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BANATUL

ŞI

UNIREA DIN 1918

La începutul wrii anului 1914, cercuri!€' conducătoare ale monarhiei austroungare s-au străduit să demonstreze aliatului lor german că situaţia imperiului
devenise intolerabilă în Balcani. Într-un lung memoriu, intocmil: la lHinisterul de
Externe vienez şi expediat la Berlin împreună cu o scrisoare autografă a împăra
tului Francisc Iosif se lăsa să se înţeleagă că sosist> \Temt'a unui război 1ireventiY
impotriva Serbiei.
Peste puţin timp, arhiducele Franz Ferclin~rnd, moşll'nilorul lronului, î~i
anunţase prezenţa la desfăşurarea manevrelor mililare care fuseser[1
programate·
în acel an în Bosnia.
În acele zile, în Serbia se comemora împlinirea a :)2:-J dl' ani de la ktlitlia
de la Kossovo. La 13 iunie 1389, Lazăr, ţarul Serbiei, fusest• infranl, în pofida
rezistenţei sale legendare. Pentru sârbi începuseră ani grei de aservire olomană.
Prezenţa în zonă a înaltului demnitar austriac în acele momenlc era considerată
ca o demonstraţie de forţă şi un afront naţional. Câpva tineri naţionalişti bosnieci
au hotărât. să răspundă printr-un atentat. Acesta a avut Ioc în ziua de 28 iunie în
oraşul Sarajevo. După o primă tentativă nereuşită a lui ~. Cabrinovici, Franz
Ferdinand şi soţia sa Sofia au fost asasinaţi câteva minute mai târziu cu două
focuri de revolver trase de Gavrilo Princip. Deşi arhiducele nu era prea iubit la
Viena şi mai ales la Budapesta, datorită proiectelor sale reformatoare privind
imperiul, moartea lui a surescitat opinia publică din monarhia dunăreană. O marc
parte a presei a iniţiat o intensă campanie contra Serbiei şi chiar a Rusiei JW
care o considera autoarea morală a atentatului.
în noile împrejurări, diplomaţia vieneză condusă de contele Leopold YOII
Berchtald a făcut tot ce i-a stat în putinţă să obţină deplinul acord al Germaniei
wilhelmiene pentru „un marş triumfa)·' asupra Belgradului, considrrând că siluatia
internaţională era prielnică Puterilor Centrale.
Doar contele Tisza Istvan, premierul Cngarici, şi-a manifestat - până la
14 iulie - o oarecare rezervă faţă de pornirea Ballplatzului, temându-se de urmă
rile unei măsuri precipilate. Treptat, rezistenţa sa a încetat. Adepţii politicii răz
boinice l-au înduplecat să aprobe politica de mână forlc faţă de sârbi. Acţiunea
părea simplă, deoarece se conta pc faptul eă Rusia nu t'ra încă pregătită şi nu
urma să acponezt'. Ca şi în HI08-l!:J09 se spera că, datorită sprijinului Berlinului,
aceasta va fi intimidală şi constrânsă să cedeze. A urmat apoi, la 23 iulie, nota
diplomatică <·u caraeler ultimativ prezentată guvernului de la, Belgrad cit• răi re
ambasadorul Giesl von Gieslingen. Pretenpile monarhiei dunărene erau coJH't•pulc
într-o manieră care obliga orice slat să le respingă, dară Yoia să-şi păslreze onumea
şi independenţa. Serbia a încercat să cviLe conflietul, clar concesiile sale, prceum ~i
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încercările de mediere ale Italiei şi Rusiei au eşuat. La 26 iulie 1914 autorităţile
austro-ungare au trecut la mobilizarea parţială. Peste două zile, Austro-Ungaria
a declarat război Serbiei. Cascada declaraţiilor de război care a urmat între membrele celor două alianţe militare europene a dus Ia mobilizarea generală a armatei
imperiale. La 31 iulie, împăratul Francisc Iosif a ordonat mobilizarea întregii
armate comune, a marinei de război, a trupelor din Landwehr şi Honved, precum
şi a celor din Bosnia şi Herţegovina.
Şi în Banat, ca şi în celelalte teritorii româneşti înglobate în monarhia dualistă s-au resimţit din plin urmările războiului. încă din anul 1912 Parlamentul
din Budapesta votase o serie de legi care au creat baza juridică pentru subordonarea economiei scopului războiului. Astfel, întreprinderile care produceau bunuri
necesare frontului au fost militarizate. Ziua de muncă s-a prelungit. Orice acţiune
protestatară era interzisă.
ln acelaşi timp, Ia sate, concentrările masin au dus la ruinarea multor
gospodării ţărăneşti.

Marile pierderi umane suferite încă din primele luni de lupte au silit cercurile guvernante să facă noi recrutări, serviciul militar obligatoriu fiind extins
la început între 18-50 de ani, iar mai târziu până la 55 de ani. În absenţa forţei
de muncă s-a trecut la angajarea masivă a femeilor şi minorilor. Promisiunile
autorităţilor potrivit cărora toţi membrii familiilor celor mobilizaţi care erau
lipsiţi de sprijin urmau să primească bilunar ajutoare în bani prin intermediul
primăriilor nu au fost respectate. Dimpotrivă, prietutindeni erau semnalate rechiziţii ale produselor agricole, ale animalelor de tracţiune, ale mijloacelor de transport, seche8trări de bunuri materiale pentru neachitarea dărilor, persecuţii, foamete,
abuzuri în repartizarea bunurilor de strictă necesitate.
Paralel cu înrăutăţirea situaţiei materiale s-a accentuat şi oprimarea naţională.
Sub diferite pretexte - îndemn Ia nesupunere, colportarea unor ştiri referitoare
la mersul războiului, agitaţii, trădare de tron şi patrie, spionaj etc. - mii de
persoane au fost puse sub pază politică, arestate şi deportate în lagăre ori deţi
nute în închisori.
Cu toate prevederile aspre ale legislaţiei în vigoare, care mergea până la pronunţarea pedepsei capitale, mulţi tineri dornici să scape de povara îndatoririlor
militare şi-au provocat leziuni menite să-i facă necombatanţ,i. Presa vremii a relatat
asemenea cazuri descorerite şi pedepsite de instanţele militare.
In a doua jumătate a anului 1916 au survenit două evenimente care, prin
urmările lor, au avut un impact deosebit asupra militarilor români din armata
cesaro-crăiască. Primul I-a constituit intrarea României în război împotriva Puterilor
Centrale cu scopul de a elibera teritoriile româneşti, iar al doilea moartea împăra
tului Francisc Iosif.
Vestea trecerii în nefiinţă a bătrânului monarh a fost primită cu un sentiment
de uşurare de zeci de mii de ostaşi români care se considerau dezlegaţi de jură
mântul depus atunci când au îmbrăcat haina militară. Mitul „bunului împărat"
se risipise.
Cât priveşte ştirea mult aşteptată a trecerii batalioanelor române peste crestele Carpaţilor, fireşte, ea a trezit ecou în numeroase inimi. Drept urmare, o mare
parte a militarilor români bănăţeni, convinşi că erau forţaţi să se jertfească
pentru o cauză nedreaptă, au dezertat fie în rândurile armatei regale române,
fie în cele ale ţărilor aliate României.
Începând cu vara anului 1918, desfăşurarea ostilităţi lor pe fronturile de luptă
a luat o tntorsătură favorabilă Antantei. La 29 septembrie 1918, Bulgaria a capitulat fărl condiţii. La 30 octombrie a urmat Turcia. Drun1ul trupelor aliate aflate
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sub comanda generalului Franchct d! Esprrcy era deschis spre graniţele AustroUngariei. Între timp, au loc răznătiri în rândurile unor mari unităţi austroungare. Măsurile drastice adoptate nu au avut efectul scontat. Soldaţii refuză în
masă să mai dea ascultare ordinelor superiorilor şi, părăsind cazarmele, se îndreaptă
înarmaţi spre casele lor. Situaţia nu mai putea fi controlată. Alcătuirea dualistă
încetase să mai existe.
ln aceste împrejurări, în ultimele zile ale lunii octombrie şi la începutul lui
noiembrie, mişcarea de eliberare naţională a românilor bănăţeni atinge cotele de
vârf. ln timp ce în centrele industria le străzile erau martorele unor mari manifestaţ.ii, în mulle locuri puterea trecând în mâinile unor sfaturi sau consilii locale,
la sate populaţia îi alunga prin forţă pe reprezentanţii vechii administraţii. Au
loc şi excese. Soldaţii întorşi de pe front, revoltaţi de lipsurile în care se zbăteau
familiile lor, iau cu asalt conacele celor avuţi împărţind celor înfometaţi stocurile
de alimente şi de alte bunuri rechiziţionate. Cunoscuta gazetă lugojană „Drapelul"
aprecia aceste acţiuni drept consecinţele unor „dureri înăbuşite care au izbucnit
„după atâţia ani de război şi privapuni, determinând pe locuitori să-şi facă singuri
dreptate''.
În multe localităţi, autorităţile au făcut apel la aparatul represiv. Jandarmii
şi aşa-numitele ,.gărzi de oţel" au intervenit ru brutalitate, mulţi locuitori nevinovaţi căzând victime măcelului.
Ca şi celelalte naţionalităţi din imperiu, românii păşesc hotărâţi pe calea
organizării. Consiliul Naţional Român Central ronstituit în noaptea de 30/31 octombrie 1918 devine unicul şi supremul for politic al naţiunii române de pe întreg
cuprinsul TransilYaniei şi al Banatului. în haza hotărârii sale, în toate zonele
locuite de români urma să se constituie consilii şi gărzi naţionale româneşti comitatense, cercuale şi comunale. Ele aveau atribuţia de a asigura ordinea internă
şi garanţia vieţii şi a averii publice şi particulare. Din documentele redactate cu
prilejul întrunirii locuitorilor în vederea constituirii lor rezultă atmosfera sărbă
torească, ideea unirii cu România conturându-se cu claritate.
în scurt timp însă Banatul devine o zonă extrem de disputată. Cercurile legate
de Budapesta proclamă la 31 octombrie Hll8 Republica bănăţeană, alegând în
fruntea acesteia un comisar civil şi unul militar. Cu acest prilej s-a constituit un
„consiliu poporal bănăţean" şi s-au numit comisari pentru fiecare din cele trei
comitale bănăţene. Nu era vorba de un stat independent, ci de „un organism autonom regional'' în cadrul Ungariei. in aceeaşi zi de 31 octombrie 1918, la Timişoara
s-a constituit Consiliul Militar Naţional Român, de altfel primul de pe cuprinsul
Transilvaniei şi Banatului care a făcut cunoscut că nu se subordonează decât
Consiliului Naţional Român Centra I. Totodată, dr. Aurel Cosma, în calitate de
preşedinte, a precizat că noul organism va colabora cu celelalte consilii militare
constituite pe naţ.ionalităţi, in problemele de aprovizionare şi menţinere a ordinii
publice. Hotărârea Consiliului Militar Naţional Român din Timişoara, care se va
transforma ln Consiliu Naţional Român comitatens cu caracter politic, a avut un
larg răsunet in intreaga zonă. „Noi avem astăzi un singur punct fix - sublinia
gazeta „Drapelul" - Consiliul Naţional Român Central, singurul for competent,
după care trebuie să se orienteze lntreaga suflare românească. Acest consiliu arc
să ne dea avizul, are să facă toate pregătirile pentru organizarea voinţei naţionale
româneşti. După avizul acestui consiliu trebuie să se orienteze întregul neam".
Jntr-adevăr, în zilele următoare, în majoritatea localităţilor bănăţene s-au
constituit consilii şi gărzi naţionale româneşti care controlau toate problemele de
administraţie, devenind practic nuclee ale noii administraţii româneşti. Activitatu kir a fost întreruptă clatoriUI interYenţiei urmatei regale sârbeşti. Prin cori7
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venţia

