s'etab!it a Cluj, preparant la fondation
d'une Ecole des beaux-arts.
· Cette premiere institution d'un profil academique au domain des beaux-arts en Transylvanie, est crce en automne de l'annee 1925. On a lui confere la fonctioa de directeur,
effectuant en meme temp lei;ons de correction. II conduit le destin de cette institution
jusqu'a 1935 (c'est-a-dire, encore deux annees, apres le transfert de l'Ecole a Timişoara)
quand ii fut mis a la retraite. 11 est mort le 10 mars 1949 a Lugoj.
Concomitant avec son activite de pedagogue developpce avec une passion exemplaire
er avec abn2gation, Alexandre Popp a complete son oeuvre avec des ouvrages efectue dans
l'esprit d'une vision assez frequente de l'epoque. Comme portraitiste on observe son respect
pour Ies rigueurs des normes academiques, tandis que au paysage el prefere l'atmosphcre
naturaliste, animee souvent d'un souffle lyrique.
Un lieu important dans l'esemble de son creation occupe Ies preoccupations graphiques,
l'incision de la ligne imprimant a la forme un etat de tension qu'il natteint pas dam la
peinture.
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PICTURILE LUI ION MITREA IN COLECŢIA MUZEULUI
DE ISTORIE ŞI ARTA DIN ZALAU

Transilvănean de ongme, format la şcoala de pictură bucureşteană în
clasa unor mari maeştrii ca Dărăscu, Ressu, Steriadi 1 , Ion Mitrea face parte
din pleiada coloriştilor sensibili ai generaţiei sale.
Debutează În anul 19462 moment În care îşi Începe lungul drum de
luptă şi căutări, de aspiraţii şi realizări artistice. A lucrat şi lucrează mult,
tenace, aproape fără odihnă părîndu-i-se scurgerea timpului prea repede în
dorinţa de a realiza cît mai mult, de-a imortaliza pe pînză trăiri sau evenimente din viaţa ţării. Este prezent la toate manifestările artistice clujene
sau bucureştene. Dar din tot ce crează reiese pregnant originalitatea operei
sale, profundul său umanism sau dragostea de viaţă, redate atît de simplu,
dar perfect după „legi proprii în culoare" 3 • Pentru că după cum bine observa
maestrul Romul Ladea „culoarea este poezia artei lui" 4 •
Universul picturii lui Ion Mitrea este bogat conceput în culori calde, ingenios armonizate şi puse în pagină, străbărtute de un lif'ism discret, învăluite
blînd Într-o lumină diafană. Lucrările sale laborios concepute, predispun la
meditaţie poetică, te impresionează prin fineţea lor, lipsită de tonuri tari
creindu-ţi o stare de linişte, de plenitudine 5 •
Preferă în general griurile colorate subtil dozate iar albul uşor gradat
e nelipsit din toate lucrările contribuind la atmosfera de calm şi mare senină
tate. Pictează naturi statice, peisaje, flori, compoziţii complexe, majoritatea
cu temă inspirîndu-se adeseori din trecutul istoric sau realităţile momentului.
Abordează toate genurile de pictură începînd cu uleiul, tempera sau guaşa
terminînd cu monumentale lucrări de mozaic.
Născut la Iclod la 3 septembrie 1919 în judeţul Cluj 6 este totuşi legat
sufleteşte de Sălaj, de destinele acestui tînăr iudeţ, de viaţa lui artistică.
Dovadă sînt numeroase lucrări ce au ca temă Salajul, sau cele executate aici.
In coleqia de artă a muzeului nostru se găsesc un număr de 13 lucrări
achiziţionate în timp, diverse ca tematică şi mod de execuţie. Le putem grupa
în compoziţii, naturi statice, peisaje, portrete.
1