de armistiţiu de la Belgrad s-a luat hotărârea ca din Banat să fie evacuate trupele austro-ungare. Până la conferinţa de pace urma să fie menţinută administraţia maghiară. Pentru asigurarea ordinii, comandamentul trupelor Antantei
a făcut apel la armata regală sârbă. Timp de o săptămână, începând cu 12 noiembrie, unităţi ale sale au ocupat cea mai mare parte a zonei, la 20 noiembrie ele
atingând linia râului l\Iureş pe distanţa de la Seghedin la Lipova.
La 13 noiembrie a fost ocupată Oraviţa, a doua zi Lugojul, iar la 17 noiembrie
Timişoara. La început, populaţia românească a întâmpinat cu simpatie ostaşii
sârbi în calitate de aliaţi. în scurt timp însă relaţiile s-au încordat. Pe de o parte,
oficialităţile sârbe au trecut la desfăşurarea unei intense acţiuni de propagandă în
străinătate în vederea anexării zonei, iar în interior au dispus o serie de măsuri
de intimidare a fruntaşilor mişcării naţionale româneşti. La orizont începea să
prindă contur o posibilă confruntare între cei doi foşti aliaţi.
În această situaţie, până la luarea unei decizii de către Conferinţa de pace
de la Paris, puterile Antantei au hotărât aducerea în zonă a unor unităţi franceze.
La 21 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central anunţa convocarea
unei mari adunări naţionale pentru ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia. Cu toate
greutăţile datorate prezenţei trupelor de ocupaţie, într-o atmosferă de entuziasm,
în localităţile bănăţene au loc întruniri în vederea desemnării delegaţiilor. Sunt
semnificative în acest sens protocoalele, procesele verbale încheiate, precum şi mandatele cu care locuitorii şi-au împuternicit reprezentanţii. Entuziasmul general,
hotărârea neclintită de a depăşi orice obstacol în vederea realizării statului naţio
nal unitar sunt reliefate de numeroase mărturii ale vremii. ln articolul de fond
intitulat „I.a Alba Iulia", gazeta „Drapelul" lansa o vibrantă chemare către toţi
cititorii de a-şi manifesta cu toată vigoarea hotărârea de unire cu România. „Vn
fior sfânt cutreieră astăzi toate inimile româneşti la gândul adunării de la Alba
Iulia unde după veacuri de patimi şi robie este chemat poporul românesc să-şi
proclame libertatea sa naţională - se consemna în articolul menţ.ionat. Va fi o
zi istorică, o zi neuitată în viaţa poporului, o zi de la care se va da o nouă epocă.
O zi pe care o vor aminti urmaşii îndepărtaţi cu evlavie şi admiraţie".
însufleţiţi de asemenea îndemnuri, în ultimele zile ale lunii noiembrie,
delegaţii bănăţeni, dintre care mulţi au fost nevoiţi să parcurgă zeci de kilometri
pe jos până la cele mai apropiate staţii de cale ferată, unii îmbrăcaţi în haine de
sărbătoare, alţii purtând straiele ostăşeşti ale crâncenului război în care fuseseră
aruncaţi, cu drapele naţionale în mâini, în acordurile unor frumoase cântece naţio
nale, au pornit spre Alba Iulia. Lor li s-au alăturat alte câteva sute de locuitori
care doreau să fie martori oculari la marele eveniment care se prefigura. Au fost şi
cazuri când autorităţile militare de ocupaţie nu au permis delegaţilor deplasarea
la Alba Iulia. Totuşi, numărul bănăţenilor prezenţi la 1 Decembrie 1918 la Marea
Adunare Naţională a fost mare. Corespondentul ziarului „Românul" făcea constatarea
că „bănăţenii, în special, au venit foarte mulţi". ln preziua adunării, reprezentanţii
lor au ţinut o consfătuire spre a-şi formula dezideratele. S-a cerut cu acest prilej
ca Banatul întreg să facă parte din regatul României. Printre celelalte revendicări
se numărau: înlocuirea trupelor de ocupaţie sârbe cu cele franceze şi engleze.
Totodată s-au cerut eliberarea ţinutului şi unirea cu regatul român fără condiţii
şi fără autonomie.
într-o atmosferă de puternic entuziasm, delegaţii sosiţi din toate părţile Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului au hotărât într-un singur glas unirea
cu România.
Nu numai la Alba Iulia, ci şi în toate părţile locuite ~e romăni, ziua de 1 Decembrie a fost sărbătorită in mod deosebit. Pretutindeni~ tmplicit în localităţile bănă-
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ţene, în biserici, şcoli, case comunale sau chiar în pieţe au avut Ioc întruniri
desfăşurate într-o atmosferă sărbătorească. Sfinţiri de drapele tricolore, arborate
apoi pe clădirile publice sau particulare, cocarde purtate cu entuziasm pe străzile
localităţilor, înlăturarea emblemelor şi a inscripţiilor străine de la instituţii şi
intonarea imnului „Deşteaptă-te române" şi a altor cântece naţionale, depunerea
jurământului

de credinţă faţă de Consiliul Naţional Homân Central, toate acestea
confereau solemnităţilor o semnificaţie aparte.
în marele Sfat Naţional Român constituit cu acest prilej au fost aleşi 41 de
bănăţeni, reprezentanţi ai tuturor categoriilor soc ia le.
Deşi în zonă erau prezente încă de la începutul lunii decembrie unităţi ale
armatei franceze, autorităţile sârbe au luat hotărârea de a prelua întreaga administraţie civilă din Banat. La 20 februarie 1919, în principalele funcţii administrative au fost numiţi cetăţeni sârbi. Consiliile naţionale au fost dizolYale. Aceste
acte care constituiau o încălcare a prevederilor armistiţiului au stârnit o puternică
reacţie din partea locuitorilor. În dimineaţa zilei de 21 februarie 1919, în principalele centre industriale s-a declanşat greva politică generală. În următoarele
două zile a încetat orice activitate industrială, comercială. S-a sistat şi circulaţia
trenurilor. Pentru a ieşi din impas, autorităţile sârbe au fost nevoite să înceapă
negocieri şi să semneze un protocol care prevedea respectarea unor libertăţi democratice.
În perspectiva împărtirii zonei înlre români şi sârbi, cca mai marc parte
a şvabilor încep să se orienteze spre România. Aceasta reiese şi cu prilejul întrunirii
din 15 aprilie 1919 de la Timişoara, la care au fost prezenţi conducătorii instituţiilor
naţionale şi delegaţii comunităţilor germane.
Treptat, hotărârile l\larii Adunări Naţionale de la Alba Iulia încep să devină
realitate şi pentru Banat. La sfârşitul lunii mai este instaurată administraţia românească la Lugoj. La 18 iulie, la Timişoara, a sosit o comisie trimisă de Consiliul
Dirigent care avea mandatul de a dialoga cu autorităţile franceze şi sârbe în vederea stabilirii modului de evacuare a trupelor din acea parte a Banatului care
urma să revină României. La 27 iulie, autorităţile administrative şi militare sârbe
au părăsit Timişoara. A doua zi, dr. Aurel Cosma, conducătorul organizaţiei locale
a Partidului Naţional Român, a preluat conducerea administraţiei locale. La 31
iulie, în faţa sa, au sosit 31 de fruntaşi locali. După ce l-a felicitat în numele
locuitorilor pe care îi reprezenta, David Lang, conducătorul delegaţiei, a subliniat
că: „din vremuri imemorabile domneşte printre cetăţenii Timişoarei, indiferent de
naţionalitate sau de religie, cea mai frumoasă armonie. Noi am lucrat umăr la
umăr şi roadele acestei activităţi se văd în dezvoltarea oraşului nostru." Profund
mişcat, primul prefect român al oraşului de pe Bega a declarat că a copilărit aici
o vreme şi cunoaşte bine acest fapt, iar în noua funcţie se va strădui ca tradiţia
timişoreană să se menţină neştirbită. In dimineaţa zilei de 2 august, în oraş au
sosit primii militari români. Ei au fost întâmpinaţi cu manifestaţii de simpatie.
A doua zi, cu prilejul sosirii grosului trupelor române, oraşul căpătase un aspect
sărbătoresc. Casele erau împodobite cu covoare naţionale, ghirlande de flori şi
drapele tricolore. Alături de locuitorii oraşului erau prezenţi mii de săteni din
împrejurimi. Ei sosiseră cu sute de căruţe frumos împodobite. Peste câteva zile,
la 10 august, cca 40 OOO de reprezentanţi din întreg Banatul s-au întrunit la Timişoara pentru a ratifica hotărârile adoptate la Alba Iulia. De asemenea, s-a cerut
respectarea tratatului încheiat la 4 august 1916 de România cu marile puteri
ale Antantei conform căruia întregul Banat, in hotarele sale naturale, urma să
revină României.

https://biblioteca-digitala.ro

În aceeaşi zi, la Timişoara s-au întrunit şi reprezentanţii ŞYabilor din zonele
neocupate de sârbi. Cei aproximativ 1 OOO de reprezentanţi au militat cu însufleţire
pentru unirea Banatului întreg cu România. O delegaţie alcătuită din 5 persoane,
sub conducerea lui dr. Stephan Frecot, a plecat la Paris pentru a transmite această
hotărâre Conferinţei de Pace. La 19 august, delegaţia şvabă a fost primită de
Consiliul celor 10. Argumentele prezentate au fost urmărite cu interes de înalţii
demnitari care le-nu promis că se va ţine seama de voinţa lor în cazul când
problema Banatului va reveni pe ordinea de zi. Hotărârea luată a rămas însă
închisă. La 4 iunie l!J20, prin tratatul de la Trianon, în urma înţelegerii convenite între statele interesate, s-au consfinţit şi de drept documentele adoptate la
Alba Iulia.
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AŞEZAREA STARCEVO-CRIŞ

DE LA DULCEANCA

Cu prilejul săpăturilor arheologicr ele la Dulceanea (judeţul Teleorman), in cuprinsul unui complex, în care erau reprezentatr două straturi de cultură mai bogate,
din secolul III şi din secolul \'I d.Chr„ la haza depunerilor, pe acelaşi loc, au
fost clescoperik vestigiile unei aşezări apar! inând purtătorilor cult urii StarceYcCriş1.

Localitatea Dulceanca se află la o distanţă de circa 12 km spre sud-est de
Hoşiorii de Vede
(fig. 1), in cuprinsul Câmpiei Burdea, fiind situată

oraşul

o
Fig. 1. IIarta zonei ln care se

50 I<'"
află aşczan'a Starl\evo-Crlş

dl' 111 Dulceanca.

intre râurile Trlrorman şi \'rdea. După cum remarcă auloarra crJTclărilor de la
Dulcea nea, zona .Jraprază prin hogăţ ia şi int ensital ra n•s\ igi i lor arheologice; aşe
zările se succed, aproape fără intrrruprrr, pr l.rraselr joase, mijlocii (mai rar pe
cele înalte) ale râurilor şi nenumăraţilor aflurnţi, care o hrăzclează'' 2 •
13
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Complexul arheologic la care ne referim se află la extremitatea
Dulceanca, pe terasa joasă (la numai circa 3,50 m înălţime,
lunca inundabilă), de lângă confluenţa râului Vedea cu pârâul Burdea 3 •
Stratigrafia complexului (fig. 3/b) se prezintă astfel:
localităţii

- La suprafaţa
0,30-0,35 m).

actuală

a solului se

află

sudică
faţă

a
de

un strat de sol vegetal (gros de

- Urmează, în adâncime, un strat de pământ de culoare cenuşie, cuprinzând
urmele de locuire din aşezările datând din secolele III şi VI d .Chr.
Stratul amintit suprapune un altul de culoare castaniu roşcat, în care se
în partea de sud-est a teren ului, ocupat de aşezările amintite, urme sporadice specifice culturii Tei, din epoca bronzului, iar în partea de sud-vest a zonei
studiate se află rămăşiţ.ele unei aşezări a purtătorilor culttrrii Starcevo-Criş, din
perioada timpurie a epocii neolitice4 •
-

găsesc,

Din întinderea aşezării Starcevo-Criş, după cum rezultă din analiza planului
g·eneral al săpăturilor de la Dulceanca, s-a cercetat o porţiune restrânsă, din partea
ei de est. Se precizează că aşezarea continuă spre Yest, de-a lungul marginii terasei
joasc5 • Săpătura nu a putut 1'i continuată spre vest.
În porţiunea cercetată au fost scoase la iveală numai câteva complexe din
cadrul stratului Starcevo-Criş, şi anume două gropi de bordei, o groapă simplă şi
o amenajare deosebită, considerată de specialista care a descoperit-o ca fiind o
parte dintr-un cuptor. lată care sunt caracteristicile lor (păstrăm nwnerotarea
fărută pe teren):
Bordeiul 1: se afla în partea de nord a şanţurilor X-XI (fig. 2). Groapa bordeiului avea forma aproximativ romboidală, cu laturile puţin neregulate. Dimensiunile sale erau: 3,80 x 5 m şi adâncimea de 1,35 m faţă de suprafaţa actuală a
solului. Groapa avea malurile aproape verticale. Pe podea nu s-au găsit resturile
vetrei. În pământul de umplutură al gropii bordeiului se aflau numeroase fragmente ceramice, destul de mulle unelte de silex şi câteva unelte de piatră
şlefuită.

Borr!eiul 3: se afla la extremitatea sudică a şan~ului XIV (fig. 3), în apropierea pantei terasei joase. Groapa bordeiului (cu diametrele de 3,42 X 3 m şi adâncimea de 1,20 m) avea forma neregulată. O parte (cea din dreapta planului) prezenta
două laturi drepte, formând aproximativ un unghi drept, cu vârful mult arcuit.
Cealaltă
jumătate
a gropii avea marginea în formă de semicerc, puţin
neregulat.
în mijlocul bordeiului era o groapă, cu diametrul de 1 m şi adâncimea (faţă
de podină) de O, 10 m. Tinând seama de profilul gropii bordeiului, rezultă că marginile ei erau în pantă, destul de mult înclinată. în uroapă nu s-au găsit resturile
vetrei. în pământul de umplutură, la aproximativ 10 cm deasupra podinei, pe o
bună parte din suprafaţa gropii bordeiului, erau răspândite bucăţi mai mari sau
mai mici de lipitură arsă provenite, desigur, din pereţii construcţiei de deasupra
solului. Pe fundul gropii s-au găsit mai mult unelte de silex, un toporaş de piatră
şi destul de multe fragmente ceramice specifice culturii.
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-0.93

.l.L---------------------------

Fig. 3. Dulceance. Planul

şi

profilul bordelului 3.

Compfe.rnl :!: se afla în S. X III (fig. 4 şi 5) şi a fost pus în legătură cu un
strat foarte subţire, ruprinzând o serie de fragmenle ceramice de tip StarcevoCriş. AYea forma unui trunchi de con, cu malurile arse puternic la roşu, pe o
grosime de mai mulţi centimetri. Partea de sus era distrusă. Pământul de umplutură· nu prezenta urme de ardere. La baza trunchiului de con nu s-a găsit vatra,

16
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aşa cum ar fi fost normal şi nici urme de arsură. Complexul a fost considerat că
ar reprezenta resturile unui cuptor. În timpul săpăturii nu s-au observat în vecinătate limitele unei gropi de bordei, cu care să fie pus în legătură complexul
descris. Funcţia lui rămâne neclară. Dimensiuni: „cuptorul" avea la bază diametrul de 0,80 m şi la partea superioară circa 0,28 m .

o

. 1 wi

Fig. 4. Dulceance. Phmul complexulul 2.

Fig. 5. Dulceanca. Veclere asupra complexului 2.