P. Comarnescu, „Expozifie" - Catalog, 1963, p. 2.
O. Barbosa, „Dicţionaru artiştilor români contemporani", Bucureşti, p. 331.
a Mircea Ţoca, ,,Pictori clu["eni•, Bucureşti, 1977, p. 26.
4 Mircea Ţoca, „Expoziţia ui Ioan Mitrea", în Făclia, 1975, p. 2.
~ Mircea Ţoca, în „Tribuna•, 1971, „Tăcerile lui Ion Mitrea", p. 10.
8 Mircea Ţoca, „Pictori clujeni", Bucureşti, 1977, p. 26.
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Putem ammt1 am compoziţiile de mari dimensiuni ca suprafaţă, gen în
care pictorul excelează manifestîndu-şi pregnant originalitatea. Acestea au
ca notă .comună o riguroasă aşezare în pagină, personajele numeroaise, fiind
plasate În linie, de o verticalitate hieratică, alungite ca formă, adeseori dispuse unele în spatele altora, amintind ştiinţa bizantină a compoziţiei. Pictorul
renunţă la tridimensionalitate substituind .adîncimea prin planuri colorate,
dozate subtil cu mult rafinament. Nu insistă asupra psihologiei figurilor, cele
din planul secundar fiind abia sugerate. Realizate într-o gamă cromatică în
care predomină griul deschis, albăstruiul sau violetul, culori apropiate de
cele ale frescelor zugrăvite de meşterii moldoveni ai secolului al XVI-iea,
lucrările sale impresionează prin tehnică, lumină şi culoare.
Printre primele lucrări achiziţionate de muzeul nostru se numără compoziţia „Cerc de citit" (Pl. 1/1). Lucrare de dimensiuni mari, executată în
anul 1964, ea J"eprezmtă creaţia ·tipică picturii lui Ion Mitrea, av.î.nd <mlorile
bine armonizate, pornind de la verdele grizat, albul gălbui pînă la albastrul
subtil dozat. Discret oonturaite, cu o psihologie fugar oreionată, personajele
rnmpoziţiei se înscriu Într-o eliesă. Pasta e pusă consistent pe pînză atît cu
pensula cît şi cu cuţitul de paleta, urmărind discret forma.
Pictată în aceeaşi gamă cromatică lucrarea de dimensiuni mari, intitulată „Permanenţa Doinei" (PI. 1/2) se individualizează prin prezenţa unor
pete albastru intens şi brun roşcat. Pictorul trece deja la aşezarea personajelor
în linie, la formele verticale, accentuate prin culoare şi prin tehnica de dispunere a pastei. Aceasta este întinsă cu cuţitul în straturi netede, ceea ce simplifică psihologic personajele.
Lucrările: „Guruslău (PI. II/1) şi „La Porţile Sălajului (PI. 111/2) inspirate din trecutul istoric al judeţului nostru sînt şi ele de dimensiuni mari,
prima dintre ele avîn.d În prim plan figura lui Mihai Viteazul pictată În
dominantă de alb şi violet. Redată hieratic figura domnitorului este subliniată de albul grizat fiind tratată mai minuţios decît restul personajelor.
Violetul de diferite nuanţe şi griurile din fundal, sugerează atmosfera, dovedind încă odată perfecta stăpînire a culorii, a fiecărui ton.
Organizată la fel păstrînd aceeaşi punere în pagină compoziţia „Avram
Iancu şi Bălcescu" (Pl. 11/2) se deosebeşte de cele anterioare prin aplicarea
densă a pastei culorile rămînînd aceleaşi, puţin mai vii. O notă aparte o constituie pata de negru uşor jucată din prim plan.
Portretul istoric este un gen asupra căruia pictorul se opreşte mai rar.
Lucrarea „Gelu" (Pl. 111/1) îl reprezintă pe voievod, Într-o poziţie hieratică, impunătoaire şi mîndră. Lucru rublini,at aitît diin mărimea pînzei cît şi
din alegerea jud~oioasă a culorii. Este luorat cu pastă suculontă, dispusă îng·rijirt
pe formă iar fondalul în oulori vii sugerează o atmosferă încăroată.
Prilej de meditaţie calmă, peisajul a constituit pentru Ion Mitrea Întotdeauna un mijloc de a transpune pe pînză imagini vechi sau noi realizate în
peregrinările sale în natură.
ln culori luminoase cu alburi transparente, rozuri discrete şi griuri colorate, cele două peisaje intitulate „Curte interioară" (Pl. IV/1) şi „Iarnă"
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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aseamănă printr-o riguroasă organizare a formelor, prin armonia cromatică şi învăluirea în lumina palidă difuză. Contemplarea lor se predispune la linişte şi calm. ln „Curte interioară" un efect deosebi t ca în majoritatea lucrărilor sale îl obţine prin plasarea unei pete de albastru luminos pe
cerul plumburiu, înviorînd atmosfera de curte părăsită.
In culori calde aşezate parcă în joc pe pînză lucrarea „Peisaj" (Pl. V/1)
este un pretext pentru artist de nuanţare a culorii.
„Portul Constanţa" (Pl. V/2) singura guaşă din colecţie, de dimensiune mică
este elaborată În culori tari bine arn1011i:mte cromatic, dar caire nu au străluci
rea uleiului. Surprinde un moment al activităţii febrile din port, cu nave ce
se construiesc sau care urmează să plece în larg.
Un alt gen adeseori abordat de artist este natura statică. Subiect simplu
căruia artistul îi dă o rezonanţă deosebită Înobilîndu-1 în culoare.
Astfel lucrarea „Flori" (Pl. Vl/1) din 1964 este pictată cu multă vigoare,
pasta fiind dispusă generos pe pînza adeseori suprapusă, albul strălucitor al
florilor discret subliniat de verde şi violet.
Deosebindu-se prin modul de tratare în lucrarea „Flori" (Pl. Vl/2) datată
în anul 1974 pictorul dovedeşte şi aici un mare rafinament al culorii obţi
nînd efecte deosebite prin alăturarea rozului pal, cu galbenul şi violetul. Ca
pată de contrast apare din nou negrul. Pasta este pusă cu multă gingăşie
pe pînză.
Lucrarea „N atură statică" (Pl. V II/ 1) achiziţionată în 1966 este realizată În perspectiva zborului de pasăre şi dovedeşte o perfectă punere în
pagină a unor obiecte simple ca: o cană, o fructieră şi o ulcică, artistul reu5ind aici o fericită îmbinare de culoare, pornind de la fondul de un albastru
nuanţat în ton pînă la albul gălbui al mesei.
Lucrările lui Ioan Mitrea, achiziţionate după cum am mai spus din perioade diferite ale creaţiei sale, reuşesc să contureze din plin calităţile unui
adevărat artist. Executate în general pe pînză de mărimi diferite aduc o notă
aparte, originală în plastica noastră, unde s-au impus şi vor rezista timpului.