Cnellele de sile.r (fig. 6-10)
Dat fiind faptul că acest complex de tip Starcevo-Criş este, pana m prezent,
singurul din vestul Munteniei, cercetat prin săpături sistematice, considerăm că se
cuvine făcută o analiză amănunţită a uneltelor de silex.
în pământul de umplutură şi în imediata vecinătate a bordeiului 1 s-au descoperit 63 piese de silex. Majoritatea lor (60 piese) au fost realizate din silexul
numit „balcanic". Acest tip de silex este o calcedonie de culoare cafeniu deschis
(cu diferite nuanţe, începând de la galben), opacă, de obicei, pigmentată cu pete
rare, mici, de formă rotundă, de culoare albă, răspândite uniform în masa rocii.
l\fateria primă folosită provine din diferite zăcăminte aflate la sud de Dunăre, în
platforma prebalcanică. Nu excludem însă posibilitatea ca bulgări din astfel de
rocă să se găsească şi în pietrişurile de la nord de fluviu ajunse în zonă din vechime.
Uneltele realizate din silex „balcanic" sunt numeroase şi cu toate acestea
prezintă o variabilitate destul de redusă de tipuri:
- Majoritatea (38) pieselor confecţionate din silex „balcanic", găsite în
cuprinsul complexului amintit, sunt segmente de lamă sau lame întregi (fig. 6-7).
Intre ele predomină segmentele de lame (în total 29 exemplare). Cele mai multe
au dimensiunile cuprinse între 1,8 cm şi 5,4 cm (vezi fig. 7/1-5). Subliniem faptul
că între acestea nu sunt trapeze sau alte unelte microlite, specifice perioadei neoliticului timpuriu. Cinci segmente de lame (fig. 8/1-5) au fost folosite în unelte
C('lmpuse de tipul secerilor, fiind fixate în mâner în poziţie oblică, căci au pe ambele
feţe, spre unul din colţuri, porţiuni mici de formă triunghiulară, şlefuite datorită
întrebuinţării îndelungate.
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Fig. G. Dulceanca. Unelte de silex din bordelul 1.

- Cnele lame sunt întregi (fig. 6/1-8), aşa eum au fost desprinse din
nuclee. Câteva piese au dimensiunile între 5,5 şi 6,5 rm. Cele mai mari piese (5)
au între 8 şi 12 cm lungime.
l\lenţionăm că unele segmente de lame şi lame au pe câte o latură sau pe
ambele laturi lungi (fig. 7/1, 3, 6) câteva sau mai multe retuşuri (uneori pe întreaga
lungime a laturii) mai mari sau mai mici.
Din lotul de unelte analizat fac parte şi câteva piese deosebite:
- O piesă prelungă a fost lucrată dintr-o aşchie cu un vârf ascuţit, având
retuşuri pe ambele margini lungi ale unei feţe, iar pe cealaltă faţă, retuşuri
numai pc o singură latură (fig. 8/6).
18
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Fig. 7. Dulceancu. Unelte de sllex din bordelul 1.

-- O altă piesă este un vârf (fig. 8/7) realizat pe o lamă cu marginile lungi
numai pe porţiunile dinspre vârful ascuţit.
- Amintim şi două răzuitoare făcute pe extremitatea unei lame şi a unui
srgment de lamă (fig. 8/10, 11).
- Alte două piese care au, pe o faţă, retuşuri pe trei laturi (fig. 8/9).
- S-au găsit şi două nuclee, destul de înalte, din care s-au desprins numai
lame (fig. 9/6, 7).
Numai trei piese găsite în groapa bordeiului 1 sunt făcute din silex de
culoare roşie, opac. Una din ele este o aşchie scurtă, cu mai multe faţete. A doua
este un fragment dintr-o lamă, având pe marginea din dreapta trei retuşuri mici.
retuşate
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Fig. 8. Dulccunca. Cncllc ele silex din bordeiul 1.

Cea de-a treia piesă este un segment ele lamă care a făcut parte dintr-o unealtă
compusă, fapt dovedit printr-o porţiune de formă triunghiulară, lustruită pe ambele
feţe, datorită folosirii îndelungate.
Din complexul 2 s-au scos la iveală numai ;3 piese de silex (o lamă şi trei
segmente ele lamă) (fig. 10/1-3).
Lot ul ele silexuri din bordeiul 3 este alcătuit din 11 piese, şi anume cinci
lame, dintre care una - ele 6 cm lungime - a fost utilizată într-o unealtă compusă, căci arc in drept ul unui colţ. şi ele-a lungul laturii o porţiune triunghiulară
şlefuită; două segmente de lame; un răzuitor; o piesă ele formă neregulată şi două
aşchii mici (fig. 10/4-12).
Toate aceste piese au fost făcute din silex „balcanic".
Într-o groapă din acteaşi zonă a complexului, despre care se arată că datează
din epoca neolitică, printre alte materiale se aflau şi opt piese de silex (dintre
care şapte clin silex „lwlcanic" şi una din silex roşu): două lame cu margini retu-
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Fig. 9. Dulceanca. 1-5. Unelte de silex; 6-7. Nuclee de silex din bordeiul 1.

şale,

in parte, pe ambele feţe; un răzuitor pe vârf ele lamă, cu o margine retuşată fin, pe ambele feţe; o porţiune dintr-o lamă mai mare (din silex roşu), cu
ambele margini laterale retuşate; un percutor sferic, din cure s-au desprins mai
multe aşchii sub formă de lame mici, îngusle; mai erau şi trei aşchii (două mici
şi una mai lungă acoperită în parle cu corlex) (fig. 10/)3-Hi).
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Complexul2; 4-12.Bordelul3;13-16. Groapa5-6.
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Cneltele de

piatră

În groapa bordeiului 1 s-a găsit şi o serie de şase piese de piatră. Dintre
acestea, două sunt din gresie sfărâmicioasă. Una din ele are forma triunghiulară
cu colţurile rotunjite. Prezintă o faţă netedă şi· este evident că a avut o destinaţie
anume, în vreme ce faţa cealaltă este arcuită şi puţin neregulată în secţiune. Cea
de-a doua piesă din gresie are forma trapezoidală prelungă, similară unui topor obiş
nuit din piatră şlefuită. Ceafa o are arcuită şi groasă. Partea opusă este şi ca uşor
arcuilă şi groasă.

Alte

două

pirse sunt din roci dure, plalr, sub!iri

şi

au suprafata

puţin

nere-

gulată .

.'.Hai importante sunt două toporaşe - unul din rocă fină de culoare albăstrie
altul din marnă gălbuie, de formă trapezoidală prelungă, cu laturile lungi puţin
arcuite. Primul (de 5,8 cm lungime şi 4 cm lăţ.ime la tăiş) arc o faţă arcuită (de
la ceaf5. spre tăiş şi de la o latură oblică la cealaltă). Faţa opusă este puţin neregulată, a\'ând un plan oblic, puţin arcuit spre tăiş. Ceafa este ciobită (fig. 11/1).
Cea de-a doua piesă are forma trapezoidală prelungă. Ceafa este întreagă, îngustă
şi relativ subţire, în raport cu partea mijlocie. Lipseşte partea dinspre tăiş (fig.
11/3).
În romplexul 2 s-a găsit şi un toporaş de piatră fragmentar (fig. 11/1), iar
în groapă (fig. 5-6) alte două topoare fragmentare (fig. 11/2, 5).
În cuprinsul complexului Starcevo-Criş studiat nu s-au descoperit unelte
făculr din os sau din corn.
şi

Ceramica
Cu prilejul săpăturilor de la Dulceanca, in cuprinsul celor trei complexe cercetate cu materiale specifice culturii Starervo-Criş, s-au strâns destul de multe
fragmente ceramice, a căror analiză ne permite să precizăm caracteristicile olăriei,
faza căreia îi aparţine aşezarea studiată şi să formulăm unele concluzii de ordin
istoric. Se cuvine să menţionăm şi o impresie, că intre olăria reprezentată în cadrul
celor două loturi principale (bordeiul 1 şi bordeiul 3) par să existe unele deosebiri, drept care socotim necesar să le prezentăm separat.
La modelarea vaselor de lut ars din cuprinsul aşezării s-a folosit, în general,
o pastă specifică acestei aşezări şi, desigur, altora apropiate aparţinând culturii
studiate, respectiv pastă amestecată cu o anumită cantitate de pleavă şi destul
de mult nisip, cu bobul mărunt, aspră la pipăit. Remarcăm că în spărtură, cioburile au miezul cu amestec de pleavă destul de gros, pe când straturile superficiale (spre interior şi exterior) sunt subţiri şi conţin nisip.
Dacă vcm compara ccmpoziţia pastei ceramice folosite la modelarea vaselor
de tip Starcevo-Criş, din aşezarea analizată, cu aceea a vaselor de acelaşi tip din
l\lo ldova vom constata unele deosebiri semnificative. Se observă, în principal, că
pasta vaselor Starcevo-Criş din Moldova conţine în amestec o cantitate mult mai
mare de pleavă şi mai puţin nisip, în comparaţie cu aceea din aşezarea de la Dulceanca.
în urma arderii, la o temperatură destul de joasă, majoritatea vaselor din
aşezarea studiată aici au dobândit, la exterior şi în interior, culoarea roşie sau
roşcată, miezul lor, pe cea mai mare parte din grosime, fiind de culoare neagră.
După părerea noastră, culoarea roşie a suprafeţelor interioare şi exterioare dovedeşLe ră acele vase au fost aşezate pe vatra de ardere, cu gura în sus şi au fost
arse lu foc deschis, deci este vorba de o ardere oxidantă.
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şi
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Su'lt şi unele fragmente din vase (în bordeiele 1 şi 3) rare au suprafaţa extede culoare roşie, iar cea interioară de culoare neagră, ceea ce constituie un
indiciu că astfel de vase, fie că au fost aşezate cu gura în sus şi deasupra s-a pus
un alt vas, care a oprit pătrunderea oxigenului (deci au provocat o ardere reducă
toare), fie că au fost puse pe vatră cu gura în jos.
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pastă

de uz comun, din bordelul 1.

Bordeiul I. Majoritatea cioburilor găsite în groapa bordeiului 1 provin din
vase de uz comun, modelate din pastă amestecată cu pleavă şi având câte un strat
subţire superficial cuprinzând nisip (fig. 12-17).

Principala formă de vas din această categorie este cea de borcan (fig. 12-16)
cu corpul bombat, cu margine simplă, uneori puţin îngroşată sau cilindrică (de câţi
va centimetri înălţime), de obicei răsfrântă în afară. Astfel de vase au, de regulă,
pereţii mai groşi. O parte din aceste vase au fundul de grosime similară cu aceea
a pereţilor lor (de ex. fig. 15/1), de regulă, însă, este destul de gros (caracteristic
vaselor acestei culturi de pe tot întinsul ţării noastre) (fig. 15-16). Câteva asemenea funduri de vas prezintă la exterior o albiere simetrică (fig. 16/1; fig.19/
3-4). De asemenea, o parte din vase au picior (până la 4 cm înălţime) gol pe
dinăuntru (fig. 16/4, 6-9).
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Categoria de vase descrise au avut diametrul gurii între 10 şi 20 cm, iar
unora din ele a atins 20 cm.
Din seria vaselor de uz comun fac parte şi castroanele de formă tronconică
(fig. 17), uneori cu pereţii puţin arcuiţi în afară, în partea de mijloc. De obicei,
ele au diametrul destul de mare (între 16 şi 24 cm), iar înălţimea lor oscilează
îJ1tre 10 şi 14 cm.
Din cuprinsul gropii bordeiului 1 s-au scos la iveală destul de multe fragmente
ceramice din vase modelate cu mai multă grijă, din pastă fină (fig. 18), continând şi o anumită cantitate de pleavă. Astfel de Yasl' au pcrepi destul de subţ.iri.
înălţimea
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Fig. 16. Dulceanca. Funduri de Yase din bordeiul 1.

Mijlocul cioburilor, în spărtură, este, de obicei, de culoare neagră, iar straturile
superficiale sunt subţiri, au culoare roşcată sau cenuşie şi, din cauza conţinutului
destul de bogat în nisip, sunt aspre la pipăit.
Forma principală de vas este aceea de borcan (fig. 18), cu corpul bombat şi
buza scundă sau puţin mai înaltă, uneori puţin îngroşată şi, de regulă, răsfrântă
în afară. Astfel de vase au avut diametrul gurii între 10 şi 16 cm, iar înălţimea
aproximativă până la 13-15 cm.
Ceva mai rar se întâlnesc şi castroane de formă tronconică, modelate din acelaşi fe I de pastă fină.
Merită toată atenţia două fragmente din obiecte provenite din aşa-numitele
„măsuţe de cult", uneori având forma unor mici recipiente, prevăzute cu câteva
picioare (trei sau patru) arcuite în afară, mai groase sus şi mai subţiri la partea
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de uz comun, din bordelul 1.

inferioară. În bordeiul 1 s-au găsit două fragmente din astfel de picioare (fig. 19/
2), piesele fiir.d specifice culturii studiate.
Aminlim şi un ciob dintr-un văscior cu fundul îngroşat, pe care sunl două
mici adâncituri opuse (fig. 16fl).
Destul de multe recipiente documentate prin cioburi, în cadrul gropii bordeiului 1, au fost modelate din pastă mai îngrijită, conţ.inând şi pleavă. Ele auatât
suprafaţa l'Xlrrioară, cât şi cea interioară acoperite cu un strat subţire de slip.
Astfel de vase au fost apoi vopsite, în interior şi la exterior, cu culoare roşie fină
(fig. 20).
Din această categorie ceramică dispunem de câteva cioburi din buza unor
vase a căror fonn[1 s-a putut reconstitui în mare parte. Este vorba de porţiuni din
marginea unor castroane (fig. 20), nu prea înalte, de formă tronconică, cu pereţii
mai mult sau mai puţin arcuiţi în afară, în partea de mijloc. La aceste vase, diametrul gurii oscila între 17 şi 20 cm. Deşi înălţimea nu s-a putut calcula, se poate
afirma că unele au fost destul de înalte şi că aveau buza puţin îngroşată spre interior.
Culoarea roşie de pe ele urma să constituie fondul pe care s-au pictat apoi
diferite motive ornamentale.
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Fig. 18. Dulceanca. Forme de vase din pastA fina'!, din bordelul 1.