(Pl. IV/2) se

1

MARIA PIA BAD!U

PAINTINGS BY ION MITREA IN COLLECTION IN THE
MUSEUM FOR HISTOR Y AND ART OF ZALAU
(Su mm ar y)
The painter Ion Mitrea of Transylvanian origin, is one of the most sensitive colourist
of the town Cluj.
He was born in lclod on the 3-rd september 1919 in a village near to Cluj. ln the art
collection of our town he is well represented by a number of 13 works, from different
periods in his creation.
We c:in group them in: compositions, static natures, portraits and landscapes. They are
generally characterised by their colours beeing calm, subt!e well armonized, without strong,
evident tons, prefering coloured greys and subtil used whites.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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PI. I l. Cerc de citit - ulei pe pînză , 1650 X 1350 mm .,
semnat în stînga jos cu maro Ion Mitrea (1)964, nr. inv. 7

2. Permanenţa Doinei - ulei pe pînză , 1080 X 920 111111 „
semnat în dreapta jos cu siena, Ion Mitrea, n eda tată, nr. inv. 226,
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PI. II. I. Guruslău - ulei pe pînză, 1200 x 880 mm„
semnat în dreapta jos cu siena, Ion Mitrea (19)70,
nr. inv. 214.

2. Avram Iancu şi Bălcescu - ulei pe pînză,
978 x 795
mm„ nesemnat, /nedatat,
nr. inv. 236,
www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro

PI. III. 1. Gelu - ulei pe pînză, 950 x 690 111111.,
semnat în dreapta jos cu albastru, Ion Mitrea,
( 19)76, nr. im·. 287.

2. La Porţile Sălajultn - ulei pe pînză, 960 X 760 mm., semnat
în dreapta jos cu siena, Ion Mitrea, ( 19)70 nr. inv. 320.
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l'l. IV I. Curte i11lcr'Î· :ar1t
ulei pe pînză, 730 X 610 mm., ~: enmat în
dreapta jos cu verele , Ion J\Iitrea , nedat at , nr. inv. 2H2 .

2. Iarna -

ulei pe pînză, 730 X 610 mm„ semnat în dreapta jos cu
siena, Ion Mitrea, nedatat, nr .. inv . 263,
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PI. V. I. Peisaj - ulei pe pînză,. 730 x·6t0 mm., semnat cu
alhastrn în clte lpta jos, Ion Mitrea, nedatat, nr. inv. 265.

2. Portul Constanţa - guaşe pe carton, 450 X 530 111111., semnat în
/ www.cimec.ro
dreapta jos www.muzeuzalau.ro
cu siena, Ion Mitrea,
nedatat, nr. inv. 266,

PI. VI I. Flori - ulei pe carton pînzat, C-'90 x 580 mm.,
semnat în dreapta jos cu siena, Ion :\Iitrca, 1964, nr. in'" 51.

2, Flori - ulei pe pînză, 730 X 610 mm„ semnat în dreapta
www.muzeuzalau.ro
www.cimec.ro
jos cu galben,
Ion Mitrea /(19)74,
nr. inv. 264.