Pe cinci din aceste fragmente s-au păstrat mici porţiuni neregulate, din ornamente, care au fost pictate cu culoare neagră (fig. 21/1-5). Unele indică, fără
îndoială, ornamente compuse din benzi late, având alături, se pare, grupuri de
câteva linii mai subţiri, paralele, trasate lot cu culoare neagră (vezi fig. 21/1).
Decorul pictat cu culoare neagră se execută atât pc suprafaţa exterioară a
vaselor, cât şi în interiorul lor, de-a lungul buzei (fig. 21/4). Pe un ciob se păs
trează urme de decor pictat, sigur, cu culoare neagră, dar alături sunt unele resturi
de df'cor realizat, se pare, cu culoare albă, pe fond roşu (fig. 21/2). Pe un alt
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Fig. 19. Dulceanca. 1, 3, 4. Funduri de vase; 2. Picior de
bordelul 1.

măsuţă

de „cult" - toate din

fragment se văd, pe suprafaţa exterioară, miei porPuni din benzi înguste pictate
cu culoare albă (fig. 21/G).
Prin urmarr, în cadrul complexului dr tip Starce\'o-Criş, n•prezl'ntat ele bordeiul 1, sunt documentate sigur Yasc ru drcor pictat cn cnloarc neagră pe fond roşu
şi uncie ciohuri clin \'ase pe care se vede clar decorul pictat cu culoare neagră, clar,
se parc, şi cu tmt>h' motiH· decorati\'e alăturate, pictate cu culoare alhă.
Este rcgrt'tahil, că ma,joritatea acelor ornamente pictate s-au şters, cu timpul,
în pământ şi au rămas doar une Ic urme.
Comple.r11l :!. in cuprinsul acesluia s-a găsit un număr relat iv rrclus de fragmente ceramice, majoritatea proYenincl din \'ase modelate din pastă comună, amestecată cu pleaYă şi drst ul de mult nisip. Pe unele cioburi se ollS('rYă întipărite
urme de boabe de grânr. Suhlinirm că diferenţierea în priYinja calită! ii pastei
ceramice l'ste greu de făcut. Doar câle\'a ciohuri din acest lot sunt clin pastă mai
îngrijită, din Yasr cu pereţii subţiri. ~Ienţionăm că în complexul 2 s-au găsit
numai două cioburi mici, cu urme de culoare roşie, care pot fi col'lsiderate ca provenind din vase din pastă l'inf1.
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Spre deosebire de fragmentele ceramice strânse din groapa bordeiului I, în
cadrul complexului 2 s-au găsit mai multe cioburi din vase de uz comun, cu
decorul realizat prin apăsare cu vârful degetului, formându-se adâncituri aproximativ ovale. De remarcat că aceste adâncituri pe cele câteva cioburi găsite sunl
izolate pe suprafaţa vaselor (fig. 22/1, 3-4) şi numai pe unul sunt dispusP în şir
(fig. 22/2), în schimb, pe nici unul din cioburi nu sunt adâncituri duble, dispme
„în spic''.
Menţionăm,

de asemenea, că pe mai multe cioburi din acest lot sunt păstrate
porţiuni din brâuri alveolare, în relief (fig. 22/5). Alveolele de pe ele sunt prelungi şi neregulate ca formă.
Bordeiul 3. În cuprinsul gropii acestuia predomină fragmentele din vase de uz
comun, modelate din pastă amestecată cu multă pleavă şi puţin nisip (fig. 23-24).
Reţinem că unele vase au fost arse oxidant, căpătând astfel la exterior şi în interior culoarea roşcată, pe când altele, cele mai multe, au exteriorul roşcat, iar interiorul de culoare neagră.
Forma obişnuită era cea de borcan (fig. 23/1-10), cu corpul bombat şi buza
cilindrică (înaltă "de câţiva centimetri). Astfel de vase au, de obicei, fundul îngroşat (fig. 24).
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Flg. 21. Dulceanca. Fragmente de vase cu urme de decor pictat, dln
bordelul 1.

Spre deosebire de lotul de cioburi din groapa bordeiului 1, în groapa bordeiului 3 s-au descoperit şi o serie de cioburi cu decoruri felurite:
- unele vase au avut decor alcătuit din brâuri alveolare late (fig. 25/5-6);
- câteva vase au fost ornamentate cu proeminenţe rotunde, scunde, destul
de mari, prevăzute cu o adâncitură pe mijloc (fig. 25/8 -9);
- câteva cioburi provin din corpul unor vase având decorul alcătuit din
şiruri de adâncituri (de formă biconvexă) făcute cu unghia (fig. 25/4);
- pe un alt ciob sunt făcute adâncituri rare, în formă de semilună (fig.
25/3);
- două cioburi din vase de uz comun au decorul compus din linii incizate
scurte (fig. 25/1-2). într-un caz se observă grupuri de câte trei linii scurte, aproape
paralele şi alăturate, tăiate de o linie oblică (fig. 25/2). Nu ar fi exclus ca un
astfel de ornament să fi avut o anumită semnificaţie simbolică. De reţinut faptul
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Fig. 22. Dulccanca. Fragmente de vase, din pastă de uz comun, cu decor clin adâncituri
şi cu brâu alveolar ln relief, din complexul 2.

că

fragmente ceramice cu decorul descris scoase la iveală din groapa bordeiului 3
prezintă analogii cu materialele descoperite în groapa bordeiului 1.
În bordeiul amintit s-au găsit şi cioburi din vase modelate din pastă
fină, în formă de castroane tronconice, cu pereţii subţiri şi puţin arcuiţi (fig.
23/11).
Din aceraşi rategorie fac parte şi unele fragmente de borcane, cu corpu 1
bombat şi cu buza cilindrică (nzi fig. 23/1, 6). În cazuri mai rare, decorul lor
se compune din brâuri alveolare şi din proeminenţe rotunde scunde. Subliniem că
în cadrul accslui lot nu am observat nici un ciob ornamentat cu barbotină.
i1u

Aşezarea

de tip

SlarceYo-Criş

ele la Dulceanca

ridică

o serie de probleme

interesante.
După cum am arătat mai sus, cantitatea de materiale adunate nu este prea
mare, _dar - în stadiul actual al cercetărilor - aşezarea la care ne referim este
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Fig. 23. Dulceanca. Proflle de vase dln bordelul 3.

singura de acest lip, din vestul Munteniei, cercetată sistematic; de aceea, trebuie
să i se acorde toată atenţia pentru a se şti: când au pătruns purtătorii culturii
în vestul Munteniei, din ce zonă anume şi, desigur, care sunt caracteristicile complexului.
Mai înlîi vom menţiona unele date de ordin general.
'finând seama de observaţiile făcute rezultă că purtătorii culturii analizate
a1c1 corespund unei populaţii sedentare, care şi-a ales anume, drept loc de aşe
zare, terenul de la confluenţa pârâului Burdea cu râul Vedea. Este vorba de o terasă
joasă, ceea ce permitea membrilor comunităţii să ajungă mai uşor la apă.
Din datele pe care le-am avut la dispoziţie reiese că aşezarea era deschisă,
prin urmare nu avea şanţ de apărare.
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Fig. 24. Dulccanca. Funduri de vase din bordelul 3.
Staţiunea din care s-a cercetat o porţiune restrânsă se compunea din locuinţe
de tipul bordeielor, mai mult sau mai puţin adâncite, aflate la intervale nu prea
mari unt>le de altele.
Gropile bordeielor nu aveau forme prea regulate. Din cele două cercetate,
unul avea o formă aproximativ romboidală, iar celălalt oarecum ovală, cu două
colţuri la extremităţi.
l,:na din gropi (bordeiul 3) era pupn adâncită şi albiată, având pe mijloc
o adâncilură - probabil locul uncie Sl' făcea focul - iar celălalt bordei avea groapa
mai adancă.
În umplutura gropilor s-au găsit mil'i aglomerări cit> lipitură arsă din construcţia de deasupra solului.

Ocupaf iile
.1. Cna din ocupaţiile principale practicate de către membrii comunităţii
studiate a fost cultivarl'a plantelor. În sprijinul afirmaţiei amintim câteva argumente:
- ceramica de uz comun a fost modelată, în principal, din pastă amestecată
cu p leaYă de cerea le;
- pe suprafa~a unor fragmente ceramice se observă întipărite urmele unor
boabe de grîu;
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- pe o serie de cioburi sunl mici adâncituri de formă rotundă, care ar
putea fi urmele unor boabe de mei. Urmele menţionate vor fi analizate în curând
de un specialist în acest domeniu;
- după cum am arătat, în cuprinsul zonei cercetate din aşezare s-au găsit
şi mai multe segmente de lame de silex, ce prezentau porţiuni de formă triunghiulară, şlefuite datorită folosirii îndelungate în compunerea unor seceri din coarne
de animale, în care se făcea un jgheab pentru a fi fixate, în poziţie oblică. Cu
astfel de seceri se strângea recolta de grâne, dar se tăiau şi alte plante.
B. O altă ocupaţie importantă a membrilor comunităţii Starcevo-Criş de Ia
Dulceanca a fost creşterea animalelor domestice. Astfel, numai din pământul de
umplutură al gropii bordeiului 1 s-au scos la iveală 25 oase şi dinţi de animale,
unele fragmente sub formă de aşchii de oase şi de dinţi. Majoritatea acelor dinţi
(sunt 11 piese în total) provin de la bovine (Bos tauru-; I). llnii dinţi sunt întregi,
iar alţii sub formă de aşchii. O parte din celelalte oase - ţ.inând seama de masivitatea lor - provin, în majoritatea cazurilor, tot de la bovine.
·
Membrii comunităţii au mai practicat, desigur, vânătoarea şi poate pescuitul,
dar pentru ilustrarea acestei afirmaţ.ii nu dispunem de indicii descoperite în cursul
săpăturilor de care ne ocupăm.
Până în prezent, în vestul Munteniei se cunosc numai patru aşezări de tip
Starcevo-Criş, toate descoperite prin cercetări de suprafaţă. Numai cea de la Dulceanca, a cincea, a fost cercetată prin săpături sistematice. Astfel, în anul 1959
am descoperit, pe marginea terasei înalte a Oltului, lângă satul Jpoteşti (judeţul
Olt), o serie de cioburi specifice, prin pastă şi ornamente, culturii Starcevo-Criş.
în acelaşi an, tot prin cercetări de suprafaţă, am strâns alte cioburi de tip
Starcevo-Criş, în vecinătatea satului Stejaru (judeţul Olt). Cele două aşezări amintite erau destul de apropiate, ceea ce, după părerea noastră, constituie un indiciu
important în sprijinul afirmaţiei că în partea de nord a judeţului Olt, în l\luntenia,
există destul de multe aşezări de acest tip.
O aşezare mai bogată s-a găsit la Sărăceşti (judeţul Olt) 7 •
Menţionăm încă o aşezare de acelaşi tip descoperită în ultimii ani, în vecmatatea localităţii Bălteni (judeţul Argeş). Aceasta din urmă este caracterizată prin
existenţa unor vase cu decor pictat 8 •
Datorită faptului că materialele din aceste aşezări au rămas inedite, suntem
nevoiţi să comparăm ceramica de tip Starcevo-Criş de la Dulceanca cu loturile
similare din Oltenia, studiate mai amănunţit.
Cele mai apropiate complexe aparţinând culturii Starcevo-Criş din Oltenia
sunt cele de pe malul opus al Oltului, şi anume la Grădinile şi Studina (judeţul
Olt)9 •
Materialul ceramic de Ia Grădinile a fost publicat mai amănunţit 10 şi de
aeeea suntem în măsură să facem o comparaţie cu cel descoperit la Dulceanca.
Important în această privinţă este faptul că în aşezarea de Ia Grădinile, din punctul
„La Islaz", depunerile Starcevo-Criş s-au dovedit a cuprinde trei niveluri deosebite, suprapuse11 •
în cazul de faţă ne interesează ultimul nivel (nivelul 3), caracterizat prin
fragmente de vase modelate din pastă nisipoasă aspră la pipăit. S-au găsit acolo
şi cioburi cu slip cărămiziu, acoperit cu o culoare roşie brună pe care se picta
decorul propriu-zis folosindu-se o culoare neagră 12 • După cum a rezultat din descrierea cioburilor cu decor pictat de la Dulceanca, modul de ornamentare a vaselor
pictate a fost asemănător. Din acelaşi nivel 3 de la Grădinile provin şi unele
cioburi cu decor compus din grupuri de linii scurte incizate, paralele, formând un
fel de zig-zaguri1 3 • Fragmente din vase cu ornamente similare s-au găsit şi în aşezarea studiau.
·
·
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Prin urmarr, se poale susţine ră olăria din <'omplcxul SLarccvo-Criş ele J;i.
Dulceanca are analogii apropiate în cuprinsul aşezării corespunzătoare nivelului :-i
Starcevo-Criş de la Grădinile, care este considerat, prin caracteristicile olăriei, că
datează din timpul fazei StarceYo III1 4 (după periodizarea lui VI. Milojcic). Această
comparaţie conduce la concluzia potrivit căreia aşezarea de tip Starcevo-Criş de
la Dulceanca datează şi ea din faza StarccYo III (după periodizarea amintită).
Această datare se poate confirma printr-o comparaţie între ceramica studiată aici
şi aceea descoperită în aşezarea Starccvo-Criş de la Cârcea, din punctul „La Hanuri",
în niYclul III, unde s-au găsit fragmente ceramice cu decor pictat cu culoare închisă, pe fond roşu, datate tot din faza Starcevo III (după aceeaşi periodizare) 15 •
Nu putem trece cu Yederca faptul că aşezarea de tip Starcevo-Criş de Ia
Tîrgşor (judeţul Prahova) este şi ea datată tot din faza Starcevo III (după periodizarea menţionată) 16 •
Corelând datele amintile trebuie să admitem că - în stadiul actual al cercetărilor - pe teritoriul Munteniei, din vestul ei şi până la Tîrgşor, avem documentate comunităţi Starcevo-Criş, toate cele studiate mai amănunţit datând numai
din faza StarceYo III. În consecinţă, suntem îndreptăţiţi să admitem - până la
noi descoperiri clare - că primele comunităţi Starcevo-Criş au pătruns în Muntenia
dinspre Oltenia, de-abia în timpul fazei Starcevo III, deşi în estul Olteniei, în
preajma malului Oltului, în aşezarea de la Grădinile şi mult mai la nord, Ia
Gura Yăii 17 , sunt documentate urme de locuire Starcevo-Criş din faze mai vechi.
De aceea, considerăm că este foarte probabil ca prin cercetările viitoare să fie scoa~e
la iveală asemenea complexe cel puţin şi în vestul Munteniei.
Comunităţile Starcevo III, care au pătruns în Muntenia ele vest, cu timpul,
prin „roire", s-au răspândit spre est, mai ales, de-a lungul zonei de dealuri, ajungând
cel puţin până la Tîrgşor (judeţul Prahova) 18 • Până în prezent, în zona de câmpie
a Munteniei încă: nu se cunosc descoperiri sigure de tip Starcevo-Criş; de aceea
se pune problema: nu au pătruns acele comunităti în zona de câmpie sau au fost
alte motive? O explicaţie ar putea fi aceea că purtătorii culturii (conform unui
obicei) preferau să locuiască în zonele de dealuri şi mai putin în cele ele câmpie.
În legătură cu problematica analizată aici se cuvine să amintim şi faptul
că în nord-estul l\Iuntcniei s-au descoperit câteva aşezări de tip Starcevo-Criş,
numai în preajma sau în zona de dealuri. Se consideră că acele comunităţi sunt
dintr-o fază târzie a culturii şi că ele au pătruns în Muntenia dinspre sud-vestul
Mo ldovei 19 •
Pentru descoperirile de tip Starcevo-Criş din Oltenia sunt amintite adesea, în
privinţa caracteristicilor ceramicii, analogii în cuprinsul aşezărilor neolitice timpurii
din vestul Bulgariei 20 • De aceea, considerăm că ar trebui făcută o analiză cât mai
amănunţită a ceramicii din loturile principale, mai bogate în materiale, de acest
tip; din Oltenia, pentru a se clarifica dacă diferitele comunităţi Starcevo-Criş s-au
răspândit în Oltenia dinspre Banat, trecând prin Porţile de Fier, de-a lungul Dunării,
sau dacă nu cumva complexele respective sunt, în realitate, originare din vestul
Bulgariei şi se cuvine a fi puse în legătură cu culturile neolitice timpurii din acea
regiune.
4 octombrie 1992