PI. VII I. Nalurct

statică

- ulei pe pînză, 900 X 690 mm., nesemnat,
nedatat, nr. inv. 167.
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RAPORT DESPRE ACTIVITATEA MUZEULUI DE ISTORIE
ŞI ARTA DIN ZALAU PE ANUL 1979

Axîndu-şi actlVltatea în lumina concepţiei materialismului dialectic ş1
istoric, colectivul muzeului din Zălau a desfăşurat o vie şi complexă activitate de cercetare, conservare şi valorificare a patrimoniului, menită să contribuie Într-o măsură sporită la progresul culturii noastre socialiste, la educarea oamenilor muncii.
Cercetarea istorică din acest an s-a axat, în primul rînd, pe descoperirea şi valorificarea vestigiilor arheologice care să îmbogăţească documentar
aspecte mai puţin cunoscute din această zonă a ţării, pe depistarea şi studierea unor documente care atestă lupta de veacuri a poporului nostru pentru
independenţă şi suveranitate.
Prin cercetările arheologice efectuate în continuare la complexul arheologic Porolissum, s-au dezvelit în acest an porta decumana, turnul din colţul
de vest, două turnuri de curtină, s-a urmărit prin secţiuni din zece în zece
metri, zidul de incintă pe trei din laturile castrului mare de ye „Pomet".
Pe „Terasa sanctuarelor" s-au cercetat două construcţii de piatra aflate între
templele Nl şi N2, locul de cult din apropierea templului N2 şi două gropi
rituale.
Materialul arheologic descoperit cu această ocazie la Porolissum constă
mai ales din ceramică, materiale de construcţie, două inscripţii aflate în zidul
de incinta, numeroase piese din fier, mai ales piese servind la construcţii, piese
din bronz (fibule, aplici etc.) unelte, resturi osteologice, arme şi monete.
Colectivul de cercetare de la Porolissum a fost format din Eugen Chirilă
responsabil şi Nicolae Gudea de la Institutul de istorie şi arheologie din ClujNapoca, Vasile Lucăcel, Alexandru Matei şi Ştefan Bajusz de la muzeul
din Zălau.
In vederea păstrării pentru generaţiile viitoare a vestigiilor scoase la
lumină aici Ia Porolissum, s-au efectuat lucrări de conservare şi restaurare
Ia trei din porţile castrului de pe „Pomet".
S-au continuat cercetările la aşezarea dacică de epocă romană de la
•Panic, privind romanizarea dacilor liberi din afara graniţelor provinciei, unde
s-au descoperit două locuinţe şi cîteva aliniamente de stîlpi de lemn, probabil
sanctuare dacice?. (Alexandru Matei).
ln urma unui sondaj de verificare efectuat în anul 1978 s-au descoperit
urmele unei aşezări prefeudale în zona satului Cuceu. în cursul anului 1979
s-au efectuat săpături arheologice în acest loc, descoperindu-se trei bordee din
care au apămt în special materi'1>1 ceramic, undte, eoc. (Alexandru M<l!tei).
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

862

V. LUCACEL

ln urma unor periegheze efectuate În cuprinsul judeţului s-au descoperit
o aşezare de daci liberi la Mirşid, trei aşezări dacice şi patru aşezări preistorice pe Valea Sălajului CAlexandru Matei).
Sesizaţi fiind de catre localnici, s-a efectuat o săpătură arheologică de
salvaire În saitul Doh, comuna Măierişte, la Iocul numit „Izvoare", unde se
pregătea terenul pentru plantaţii de vie. Prin cercetările efectuate aici s-a
constatat că aşezarea aparţine epocii bronzului, cultura Otomani. Cu toate că
aşezarea a fost distrusă în mare parte de lucrările agricole, de aici a ieşit
la iveală un material destul de bogat, în special material ceramic. (Eva Lako).
In vederea realizării pînă în anul 1985 a unui repertoriu arheologic al
Sălajului, pînă acum s-au realizat sau sînt În lucru: Repertoriul descoperirilor
din epoca pietrei (Eva Lako), Repertoriul descopecirilM dacice (Alexandru
Matei), Repenoriul descoperirilor din epoca romană (Alexandru Ma1ei şi Eva
Lako), Repertoriul descoperirilor din sec. IV-IX (Alexandru Matei).
În vederea organizării seqiilor de istorie medie, modernă şi contemporană o preocupare permanentă a fost aceea de a depista documente şi obiecte
care să reflecte trecutul şi prezentul poporului român de pe aceste meleaguri,
lupta lui pentru dreptate socială şi naţională, pentru independenţă, lupta comună a poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare pentru progresul
ţarii (Cornel Grad şi Ştefan Bajusz).
Pentru realizarea unor micromonografii etnografice, Început pentru o
monografie a Sălajului, în cursul acestui an s-au Întocmit 1O astfel de lucrări pentru satele Răstolţ, Bogdana, Meseşenii de Sus, Stîrciu, Seredei, Voievodeni, Gîlgău Almaşului, Tihău, Buciumi, Agrij (Ioan Goia).
ln domeniul artelor plastice s-a lucrat la Întocmirea unui repertoriu al
lucrărilor de acest gen din coleqiile instituţiilor de stat (Maria Badiu).
S-a lucrat la Întocmirea unui repertoriu al argintăriei de cult din judeţul
nostru (Ştefan Bajusz).
A continuat lucrul la Catalogul cărţii vechi româneşti din Sălaj - partea a II-a (Ana Cînda).
S-a întocmit un Repertoriu al icoanelor pe sticlă din secolul XVIII şi
Începutul secolului al XIX-iea din judeţul Sălaj (Cornel Grad).
1n domeniul ştiinţelor naturii s-a Întocmit Repertoriul arborilor ocrotiţi
şi a celor de origină străină aclimatizaţi pe teritoriul judeţului Sălaj (Doina
Raus).
1n cadrul Oficiului judeţean pentru patrimoniul cultural naţional s-a
continuat aqiunea de identificare, validare şi fişare a bunurilor susceptibile să
facă parte din patrimoniul cultural naţional.
ln vederea valorificării patrimoniului muzeal precum şi a cercetărilor
efectuate de către colectivul de muzeografi, s-au organizat mai multe mani•
f estări fie la sediu, fie în afara lui.
1n zilele de 20-21 decembrie s-a desfăşurat la Zălau, Sesiunea de comunicări cu tema: „2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat
şi independent sub conducerea lui Burebista", la care au participat ca invitaţi
cu comunicări, alături de muzeografii zălăuani, peste 40 de cercetători de la
alte instituţii de profil din ţară, prezentîndu-se peste 50 comunicări la cele
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Raport despre activitatea muzeului pe anul 1979

5 seqii. Menţionăm tot aici participarea unor muzeografi din Zălau cu co-

municări la sesiuni organizate în alte oraşe ale ţarii: Alexandru Matei la Oradea, Cluj-Napoca şi Sibiu, Cornel Grad la Baia Mare, Ioan Goia la Sibiu.
ln ·cursul anului s-au organizat 11 expoziţii. temporare: 3· pe teme de istorie, 2 pe teme de etnografie şi 6 pe teme de artă plastică din care amintim:
Momente diin istoria patriei, Republioa Sociai1'isită România la a XXXV-a aniversare, Realizări ale pooprului român oglindite în arta plastică, Interiorul
ţărănesc din Sălaj şi altele.
Lunar a intrat în tradiţie organizarea unor seri muzeale cu expuneri urmate de audiţii muzicale, din care amintim doar cîteva: Picturile rupestre din
Sălaj, Naţional şi universal în ar.tă, 120 de ani de la Uniirea Prjnoipatelor, etc.
1n vederea educării patriotice s-au organizat de către muzeu 14 excursii
la monumentele istorice din judeţ, în special la Porolissum, castrul roman de
la Buciwni şi Guruslău, locul bătăliei lui Mihai Viteazul, la care au participat peste 1000 de persoane în special tineret din care menţionăm elevi, studenţi, militari, muncitori.
Brigada muzeală, avînd ca temă generală „Vestigii istorice sălăjene, valori ale patrimoniului cultural naţional" s-a deplasat în această perioadă În 7
localităţi din judeţ unde a organizat un dialog cu publicul ascultător, lămu
rind probleme!e puse în discuţie.
Colectivul de muzeografi a expus În cursul anului 47 conferinţe pe teme
de istorie, etnografie sau artă.
Activitatea desfăşurată sub îndrumarea permanentă a organelor de partid, a urmărit să integreze muzeul ca instituţie angajată în <.:>:eera de cercetare,
conservare şi valorificare ştiinţifică a mărturiilor care atesta trecutul istoric
multimilenar al pooprului nostru în acest spaţiu al ţarii.
V AS!LE LUCACEL