Dr. EUGEN

CO.\IŞA

Institutul de Arheologie

Str. I. C. Frimu nr. 11
71119 - Bucureşti 22
ROMÂNIA
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NOTE

1 Săpăturile de la Dulceanca au fost efectuate de Dna Suzana Dollnescu-Ferche, care ne-a
cedat spre publlcare materialele din cuprinsul complexului Starcevo-Crlş, fapt pentru care-l mulţu
mim călduros şi pe această cale.
1 Suzana Dollnescu-Ferche Aşezări din secolele III şi VI e.n în sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca. Bucureşti, 1974, p. 18.
a Ibidem, p. 100.
• Ibidem, p. 99-101.
6
Ibidem, p. 100, fig. 108 (Planul general).
8 Eugen Comşa Contribution a l'etude de la culture Criş en Moldavie (Le site de Glăvăneştil
Vechi), fn Dacia, XXII, 1978, p. 15.
7 Victor Teodorescu, Cultura Criş in centrul Munteniei, în SCIV, XIV, 2, 1963, p 268.
8 Informaţie de la Teodor Cloflan, căruia îl mulţumim şi pe această cale.
8 Marin Nlca, Grădinile, o nouă aşezare a neoliticului timpuriu în sud-estul Olteniei, în Arhivele Olteniei, Bucureşti, SN, 1, 1981, p. 27.
10
Ibidem, p. 32-39.
11 Ibidem, p. 39.
11 Ibidem, p. 38.
1a Ibidem, p. 31 (fig. 3 /6).
H Ibidem, p. 38.
16 Idem; Cîrcea, cea mai veche aşezare neolitică de la sud de Carpaţi, tn SCIV, 27, 1976, 4,
p. 453.
18 Victor Teodorescu, op. cit, în SCIV, XIV, 2, 1963, p. 264.
17 Săpături prof. D. I:lerciu.
18 Victor Teodorescu, op. cit., p. 251-271.
19 Eugen Comşa Neoliticul pe teritoriul Romdniei. Considera/ii. Bucureşti, 1987, p. 29.
1111 De exemplu, Marin Nlca, op. cit; tn Arhivele Olteniei, SN, I, p. 38.

L'AGGLOHERATION STARCEVO.CRIŞ DE DULCEANCA

R6sume

Aupres du village Duiceanca (dep. de Teleorman) a ete fouille une partle d'unc agglomeratlon Stareevo-Crlş (deux huttes, un four et une fosse avec des materlaux appartenant a cette
culture).
Ont ete decouvertes des outlls en silex (assez nombreux) des lames, segments des lames,
des noyaux, tous ayant des dlmenslons moyens. Une partle des segments des lames ont ete utllisees comme pieces componentes pour Ies faucllles. De mÎ!me ll y a des outlls en plerre polie.
La ceramlque a ete modelee en pâte degralssee avec de la balie et avec du sabie. Les formes predominantes sont Ies pllts a cllte des ecuelles qul sont plus rares.
Sur quelques tessons on peut observer Ies traces d'un decor pelnt, des bandes larges nolres
sur un fond rouge. Il y a deux tessons sur Ies quelles, ll semble, que a dlte du decor pelnt
avec la couleur nolre ll y a aussl une pelnture avec la couleur blanche.
Le complex de Dulceanca appartient a la phase Starcevo III (d'apres la perlodlsatlon de
VI. Mllojcic) et jusqu'a present est le seul complexe de ce type dans l'ouest de la Muntenle (Grande
Vaiachle).
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CARACTERIZAREA TEHNOLOGICA
A CERAMICII STARCEVO-CRIŞ DE LA DULCEANCA

Pentru cercetarra materialelor ceramice de la Dulceanca au fost analizate
fragmente prelevate din două bcrdeie: bordeiul I cu fragmente de ceramică de uz
comun şi fragmente cu angobă roşie şi bordeiul 3 cu fragmente de ceramică de
uz rom un. l'nul dintre fragmentele din bordeiul :1 are urme de oxizi de fier, care
rot fi atribuite fie unei angobe aproape total şterse, fie mai degrabă unui depozit.
de oxizi c!C' fier.
\'ariaţia fragmentelor în func[ie de diametrul lor nu pune în evidenţă o relaţie strânsă între aceste două dimensiuni (fig. I). Deşi au diametre mai mari, frag-
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Fig. 1. Repartiţia ceramicii Star&vo-Criş de la Dulceanca după· diametru şi grosimea pereţilor
vaselor: A = grosimea pereţilor ln mm; B = diametrul vaselor ln mm; bordelul 1 = ceramică
de uz comun 0; ceramică cu angobă •; bordelul 3 = ceramică de uz comun !:::. .
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mentele ele Ya.sc dr uz romun din bordeiul 3 prezintă ram arclea~i grosimi cu fragmentele ceramice de uz comun din bordeiul 1. La fragmentele de vase cu angobă
roşie din bordeiul l, cu diametre între 150-250 mm, grosimea peretelui variază
în limite şi mai largi, între 5, 1 şi 12, 1 mm. Gruparea punctelor ceramicii cu angobă arată totuşi existenţa a două tipuri de vase, unele cu pereţii mai subţiri
(5-7 mm), iar altele cu pereţii mai groşi (8,5-12 mm).
Această reparti!ic a fiecărui grup de fragmente cu grosimi diferite la diametre
de mărime apropiată se datoreşte şi provenienţei lor din diferite păr\i ale corpului
vaselor.
Poziţia punctelor în figura 1 demonstrează că fragmentele vaselor ele uz
comun din bordeiul 1 provin de la vase mai mici decât fragmentele cu angobă,
deşi grosimea celor două feluri de fragmente este practic asemănătoare. De asemenea.
vasele de uz comun din bordeiul 3 au aproape aceleaşi mărimi cu vasele cu angobă
din bordeiul I, dar grosimea pereţilor lor variază în limite mai reduse.
Repartiţia ceramicii după grosime şi porozitate arată că arealele celor trei
grupe analizate se suprapun, dovedind că trhnologia lor de pastă este aceeaşi
(fig. 2).
Ceramica de uz comun descoperită în bordeiul 3 ocupă in diagramă suprafa\a
cea mai mică, atât ca grosime, cât şi ca porozitate, dovedind prin aceasta o tehnologie restrictivă ca porozitate şi degresare, în conditiilc unei paste cu multe granule
de dimensiuni milimetrice. Acest lucru se datoreşte probabil unor surse de lut
bine cunoscute şi unei paste ceramice cu o formulă de degresare impusă de o tradiţie

îndelungată.

La ceramica din bordeiul 1, fragmentele ru angobă au arealul cel mai extins
în comparaţie cu ceramica de uz comun din ambele bordeie. Această varia\ie mai
mare a porozităţii şi grosimii se datoreşte, probabil, pe de-o parte formei şi mări-
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Fig. 2. Variaţia porozltăţll ceramlcH de la Dulceanca ln funcţie de grosime. A= porozitatea(%);
B = grosimea pereţilor ln mm; bordelul 1 = ceramică de uz comun 0; ceramică cu angobă •;
bordelul 3 = ceramicii de uz comunt:>.

42
https://biblioteca-digitala.ro

mii vaselor cu angobă, iar pc de altă parte necesităţii aderenţei angobei la peretele
vaselor în cond iţiilc unei arderi neuniforme practicate in aşezare.
Câteva analize de extrase în acid clorhidric 1 au evidenţiat un conţinut între
1,02-2,53% Fe2 0 3 în masa ceramică a fragmentelor analizate. Aceste cantităţi
de fier sunt caracteristice pentru unele depozite aluviale, depozite de terasă şi
loessuri remaniate, care pot constitui sursa de material pentru pastă. De altfel,
în compoziţia masei ceramice apar totdeauna granule de cuarţ rulat, frecvent opalin, alături de granule de cuarţ angular. Uniformitatea masei ceramice este evidenţiată de un conţinut mediu de mică fină. Forma şi frecvenţa acestor materiale
indică provenienţa pastei din depozitele aluviale locale.
Pentru confirmarea sursei de pastă şi precizarea naturii materialului angobei,
ca şi a condiţiilor de ardere a fost determinat gradul de înroşire atât pentru angobă,
cât şi pentru masa întregii ceramici analizate 2 •
Din histograma prezentată în figura 3 reiese că gradul de înroşire a pastei
ceramice, pentru cele trei grupe de fragmente variază între 0-6, iar pentru angobă
9-26,6. Aceste intervale deosebite ale celor două categorii de materiale sunt determinate de conţinutul mai mare de fier în angobă, precum şi de oxidarea mai
accentuată a feţelor vaselor. Accentuarea culorii roşii pe latura exterioară a vaselor în contact cu atmosfera oxidantă din spaţiul de ardere este vizibilă la bucăţelele
de angobă uşor detaşate de pe fragmente, cu feţele exterioare mai roşii decât cele
interioare.
Histograma nu arată diferenţe intre masa ceramică a celor trei grupe de fragmente din aşezare, confirmând şi pe această cale acelaşi tip de surse pentru pastă şi
aproximativ aceleaşi condiţii de ardere.
Angoba vaselor din bordeiul 1 este un material mai fin decât masa ceramică
a vaselor şi are o matrice argiloasă cu goethit. Acest mineral provine din hidro-
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goethit şi arată că la suprafaţa Yasclor temperatura a depăşit 350° --100°C, fiind
sub 450°C temperatura de dehidroxilare a caolinitului pus în evidenţă prin difracţia raze lor X.
Rezultă că angoba are oxizi de fier într-o masă fină argiloasă, ceea ce-i confirmă provenienţa din strate sedimentare. În figura 3, probele de angobă se află în
două intervale, între 9-16 şi peste 20. Angoba cu grad de înroşire între 9-16
provine, probabil, dintr-un lemn, pe când probele cu grad de înroşire peste 20
pot fi dintr-un sol roşu sau dintr-o acumulare de oxizi într-un strat cu textură
uşoară 3 • In ambele cazuri, meşterii olari din neoliticul timpuriu de la Dulceanca
au fost nevoiţi să obţină o barbotină pentru angobă prin decantare ş1 eliminarea
părţilor grosiere (nisip) din materialul sedimentar.
În concluzie, analizele efectuate asupra fragmentelor ceramice StarceYo-Criş
de la Dulceanca scot în evidenţă o singură tehnologie de pastă cu degresare cu
masă vegetală atât pentru ceramica de uz comun din ambele bordeie, cât şi pentru
ceramica cu angobă roşie.
In comparaţie cu ceramica din bordeiul 1, cea de uz comun din bordeiul 3
apare ca o ceramică cu limite de grosimi şi porozităţi mai restrânse, sugerând o
tradiţie tehnologică îndelungată, care a determinat surse bine definite şi o formulă de pastă cu limite de degresare strânse.
Angoba roşie a vaselor din bordeiul 1 provine din două surse, una de lut
de tipul lehmului şi alta mai bogată în oxizi de fier de tipul acumulărilor în
strate cu textură uşoară, cum ar fi depozitele nisipos-lutoase de terasă sau cele
aluviale. In ambele cazuri, materialul sedimentar a fost prelucrat ca barbotină,
îndepărtând probabil prin decantare materialul mai grosier de dimensiunea nisipului.
lng. GHEORGHE

GÂŢĂ

NOTE
1

Extracţie ln HCI 6 n şi determinarea fierului prin absorbţie atomică.