RAPORT ON THE ACTIVITY OF THE MUZEUL DE ISTORIE

ŞI

ARTA tN 1979

(Su mm a ry)
The report comprises data concerning the research work of the museum: archaeological
excavations, surveiyng the sites, etnographical research and studies of the area, the identification of objectives belonging to the national and cultural patrimony. lt also mentions the
activity of the museum în the domains of culture and cultural propaganda.
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Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru
Transilvania, Cluj, 1, 1926-1929; 2, 1929; 3, 1930-1931;
4, 1934-1938
Activitatea Muzeelor, Cluj, 1955-1956
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae,
Budapest, 1, 1951 şui urm..
Acta Musei Napocensis, Cluj, I, 1964 şi urm.
Acta Musei Porolissensis, Zălau, 1, 1977 şi urm.
Annee Epigraphique, Paris
Archăologisch-Epigraphische Mitteilungen, Wien, I, 1877 - 20,
1896
Anuarul Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca, 1, 1958 şi urm.
Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj-Sibiu, 1,
1921-10, 1945
Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj, 1, 1928-5,
1949
Akademiai Ertesito, Budapest, 1872-1943
Archlv fiir Kunde Osterreichischen Geschichtsquellen, Wlen,
1, 1848-50, 1869
Muzeul Regional Sf. Gheorghe. Almanah 1879-1955, Tg.
Mureş, 1955
Aluta. Muzeul Regional Sfîntu Gheorghe, Sfîntu Gheorghe,
l, 1968 şi urm.
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca,
1, 1966 şi urm.
Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia, 1 19391942; 2, 1943-1945; 3, 1947-1949; 4. Studii şi comunicări.
Acta Musei Regionalis Apulensis, 1961, 5, 1965 şi urm.
Analele Banatului, Timişoara, I, 1928-4, 1932
Archaeologiai Ertesito, Budapest, l, 1869 şi urm.
Archaeologiai KOzlemenyek, Budapest, l, 1859-22, 1899
Arheologia Moldovei, Bucureşti, 1, 1961 şi urm.
Athenaeum, Pavia, XXXVI, 1959
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde,
Hermannstadt (Sibiu), 1843-1915
Ausonia. Rivista de la Socleta Italiana di archeologia e
storla delie Arte, Roma
Banatica. Muzeul Judeţean de Istorie Reşiţa, Reşiţa, 1, 1971;
2, 1973; 3, 1975; 4, 1977; 5, 1979
Bristish Archaeological Reports, Oxford
llericht der Romisch-Germanische Kommission, Frankfurt
am Maîn, 1, 1904 şi urni.
B8.nyaszati es K6haszatl Lapok, Budapest
Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti
Academie Roumalne. Bulletîn de la Section Historique,
Bucarest

55 - Acta Mvsel Porollssensls - voi. IV
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CIL
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CNA
Cumidava
Crisia
DA
Dacia
DACL
Daicoviciu Dacica
DIR
DissPann
Dolg-Cluj
DRH
EDR
Epigraphica
ErdMuz
ETTK
File de Istorie
Forschungen
Germania
Goos, Chronik
Historica
HTRTE
Hyginus
IDR