Gradul de lnroşlre a fost calculat după Torrent, Schwatmann şi Schulze, citat de C. Cră
colaboratorii, Publ. SNRSS, nr. 26 A, pag. 162, Bucureşti, 1989.
3
Conţinutul de Fe1 0 3 al acestor două probe este de 10,2 % şi 12,4 % şi a fost obţinut prin
fotocolorlmetrle de reflexie la 560 niµ.
2
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PRELIMINARY REPORT ON THE 1992 EXCAVATIONS
AT FOENI-SALAŞ: AN EARLY NEOLITHIC
STARCEVO-CRIŞ SETTLEMENT IN THE ROMANIAN
BANAT

INTRODUCTION
Archaeological investigation of the Early Neolithic settlement at Foeni-Sălaş
was carried out for four weeks from .July 22 to August 25, 1992. The research
was sponsored by The Univcrsity of Manitoba, \Vinnipeg, Canada: the Social Science and llumanities Research Council of Canada, Ottawa; and the Museum of
the Banat, Timişoara, Homânia. The cxcavations werc d irected by Haskel Greenfir ld and Florin Draşovean, with the assistancc of Ian Kuijt. This report represents a summary of those activities and is the first preliminary report on the
collaborative research excavation program of the University of Manitoba and the
Museum of the Banat at Foeni-Sălaş.
The objective of the excavation was to reconstruct the internai social and
economic organization of a single Starcevo-Criş settlement. As a resuit, a site
with a single undisturbed cultural horizon where the distribution of individual
features and art ifacts could be extensively st ud ied and mapped out was required.
The cultural horizon needed to be relatively near the surface, so that it could be
extensively excavated during the planned three seasons of excavation. Previous
excavations of Slarcevo-Criş settlements have not recorded and / or published thc
exact distrihution of excavated material in a manner which would allow systematic intra-selt Jemcnt spatia I analysis for the reconstruction of Early Neolithic social
and economic organization. The objective of this project is to rectify this imbalance
in our understand ing of these societies by systematically map the spatia I distribution features and artifacts in an Early Neolithic Starcevo-Criş culture site to
understand the relationship between different types of features and associated
artifacts.
Foeni-Sălaş was chosen for systematic investigation after study of the regional surfacc survcys and associated museum collections from the Banat and Transylvania was ronducted because:
1. it was lhought to contain a single Starcevo-Criş occupation on the basis
of preliminary surface collections.
2. on the hasis of preliminary coring activilies, it seemed thal the deposits
were rclatively near the modern surface, relatively thin (except where features
existed), and, as a resuit, accessible during a short excavation season;
3. there was good reason to believe that preservation of organic remains
(bone and plant) was relatively good after an examination of soii conditions at
the site;
4. the ceramirs from the sufrace collections indicated that it was one oJ
the (if not the earliest) Starcevo-Criş settlement in the Romanian part of the
Banat; and
S. the Starcevo-Criş deposits were not d isturbed by later phases of occupation.
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THE SITE
Location
Thc prehisloric settlement at Foeni-Sălaş is 3 km north of the village of
Foeni (along the asphalt road between the villages of Foeni to Ionel), and approximately 3 km from the Yougoslavian border. The 35 km marker (toward Deta)
on the road is at the norlh end of the site. The village of Foeni is located in
the county of Timiş, province of the Banat. It is approximately 45 km SW of
the city of Timişoara (capital of the Banal). The coordinates are approximatelv
20 degrees, 52 minutes and 30 seconds longitude and 45 degrees and 31 minute"s
latitude.
Toponym
Toponyms can be used as indications of the presence of archaeological sites
in this region. Generally, many of the oldest settlements are recognized by their
place names. The name of a field or hill may indicate the nature of past usc
or occupation. Traditionally, when farmers recognize large quantities of ceramics
on the surface of fields, they will call the location „Selişte" (which means, in Slavic,
'the place to sit'), „Sat batrîn" (old village, in Romanian). La Biserică (to/at the
church, in Romanian), and Cremenişte/kremenak (the place with flint - which
often has flint raw material for tools on the surface, in Romanian/Slavic). The
narne of the hill on which our Early Neolithic settlement is located is called
Sălaş (which means, in Romanian, „little farmstead in the field").
The many low mounds created as the resuit of cultural activities (e.g. tumuli
and teii settlements) are also frequently given names indicating their past use. In
the Banat dialects of Romanian and Serbian, tumuli and tells are called gomila
or humka. Tumuli are distinguishable from tells often by their shape. Tumuli in
this area generally rise more quickly and have a rounded shape. Tells tend to
he situated atop natural rises. They risc more slowly and unevenly, and are more
irregular in shape. This îs the case with Foeni-Sălaş.
Surrounding Em·ironment
The site is located in the midst of the flat alluvial plain between the Timiş
and Bega rivers. It is atop the southwest half of a natural rise (extending SW-NE)
that rises above the plain. The right bank of the Timişat - a tributary stream
of the Timiş river - is just to the east of the rise. A Iarge depression is found
along the southern edge of the rise. The depression, which surrounded by what
appears tobe an old levee that connects Foeni-Sălaş to severa! other known sites
along the Timişat's route, probably represents an old meander channel of the
Timişat stream. The paleochannel passed along the castern and southern edges of
the site. Some 19th century maps show oxbo\v channe!s of the Timişat in this
position. The meander depression to the east and south of the site probably contained slow-moving water in prehistory. The large quantities of molluscs (Unio
pictorum) found during the excavation supports such an environmental reconstruction.
In the 19th century, the Timişat stream, and the Bega antl Timiş rivers
were channelled and large areas of the plain were drained. What was formerly
swamp and marsh, is today rich agricultural land. During rain, it is still difficult
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to reach the site hy car hccausc the alluvial soii surrounding Llw sile turus iuto
a slippery m11d. But once you haw rcachcd the site, the soils are dry. They drain
rapidly because of thc sandy substratc.
Geomorphologically, thc Focni region helongs to the Banat plain. The plain
îs organ ized into snern I are as depend ing npon the altilude and relief. Foeni is
located in the Timiş plain, which inclndes the floodplain of thc Timiş, Bega, 2\foraviţa and Bîrzava riwrs (Zăvoianu 1979: 23-28). The avcragc altitude of thc
Timiş plain is ca. 80 m asl. Bctween thc Timiş and Bega rivers, the altitnde of
the plain is highcst in Lhr N\\' (90 m asl) and declines gradually toward the NE.
The region has a wry high water tahlt', which when combincd with thc Iow angle
of dccline in the plain, causcs freqm·nt flooding of thc rinrs and constant and
seasonal format ion of swamps in t hr surrounding areas. The water-table is at
its highest between January and .July, which is the period of the formation of the
scasonal swamps and lakes (hoth largc and small) Zăvoianu 1979: 47).
The most important riwrs arr the Timiş and Bega, which are now channelized. But in thc past, tlwy had many branches. Today, many of thcsc have beene
filled naturally by alluvium and mud. Others are dry since they have been cut
off from the rivers by a ser ies of dam and dykes.
In the Foeni region, thc soils arc hydromorphic. They are not formed by the
ann ua I flood ing bringing t hrm to the region. They arc formed by the frequent
rising and falling of the water-tablc (Zăvoianu 1979: G2, fig. 13). Thc soils of
the region wcrc deposited above the Pleistocene loess soils. They have the composition of loamy clay. This king of soii, if thcre are not channels for drainage, will
often become sally duc to capillary action. This will reduce fertility in the area.
Thc rrgion has a temperate continental climate, due to the influence of
th e prevailing ,.wet" wrst and southwcst winds. The southern winds from the
Med iterranran have an important influence. Thc winters are not vcry severe
in this arra due to their influence. The winds from the cast - flowing from the
Russian and l"krainian stcppcs - arc cold and dry because they Jose their moisture
over the Carpnlhiar.s. They blow mostly during the winter.
Other as1~ccls of the weather are determined by the presence of the local
topography rreating a micro-climate. ln the plain, there arc large round shallow
depressions (ca. 1 -:im deep ancl up to 1-2 km long) which have a milder microc limale than in the plain (ZăYoianu Hl79: :32).
The annual tcmpcrature of the region is ca. 11 degrces C. Thc minimum
median temperat ure is in .January (O-minus Li degrees C) and lhe maximum median
is in .July (21 -22 degrees C) (Zăvoianu 1979). But temperaures can increasc
to 35 (in the shadr) and 10-45 degrees C (in thc sun) cluring .July and August.
Bccause of the western oceanic winds and the presence lhe mountains to
the cast of tlw plain, lhl' average prccipitation is ca 700 mm/year. Precipitation
occurs ycar-roung, but is highcst in .July, declines in August and Scptember, and
rises again in Oct ober and l\'ovember (Zăvoianu Hl79: 38). Then• are het\veen 120130 rainy days ar:d 15-2() sonwy days. The snow is not very cl1·<'p (!O cm average)
(Zăvoianu Hl7U: 41).
Physical Ilescription of

S:lla~

A partial topographic map of the sile was macle by Ian Kuijt, with the assistance Bonnie Brenner and Sandra .Jezik, d uring the IUH2 season. Tlw map was
completed hy Greenfield and Draşovean in ]!)93 (fig. 1). The mound at Salas is
a natural hill, rising approximately 5 m abovc the surrounding flood plain. I-I uman
habitation has added a thin horizon (ca. 1 m) abovc the pre-Holocene substratum.
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Topographically, the rise uµon which the site is locatcd can be divided into northeaslern and southwestern sections, wit.h t.he former approximately 10 cm higher.
There is a slight dip (of on ly 20 cm) betwecn each. The rise gradually slopes down
to the plain in the north and wast, drops rapidly to the east, and more rapidlv
to the south into the ancient stream channel. As the site slopes to the west, ft
connects w ith a levee tha t borders the meander on Lhe west, southwest, and south.
In effect, the site represents the northern levee of the old Timişat channel.
The central part of t.he sit.e is owned by Liviu Chira, the vicc-mayor of
Foeni. The northern and southern cdges are owned by other villagers. The northern
edge was covered by Iron Age and late Homan sherds. Starcevo-Criş surface materia ls were not recovered in t h is are a and it therefore was no t of concern to us.
The property on southern edge of t.he site consists mostly of the rapidly descending
slope to the old stream beci. The surface collections and the cores seemed that the
property line was close to the southern edge of the Starcevo-Criş settlement area.
The site has becn under cultivation by the local cooperative and Iandowner within
recent memory. Th is s ummer, ma ize covered the site, except for a str ip a long the
southern cdge, which was covered by sparse uncultivated weeds.
Liviu normally ploughs the soii with a relatively shllow plow, turning soii
over down to depths of about 30 cm. Approximately 20 years ago, the local cooperative embarked upon an ambitious plan to increase productivity by decp ploughing
(down to 50 cm). The results of the deep ploughing werc apparent in our excawation.
HISTOllY OF RESEARCH

Although thc Banat has hecn thc scene of arc:hacolog·ical research since the
HJth century, the Foeni district was virtually unknown until about 20 years ago.
l\Iany of the districts in Homania, along the "Yugoslavian border 'vere not systematically investigated until after the 1989 revolution. Movement in the borderlands
was severly restricted until that time.
Florin Medeleţ (Thracology Institute, Timişoara) conducted the first archaeological survey in the Foeni arca in 1975 during which a number of settlements
and tumulii were found (Mede Jeţ 1986). In 1986, Florin Draşovean (Banat Museum,
Timişoara) began a rescue archaeology survey program in the arca duc to construction of a natural gas pumping station. The station is about 5 km south of and visibible from the site. Using maps with microtoponyms and by field-walking, elcven
arch aeo logica l sites from a variety of periods were identified.
Jn October 1991, Florin Draşovean and Florin Gogâltan (Museum of History
of Transylvania, Cluj) began excavating the Bronze Age and Late Neolithic Pctreşti settlement in the Homanian orthodox cemetery of the village of Foeni.
Pourth century AD graves were also found.
In April 1992, when there was little vegetat.ion covering the surrounding
countryside, they began an archaeological survey of the surrounding fields and discovered five additional prehistoric settlements, including Foeni-Sălaş. In total,
sixteen sites are known from thc surroundings of the village - 1 Early Neolithic
Starcevo-Criş, 3 Late Neolithic Petreşt.i and \'inca, 1 Chalcolithic Baden, 6 Bronze
Age, Early Iron Age Galstatt, 1 Late Iron Age La Tene, and 2 Merlieval sites.
Draşovean has since 1986 systematically surveyed by fieldwalking over 25% of thc
surf ace of the Timiş county.
The first recorded visit by archaeologists to the site at Salas was in April
1992 by Draşovean and his survey crew. At that time, the field had been cleared of
vegetat ion and was freshly plowed. He conductcd a brief surface reconnaisance of
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the hill and saw two concentrations of materials in different areas. In the area of
the rise nearest the road along the northern edge of the rise, pottery from the 4th
century AD, lron A.ge, and Late Bronze Age, and some grinding stones were found.
The 4th century material seemed to be concentrated on the slope nearest the asphalt
road along the northern edge of the site. On the southern part of the hill, Iarge
quantities of early Starcevo-Criş pottery were found. The ceramics seemed to be
distributed across the surface of the site in a series of circular rings, possibly
representing the presence of a series of structures just below the surface. At the
time, he thought that recent agricultural practices had completely destroyed the
cultural horizon and the upper part of any pits at the site. A single chipped
stone blade was a Iso recovered. Some Starcevo-Criş material was a Iso found on the
southern half of the northern part of the hill. Only a few pieces of pottery were
found in the small dip between the two parts of the hill.
Greenfield and Kuijt visited the site for the first time on July 19, 1992
with Draşovean, while searching for potcntial Early Neolithic settlements to
excavate with Draşovean. Its potential as a site for studying Early Neolithic
social and economic organization became immediately apparent and it was chosen
for further investigat ion.

PUE-EXCAVATION INTENSIVE SITE SURVEY
During the first week of activity at Foeni, we completed types of site survey
activities \Vere completed as part of our preliminary investigation of the site's
potential. During this time, a topographic map of the site was begun, a site grid
was designed and im posed, a 20 x 40 m area of the site was systematically surfacecollected and surveyed with a proton magnetometer, and a series of soii cores of
the site were made in a north-south and east-\vest direction across the site. Each
activity was designed to enhance our information about the site and the distribution of Starcevo-Criş materials in order to guide a decision concerning the location
and size of the excavation. Since features were not visible on the surface, we hoped
that these activities would optimize our chance of finding the Starcevo-Criş site's
center and provide an indication of the distribulion of features. The results of each
will he discussed in turn.
The Grid

The grid is a set of rectilinear lines imposed upon a site for the purpose of
dividing that site into a series of smaller, more manageable provenience units
for the various aspects of the survey and excavation. Once a grid is in place, a
number of distinct activities, such as magnetometer surveying, surface collecting,
excavation, etc. can occur and are easily referenced in relation to each other.
A grid was established over the entire site (and beyond it's obvious borders)
to enable the location of each analytical unit (for survey, excavation, or surface
collection) to he referenced to a single coordinate systern (Fig. 2). The entire site is
subdivided into 20x20 m blocks. Each îs given a nurnber (arabic numeral), starting with 1, with the numbers increasing în an W-E direction, beginning in the
SW corner of the research area. When the end of a row of blocks îs reached, the
number sequence continues în the next (to the north) row of blocks, moving from
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https://biblioteca-digitala.ro

the west to the east again. The grid began off the mound in the event that t.he site
eventually extends into what is presently alluvium. Thl'se 20x20 m blocks form
the largest spatia) subdivisions of the site, which are subsequently sub-tlivided
into smaller areas for further analysis.
Each block is divided into sixteen 5 X 5 m units which become the bas ic
units for excavat ion (trenche areas). Each trench is distinguished by a letter (A
through P) within a block. In this way, thc trenches are aligned with the overall
site grid. Each trench is labeled firstly with a block number and secondly wit.h a
trench letter from that block. For example, trench 131F is the F trench in block
131.
Each 5 X 5 m trench area is divided into 25 1X1 m quadrats. This creates a
grid of 1 x 1 m un its within the tren eh that are a Iso orient.ed to the site grid. Each
of these 1x1 m quadrats receives an arabic number designat.ion (1), and moving
from left to right across the trench beginning in the NW corner (see Fig. 3). These
represent the largest area that would he excavat.ed as a single unit. Ali quadrat
numbers follow trench numbers and are prefaced by a 'q' (e. g. 131F ql =quad
or quadrat 1 in 131F).
Soii Coring

Soil coring is useful in determining severa! types of informat.ion about the
locality prior and during excavat.ion. One, it allows for a preliminary examinat.ion
of the overall stratigraphy of the site. When a series of cores are taken across a site,
they can be correlated and a stratigraphic section constructed. This technique allows
for a preliminary graphic view of a site, which is very useful in guiding decisions
concerning the next phases of research. Two, it is useful in determining the depths
to which cultural levels cxtend beneath the surface. Third, coring can locate the
distribution of rich or poor cultural deposits aud serve to help decide where to ding.
The coring instrument used at Foeni was a large tube about a foot long
attached to a handle hat can extend from 1 m to 3 m long. As the handle is attached and the corer spun into the ground, the spiral blades at the end force the
dirt into the instrument. It is then pulled up and cmptied. A plastic tube fits
inside the metal core to receive the dirt. The outside of the tube is greased to
ensure that it can he easily extract.ed after the core bas been taken, with the soii
column intact within the plastic tube. Between every coring sample, the entire
instrument was thoroughly cleaned to avoid contaminat.ion between levels, and
properly greased to maintain smooth operat.ion. Each time the corer was withdrawn, a meter stick was insert.ed in the hole to determine the depth to which the
corer reached. Sample number, depth, soii type and color, inclusions were recorded.
A series of probes were made into the soii at the site woth a soii corer in a
north-south and east-west direct ion. The objective of the coring activity were twofold: first, to obtain a sense of the major stratigraphic subdivisions at the site and
second, to identify lhe density and location of any subsurface features that may
extend into the sterile sul: strate.
The former goal was achieved. The site bas a relatively simple stratigraphic
cross-section. The strata are described in terms of loci. A locus, as described below,
is a major stratigraphic unit extending across a large area of the site.
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Beneatb Surlece

l

I.oeus

#

I

Descrlptlon

0-15 cm

01 upper

Upper plowzone and Humus.

15-30 cm

01 lower

Lower plowzone:

30-40 l'm

04

A later prehlstorlc plow zone that dlsturbed the
top of locus 02.

40-60 cm

02

The major cross-settlement
horlzon.

60-100 cm

05

The lnltlal post-Pleistocene humus.

60-140 cm

- -

Varlous sub-surface features that extend lnto tbe
sterile substrate.
Culturally sterlle pre-Holocene loess.

100- ? cm

12

Steri!evo-Crlş

cultural

The corcs were useful for tracing soii horizons across the site, only in the
most general of terms. The plow zone, the Pleistocene loess, and the Starcevo-Criş
cultural horizon were clcarly recognizable and traceable across the site. But the
cultural horizon containcd so little ceramic material that we could trace it only on
the basis of its distinctive color and text.ure. This was unfortunately not the case
with locus 4 because wc did not recognize its existence until after the excavations
had already begun and the coring actvity half-way finished.
Similar to our experience from other similar sites (e. g. Blagotin în Serbia),
soii coring was only occasionally useful in identifying the location of subsurface
features. Only two cores yielded the remains of such feature (in Blocks 131F and
149L/150I). The density of features is so light that the chance of hiting any
single features with thc corcr is very small. For example, severa! of the cores were
placed within 5 m of the locus 10 pit, but did yield any no evidence of any
nearby featurcs. A corc 1 m to the west of the pit complex in 131F also did not
reveal the presence of the pit. It only indicated that there exist.ed a slightly thicker
cultural deposit at that location (because it caught only the edge of the pit). If
cores arc used as a guide to where to dig, structures could be easily missed. The
arca would have to be cored so extensively that it would soon like like swiss
cheese.
J\[agoetometer Suney
A proton magnctometer was employed to measure the strength of remnant
magnetism in the soii at the site. The presence of magnetic highs and lows (i. e.
anomolies) may indicate thc presence of concentrations of ceramics, burnt clay
floors or walls, or hearths. Jf a fire îs burned at a sufficiently high temperature
for a long enough time, the atoms will polarize and be detected hy th magnetometer. When large magnetic anomolies are found, they can serve to aid in deciding exactly where to place the excavation trenches. When the whole site îs surveyed în this manner, maps can he generated indicating the possihle location of suhsurface features helow the surface. Foeni was considered to he a relatively good
candidate for such analysis since there were no power lines, metal construction,
metal deposits, buildings, etc. in the vicinity to influence the magnetometer readings.
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The instrument employed to measure the rC'mnant magnetism was a Sl'intrex
MP-2 proton precission magnetomeler, wilh a 1 gamma sensitivity resolution. The
instrument has 1wo components: a wand wilh l he proton magnetometer on the head,
which is connecLed by a electrica! cord to a baltery pack v·•ith a visual readoul. The
instrument is lightweight and portahle. The instrument was on Ioan from the Department of Geologica! Servires of the l\Ianitoba Provincial Department of Energy
and l\tines (through Dr. Iftikar Ilosein).
The magnetometer surwy was oriented to the site's griei. Headings were
begun 0.5 m from the edge of the block and taken at 1 m intervals across the
arca. The reading was then subtracted from the control point reading for the bloC'k.
These data were analyzed by a topographic map-producing program called Sl'HFER.
A 20 X 40 m area of the soutlwrn part of t he site was test surveyed with a
proton magnetometer (blocl~s 111 anrl 131). The resulls, at first, were discouraging
due to hardware and software problems. Preliminary field analysis of the data did
not reveal signifirant magnetic anomalies in the an•a surveyed. This, in adclition
to the difficulty of surveying through Lhe rest or the site that was covered by
high corn, resul1ed in the clecision to abandon the magnetometer survey after the
two blocks had been complet ed. Further magnetometer survey seemed to be unprod uctive.
The fild crew, however, intuilively recorded the presence of an anomaly in
the NW quarter of block 131. In subsequent laboratory analysis, a magnetic anomaly was identified in this arl'a. The intuitive identification of this anomaly was
supported by the surface finds from this area and subsequently confirmed by the
excavation of the pit house structures in trench 131F. There is no evidence for anomalies in block 111.
The lack of significant anomalis in this area was not well-understood during
the 1992 season since the surface rol\ection from surrounding blocks had not yet
been concluded. After the 1993 season, we now understand that the lack of anomalies is due to the fact that the eastern edge of the Starcevo-Criş settlement
falls within the western half of block 131 and that the feature in 131F is probably the easternmost features. Block 111 is beyond the edge of the site.
Surface [o llee lion
Material found on the surface of a site can yield clues as to the nature of the
deposits that exist below the surf ace. The objective of the surf ace collection was to
identify the limits of the surface distribution of ceramics and to imply from their
analysis the edges of the Starcevo-Criş area of occupation and those ares with high
and low surface concentrations of Starcevo-Criş material.
The most common factor that causes the accumulation of artifacts on the surface is plowing. The average plow zone at Foeni-Salas is approximately 30 centimeters deep, and therefore any artifacts within this zone may be brought to thc
surface. Even though the surface collected artifacts are not 'in situ', if they are
systematically collected with respect to a surface provenience, they can still provide
guidance for future research activities at the site.
Since the sile is relatively large, only a sample (25%) of the surface remains
was systematically collected. It was not feasible, nor useful, to try to collect all
the surface remains. Instead, a representative spatial sample was collected.
The first task was to decide what size units, how many units, and at what
distance apart each unit should be collected. This is dependant upon the size of
the surface to be collected. Only a small area of the site was systematically sur52
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facc-collecled during Lhc summer of l!l92 (20;.: 20 m). A :arger area was briefly examined, but surface collection was difficult duc to the dense vegetative cover.
During the magnetcmeter surYCy, each block was divided inlo 2 m wide
strips or lransects and the spacc within transects was surface-collected. Collection
units were relatively large due to the low density of remains (5 X 2 m). Every other
5 m unit within a lransect was surface-collected. Therefore, in the first transect,
0-5 m and 10-15 rn was collected and bagged separately. The next transect was
skipped. The lhird transect was collected, but with units alternating with the first
-e.g.5-lOmand l5-20mwerecollected. Thus,the20x20m arca of the block
was surface-collected in a checkerboard fashion. Prior to surface-collection, the area
was cleared of vegetation to enhance visibility. DraşoYean idenl.ified the sherds from
the surface collection according to their chronological position. Approxirnately 50%
of the sherds were Starcevo-Criş; the other 50% was a mixture of Bronze Age, Iran
Age, and late Homan.
Based upon the surface collections, Salas is a multiperiod settlement, containing deposits from the Early ~eolithic, the ?lliddle Bronze Age, Early Iron Age,
the 4-5 th century AD, and the late Homan period. The Starcevo-Criş material
!\eemed to concentrate in highrst densities along the western half of block 113 (Fig.
xx). This ison Lhc flattcr part of the slope ancl seemed to be a likely place to find
preserwd structures. The density of Starcevo-Criş ceramics falls off very rapidly
to the east, north, and south wilhin the collccled area. Therc are relatively higher
dcnsities of Starcevo-Criş ceramics only along the west edgc of block 131.
EXL\\'ATIO'.'\ STIL\TEGY .\\D llETHODOLOGY
Exca,·ation