Christescu IstMil
lstRom
JOAI

JCC

Buletinul Societăţii Geografice Române, Bucureşti
Chiron. Mitteilungen der Kommission fiir alte Geschichte
und Epigraphi.k der Deutschen Archăologischen Instituts,
J, 1971 şi urm.
Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin
Civiltâ Romana ln Romenia, Roma, 1970
Cronica descoperirilor numismatice şi arheologice Bucureşti,
1, 1920-9, 1945
Cumidava. Muzeul Judeţean Braşov, Braşov, J, 1967 şi
urm.
Crisia. Muzeul Ţării Crlşurilor din Oradea, Oradea, 1, 1968
şi urm.
Ch. Daremberg-Edm. Saglio, Dictionnaire des s.ntiquites
greques et romaines, Paris, I-IV, 1877-1879
Dacia. Recherches er decouvertes archeologiques en Rownanie. Bucarest, 1, 1924-12, 1948; N.S. Revue d'archeologie
et d'histoire ancienne, Bucureşti, l, 1957 şi urm.
P. Cabrol - H. Leclercq, Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie, Paris
C. Daicoviciu, Studii şi articole privind istoria veche a
pi!.mîntului românesc. Dacica. Cluj, 1970
Documente privind Istoria României, Bucureşti
Dissertationes Ps.nnonicae, Budapest
Dolgozatok-Trevawr. Erdely Muzeum Erem es Regisegtarâbol. Koloszvar (Cluj), 1, 1908-10, 191 9
Documenta Romaniee Historice. C. Transilvania; D. Relaţii
între ţările române, Bucureşti
Ephemeris Daco-Romana. Anuario delia Scuola romena di
Roma, Roma-Bucureşti, 1, 1923-10, 1945
Eplgraphica. Rivista italiana di epigraphia, Milano, 1, 1939
şi urm.
Erdely Muzeum. Koloszvăr (Cluj), 1, 1860-50, 1945
Ertekezesek a Torteneti Tudomanyok Korebol, Budapest,
1867-1915
File de Istorie. Muzeul de Istorie al Judeţului Bistriţa-Ni!.si!.ud,
Bistriţa, 1, 1971 şi urm.
Forschungen zur Volks-und Landeskunde, Sibiu, 1 1958
şi urm.
Germania. Anzeiger der Romisch-Germs.nische Kommission des Deutschen Archăologischen Instituts, Berlin
C. Goos, Chroni.k der archăologischen Funde Siebenbiirgens,
Herms.nnstadt (Sibiu), 1876
Historica. Centrul de istorie, filologie şi etnografie din Craiova,
Bucureşti, 1, 1970 şi urm.
A Hunyadmegey Tortenelmi es Regeszetl Târsulat Evkonyvei,
Deva, 1, 1880-22, 1913
Hyglnus Gromatici Liber de munitionibus castrorum. Edidit
A. von Domaszewski, Leipzig, 1887
Inscrlpţlile Daciei Romane, Bucureşti, I, 1975 (diplomele
militare şi ti!.bliţele cerate); II (Dacia Inferior); III/I (Dacia
Superior- Banatul)
V. Chrlstescu, Istoria militari!. a Daciei romane, Bucureşti,
1938
Istoria RomADJei, Bucureşti, I, 1960; II, 1961 ; III, 1962
Jahreshefte des Osterreichischen Archăologischen Instituts,
Wien, 1, 1898 şi urm.
Jahrbuch der k.k. Central Commission, Wien, 1856-1861 ;
1903-1916
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JRGZM
JRS
JSKV
Klio
Kozlemenyek
KVSL
Latomus_
LICUG
Macrea VDR
Limes 9 Mamaia
Limes 10 Xanten
Limes 11

Szekesfehervăr

Marisia
Marmaţia

Marsigli
Materiale
MBBM
MCC
MKErt
MTAE
Neigebaur Dacien
NumKozl
Omagiu Daicoviciu
Omagiu Kelemen
Orban Szekelyfold
ORL B
OTTE
Paulovics Dacia
Patsch

Beitrăge

PharmPost
Pontica
ProblMuz
Programm

Schăssburg

Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentral Museums
Mainz, 1, 1954 şi urm.
The Journal of Roman Studies, London, 1, 1911 şi urm.
Jahrbuch des Siebenbiirgische Karpatenvereins, Hermannstadt (Sibiu), 1, 1891-30, 1922
Klio. Beitrăge zur alte Geschichte, Leipzig, 1, 1901 şi urm.
Kozlemenyek az Erdely Muzeu.m Erem es Regisegtarabol,
Koloszvăr (Cluj), 1, 1941-4, 1944
Korrespondenzblatt des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu). 1, 1878-53, 1930
Latomus. Revue d'etudes !atins, Bruyelles, 1, 1937 şi urm.
Lucrările Institutului de Geografie a Universităţii din Cluj
M. Macrea, Viaţa în dacia romană, Bucureşti, 1969
Actes du IX-e Congres Intemational d'Etudes sur Ies froutieres romaines, Mamaia, 1972 (1974)
Studien zur Militărgrenzen Roms. II. Vortrăge des 10.
Intemationalen Limeskongresses in der Germania Inferior,
Xanten, 1974 (1976)
Limes. Akten des XI. Intemationalen Limeskongresses,
Szekesfehervar, 1976 (1977)
Marisia. Muzeul Judeţean Tg. Mureş, Tg. Mureş, I, 1965
şi urm.,
Marmaţia, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare. 1,
1969 şi urm.
L. F. de Marsigli, Danubius pannonico-mysisus, I- IV,
Amsterdam-Haga, 1726
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti, 1, 1953-8,
1962; 9, 1970; IO, 1973
Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum,
Sibiu (Hermannstadt), 1, 1930-12, 1948
Mitteilungen der k.k. Central Commission zur Erhaltung
und Erforschung der Daudenkmăler, Wien, 1 1856 şi urm.
Muzeumi es Konvtâri Ertesito, Budapest, l, 1907-10, 1916
Magyar Tudomany Akademia Evkonyvei, Budapest
J. F. Neigebaur, Dacien aus den Uberresten des klasischeu
Altertums, Hermannstadt (Braşov), 1858
Numismatikai KOzlOny, Budapest, 1902-1943
Omagiu lui C. Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani,
Bucureşti, 1960
Emlekkonyv Kelemen Lajos sziiletesenek 80-nadik evfordu16ja, Cluj, 1957
Orban Balazs, Szekelyfold leirăsa, Budapest, I- VI 18691871
Obergermanisch-raetische Limes der Romerreiches. Abteilung
B. Die Kastelle
Orvos Termeszettudomănyi ErtesiM, Budapest, 1879-1948
I. Paulovics, Dacia keleti hatlirvonala es az ugy nevezett
dlik ezsiistkincsek kerdese, Kolzsvar, 1944
C. Patsch, Beitrăge zur Volkerkunde von Siidost-Europa,
I-VI, Wien, 1925-1937
Pharmazeutische Post. Zentral Organ fiir die Gesamtinterressen der Pharmazie. Offizieller Organ der Osterreichischen
Pharmazisten Geselschaft, Wien
Pontica. Muzeul de Arheologie şi Istorie Naţionali Constanţa, Constanţa, 1, 1968 şi urm.
Probleme de Muzeografie, Cluj, 1960, 1964
Programm des evangelischen Gymnasiums in Schăssburg
(Sighişoara), 1873-1874
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SCS Cluj
SCN
SMIM
SMMIM
SlovArch
Sitz.Ber.Wlen
Slavia Antiqua
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Studia
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SZA
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Real-Encycloplid.Je der klassischen Altertumswissenschafts.
Pauly-Wissowa-Kroll, Stuttgart, 1893 şi urm.
Revista Muzeelor (şi Monumentelor), Bucureşti, 1, 1964 fi
urm.
ROmer in Rumanien. Ausstellung des Romisch-Germanischen
Museum in Koln und des Historisches Museum Cluj(-Napoca),
Koln, 1969
M. Roska, Erdely regeszeti repertoriuma, I, Cluj (Kolozsvar), 1942
Revue Roumaine d'Historire, Bucureşti
Saalburg Jahrbuch. Bericht des Saalburg Musemns, Frankfurt aru Main, 1, 1910, şi urm
Sargetia. Buletinul Muzeului Regional Deva (Hunedoara),
Deva, 1, 1937 şi urm.
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti,
1, 1950 şi urm
Studii şi Cercetări ştiinţifice, Cluj
Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti, 1, 1957 şi urm.
Studii şi Materiale de Istorie Medie, Bucureşti
Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară, Bucureşti, l, 1968 şi urm
Slovenska Arheologia. Casopis slovenskej Aka<lemie vied,
Bratislava, 1, 1953 şi urm
Sitzungs Berichte der Osterreichischen Akademie cler Wissenschaften. Phil-Hist. Klasse, Wien, 1848-1949
Slavia Antiqua. Casopismo poswiecone starozytnosuma
slowanskim, Bratislava, 1, 1948 şi urm
Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenthal Sibiu, Sibiu 12,
1965 şi urm.
Studii şi Comunicări. Muzeul de Istorie Locală şi Etnografie
Caransebeş, Caransebeş, 1, 1975 ~i urm.
Studii şi Comunicări. Muzeul JUlleţean de Istorie Piteşti, I,
1969 şi urm.
Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean Satu Marc, Satu
Mare, l, 1969 şi urm.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,
series . . . . 1, 1968 şi urm.
Szazadok. A Magyar tOrtenelmi tarsulat evkonyve, Budapest
Studine Zvesti. Arheologisckovo Ustavu Slovenskej Akademie Vied, Nitra
Studii Clasice. Bucureşti, 1, 1959 şi urm.
]. Szilagyi, A Daciai erodrendszer helyorsegei es a katona
teglabelyegek, în Diss Pann, III, 21,
Budapest, 1946
Terra Nostra. Culegere de materiale privind istoria agriculturii în România. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, Bucureşti, l, 1970 şi urm.
Tortenelmi es Regeszeti Ertesit6, Temesvăr (Timişoara), l,
1885-33, 1917 (serie nouă)
Tibiscus. Muzeul Banatului din Timişoara, Timişoara, 1,
1971 şi urm.
Tabula Imperii Romani, L 34, Budapest, 1968; L 35
Bucureşti, 1969
Gr. Tocilescu, Manuscrise aflate la Academia R.S. Romanla
D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti,
1969
W. Wagner, Die Dislokation der rOmischen Auxiliarformationen in der Provinzen Noricum. Pannonien, Moesien und
Dakien von Augustus bis Gallienus, Berlin, 1938
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Ziridava. Studii
I, 1967 şi urm.
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