Straten~

On the basis of tlw analysis of lhc surface colleclions and cores, two areas
of thc site were tested excavation - in blocks l:H and 150. The magnetometer
indicated the prel':encc of a small anomaly in the NW part block 131 and the surface collection showed a hig density of Starrevo-Criş material along the western
border of hlock 1;31. Somc kind of Stareevo-Criş deposit had been close to the
surface - wheter it was dcstroyPd or not was the question that remained to be
answered. A core at this location indicated the presence of a deeper than usual
rultural horizon. As a resuit, two lx20 m lest trenches were placed as to cut
across this area of the hlock.
The coring surwy in<i icated that a derper than usual cultural deposit also
existed at the border of 149L and l:JOI. Shell and Starcevo-Criş ceramics were
collected in the core at a substantial depth (c. 80 cm beneath the surface). Starcevo-Criş ceramics were also collecled on the surface al the samc Jocation. A 1 x
X 10 m test trench was placed oYCr this area, also.
Exca\·ation llethod
Generally, trenches were excavated using a combination of natural and artificial stratigraphic units. Each quadrat within a trench was excavated separately
down to sterile soii. Whene\'er possible, the natural stratigraphy within the quadrat
was used to divide excavation units both vertically and spatially within quadrats.
At the conclusion of each excavated levei or cut, the depth beneath datum was
recorded. In 1992, the cuts reflected the absolute depth of the cut (asl = above
sea levei - in block 131) or the depth beneath the trench daturn (în block 14!)
and 150), subsequently corrected to as!.
~3
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Loci were labelled by a separate numbering system than levels or cuts. Locus
numbers are sequential for the site as a whole. Separate feature numbers were not
issued for the 1992 season. They were assigned locus numbers insteated because it
was not yet clear how largc a difference there would be between loci and features.
The difference betweeu a locus and feature is largely one of size and extent. Features should be relatively small and discrete (such as a small pit - e. g. loci 11
and 15). Loci should be much larger and can include strata that cover the entire
site (loci 1, 2, 4, 5, and 12) or more discrete pit complexes (loci 10, 14, 16, and
17) that extend into more than one spatia! excavation units.
Excavation of each trench began by removing the topsoil in one or two
cuts (at most 30 cm thick). Shovels were used to remove the soils. Underneath
the plowzone, the levels were excavated in arbitrary horizontal 10 cm thick layers,
unlcss there were noticeable changes in soii color or texturc. Trowels and small
handpicks were used to excavate the cultural horizons. Small tool were used for
more delicate work such as cleaning concentrations (e. g. trowels, spatulas, brushes,
brooms, dustpans, dental picks, and spoons). Excavations continued until culturally
sterile soii was reached. This horizon was either the Pleistocene loess or the immediate post-Pleistocene humus above the loess. Shovels were used to shave undifferentiated cultural horizons flat for drawing and photography. When artifact concentrations were noticed, all large remains were drawn to scale on trcnch plans (1 : 10
or 1 : 20 scales) and elevations were taken of the hottom of that Je,·el or cut. A
20 cm wide profile was left standing between each of the trenches. The profiles in
131F, 149L, and 1501 were drawn to scale.
The soii color and texture of each levei was clearly defincd. Dry soii colors
were matched to a Munsell Soii Color Chart, to maximize consistency in soii colors
designations. Soii textures were defined rcference to soii grain sizing charts (e. g.
gravely, sandy, loamy, clayey).
Some Diffieulties oî Exeavation

Many practicai problems were encountered during excavation that relates to
the stratigraphic analysis. First, it was very difficult to determine stratigraphic
changes during excavation since soii color and texture did not dramatically differentiate as the excavation continued downward beneath the plowzone. There is a
gradual shift in texture from silt (locus 1 and 4) to silty loam (locus 2) to sandy
loam (locus 5) to sandy silt (locns 12) as onc excavates downwards outside of features. This made viewing the outline of structure during excavation very difficult.
The color shifts also created difficulties. The plowzone (brown) and locus 4 (grey)
were relatively easy to distinguish from each other. But distinguishing locus 0.1,
locus 92 (light grey), and locus 05 (yellow grey) was often very difficult. Soii colors
were best analyzed when dry and placed next to each anrl matched to a Munsell
Color Chart.
Another problem encountered was the sun and the high summer temperatures.
The high summer temperature combined with the high clay content in the soii to
bake the soii in a very short time making delicate excavation almost impossible.
Reflection by the directness of the sun 's rays of ten blinded excavators as to color
differences between strata. Color analyses were best done in the early morning,
late afternoon, or in the shade where colors remained constant. The high temperatures also robbed the soils of their moisture content often making it difficult to
determine colors.
In the end, it was realized that excavation was best conducted at the site in
the shade and while the soils were still moist and retained some of the color

54
https://biblioteca-digitala.ro

brilliancc. Yel, somc featurcs werc best iclcnlified afler they werc lcft to tlry for
severa! days so that there was no difference in moisture from one part of the feature to another. Differential soii moisture, which resulted from exposure of the feature over severa! days, occasionally fooled excavators into incorrectly identifying
the boundaries of features. For example, during the excavation of the loci 14, 16,
and 17 pit complex in 131F, it was easiest to trace the edgcs of the pit when thc
soii was still slightly moist. If it dried out too much, the edge often became indistinguishable from thc pit contents. But when excavating the contents of the pit,it
was best to Jet the entire pit dry out evenly. Only theu did auy interval variation
become apparent aud could the pit be excavated stratigraphically, as happened
duriug the exeavation of quadrats 3, 8, 13, 18, aud 23 .
.\rtifacl Coll('ction Stralrgy
Artifaets were recoYered by hand-picking through the dirt in Lhc plowzouc.
But all of the excavated soii from the cultural horiwus (everything except loci
01 and 12) was sieved with a 4 mm sieve. Soii samples were water-sieved with
a 1/4 mm mesh and subjected to flotation iu the laboratory in Timişoara in the
hope of finding microliths, microfauna, and other small artifacts. As commented
on iu the accompanyiug lithic report, few microliths werc recovered. However,
significaut microfauna! remains (rodents aud fish) were recovered and are currently
undergoing analysis. In the flotation, carbonized remaius were recovcred and are
undergoing analysis in the Paleobotauy Laboratory at the Uuiversity of Manitoba.
The results of the dry-sieving operations, with regard to their cost in terms
of labor and time, were minimal. With eareful handling of all soils in the trench,
most significant artifacts were recoYered a lready iu the trenches. The distribution
of macro-mammalian remains was not dramatically affected hy the sieving since
most fragments were relatively large and founcl in the trench. Mostly small fragments of shell and unidentifiable fragments of ceramic and macro-mammalian bone
turned up in the sieves. Large ceramic aud bone fragments were pedastled 'in
situ' in the trench for drawing and photography iu order to determine their relationship to other pieces, if any. The return for the effort of wct-sieving was quitc
the opposite with the recovery of large quantities of fish and other micro-fauna!
remains. These were most effectively recovered in the wet-sieving and flotation.
Soii Sampling
A variety of different types of soii samples were collected during excavation.
Jn general, three types of samples were taken: general soii samples, phytolith
soii samples, and flotation samples.
General soii samples were taken for the analysis of soii pH, phosphatc,
color, and particle si1.e. pH tests measure the acidity of the soii and are important because soii acid levels are criticai for understanding the differential preservation of organic remains. Soii samples were also taken for analysis of opal
phytoliths within the soii - which allows reconstruction of grass types follll.d on
the site. Float samples were takeu to extract carbonized material. Ali soii samples were cxtracted with great care to avoid contamination. Samples were taken
from a variety of areas within trenches to answer questions that were pertinent to
the project's research, such as the difference in chemical composition between
thc inside and outside pits and habitation areas. Ali samplcs were provenienced.
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Flotation
A relatively primitive flotation system was used since thc volume of soii
floated in 1992 was nat very large. The apparatus included a running water source,
severa! nylons for light fraction capture, a 2 liter volume measuring cylinder,
a large barrel, a mesh bottom bucket for heavy fraction capture with an outflow
hale. A hosc connccted to the running water source was inserted into the center
of the barrel and pointed upwards creating a current. Thc barrcl was placed on a
tilt and the mesh bottom bucket placed inside at thc top of the barrel. Thc soii
sample was measured for volume and then poured into the mesh bottom buckct.
The heavy fraction was captured at the bottom of the meshed bucket. As excess
water poured aut of thc mouth, the carbonized material floated and was captured
by the nylon which is stretched over its mouth. Both the light and heavy fractions were allowed to dry in the shade, then bagged and tagged accordingly for
later ana lys is.

SITE TAPHOXOMY
Rodent Activity
The mast important taphonomic agent at the site is rodents. Rodent activity was and is intense at Foeni-Salas. Modern rodents destroy new and old areas
of the trenches each night. Rodent tunnels riddle the entire site and all strata,
often blurring stratigraphic clistinctions aud moving artifacts down as much as
50 cm. Rodent complexes can he so largc as to cause entire pots to shift downwards. Excavators necds to he awarc of this in order not to mix material from
different levels. Rodent-shifted materials were separately collccted and discarded.
Rodents seem to particularly prefer the eclges of Starcevo-Criş pit complexes, destroying the walls and floors as to make them indistinguishable from the surrounding the walls and floors as to make them indistinguishable from the surrounding
strata. As a result, the material within a burrow was considered as contaminated
since its origin is unknown. Alsa it seems that rodents were possibly re-using post
holes. Many post holes may have been incorporated into rodent burrows or eradicated by them. For example, one of the post holes from 131F quad 6 may have
alsa been a rodent hale. During excavation, a spatula was jabbed into the bottom
of it. As the spatula was left standing in the hale, the spatula began to move and
a squeak \Vas heard from the other end ! Yet the shape and orientation of the hole
appeared to indicate that it had originally been a post hale (by the larger borrow
pit surrounding it).
Differential Iength and depth of huria)
Differential length of burial in the ground and t.l.epth beneath the surface
seems to affect bone preservation. There is a substantial difference · in weathering
between bones from Starcevo-Criş, as opposed to those in Bronze Age, Iran Age;
and late Roman deposits. The Starcevo-Criş bone material is highly weathered
(whether it is in a pit or nat) and covered by calcium carbonate. The Bron:te
Age and late Roman bone material, which mostly comes from pits cut into the
Starcevo-Criş horizon, is nat covered by calcium carbonate and is better preserved.
Depth beneath the surface is alsa important. Hardly any bone survives in the
plowzone (locus 01) or locus 04 horizons. Bone preservation increases at 40 cm
beneath the surface. But bone is best preserved in the Starcevo-Criş cultural hori-
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zon (locus 02) and pits. Those leHls which seem to haw an ashy consistency also
seem to he better preserved. The bone in the Starcevo-Criş cultural horizon seems
to be more weathered, reflccting their greater exposure to the elements, than in
pits.
Plonin!J
Plowing is another important taphonomic agent at the site. There appears
to be two periods of plowing stratigraphically preserved at the site - modern and
ancient. Modern plowing has created a distinct two levei modern plow zone to a
depth of 30 cm beneath the surface. Ancient plowing is possibly reflected in Locus
04. This locus is relatively constant across the site, granular in texture like the
modern upper plow zone, contains dispersed charcoal as if the fields were being
hurnt over and then plowed under, and all of the remains are disturhed within this
zone.
The site has been subject to disturbance by two types of modern plowing.
At least twice each year, the site is ploughed with a relatively shallow plow (2030 cm deep), which brings up artifacts annually to the surface. Modern plows are
of two types in the area. One is a shallow plow that turns over the soii to a depts
of 30-40 cm. The second is a deep shovel-Iiche plow that extends to 50-60 cm.
The effects of each can be clearly seen where the cultural horizons comes clase to
the modern plow zone. For example, in 131B and F, the narrow V - shaped
marks (Plwln :rx) are thc resuit of the shallow plows cutting through the cultural
horizon. They are spaced al regular intervals. In 131F quad l, shallow plow marks
were found cutting through locus 13. They are triangular, narrower and shallower
and found at a relatively higher elevation than those found in quad 6 (10-12 cm
higher). The blade side of plow mark is compact and flat, while the opposite side
îs rougher and not as angled.
But, there is also evidence of deeper powing. This was especially evident in
131F quads 6, 11, tG, and 21. A series of 10 cm wide lines of loose soii extended
across the trench in a E-W line (Fig. plan 131F, 79.88 m asl elevation). They cut
through locus 04 and into thc upper part of locus 02. These plough marks are square
and extremely wide. They are grooves roade by deep ploughing occasionally done
in the area before the revolution to increase commune productivity. The plough
grooves were excavated out as they represent later disruptions aud deposition o
material. They can be clearly seen in the \V profile of 131F cxtending downwards
for about 20 cm from the plough zone (14). The orientation of large clumps of
soii within the groove are interpreted to mean that the plows were pulled from
west to east in this area.

Delalls

I

shape of groove
width of groove
depth of groove
distance between grooves
deepest depth below ground to bottom of groove

Quadrat I
triangular
1.5 cm
1 cm.
58 cm.?
1) 29.5 cm.
2) 33 cm.

I

Quadrat
square
9 cm
2.5 cm.
40 cm.?
47 cm.

Later Human Actlvitles
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Fig. ;3

Later Human Aclh itil's
The Iater occupation at the site and digging of pits by its inhabitants disturbed some of the deposits. These are easily rfcognizable due to their intrusive nature and later ceramic associations. For cxample, locus 15 is a \Iiddle Bronze Age
Vatin pit dug into the edges of the Starcevo-Criş pit complex in 131F.
Soii pll and O tlwr Soii f.haracll'ris lies
Soii pH does not seem to be a factor in bone presrn·ation. It is relatively
constant across the site and is relatively basic. While the bone in the upper levei
is poorly preserved, it is much better preserved at depths 40 cm bcneath the surface.
The site is sufficiently high above the plain not to have been frequently flooded. Continuai waterlogging and drying out of bone is probably not a serious
attritional source. But all of the artifacts (ceramics, bones, and stonc) frorn the
Starcevo-Criş, cultural horizon were covered with a layer of CaC0 3 • The CaC0 3
layer probably was deposited after the final Starcevo-Criş occuµation (since all
of the artifacts are covered by it), but before the Iron Age and late Roman occupa~
tions (in which none of the artifacts are covered by CaC03 ). Th is kind of deposit
usually represents a very dry climatic phase (possibly the sub-Boreal?), which
would have caused dessication of the organic remains and increased their attrition.
After artifacts have been removed from the trenches, they were gently scrubbed with brushes in water. The artifacts were bathed for about 5 minutes in a
weak hydrochloric acid solution (5%) to remove the carbonate crust. After the crust
was removed, they were soaked in clean water for approximately 30 minutes to
leach out acid that may have filtered into the interior and to halt further damage
by the absorbed acid. Bone was rarely subjected to this cleaning process to !imit
acid destruction.
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JHfferential Exposure of Bone to Weathering
Bone preserved best
02 and even less in locus
more intensely exposed to
over time, the poorer the

in the various pit complexes. It preservcd less in locus
04 and 01. The closer to the surface and therefore the
the affect of the elements (freczing, thawing, sun, etc.)
bone preservation.
STRATIGR..\PHY

The Loeus System
Each major stratigraphic unit is called a locus. Different soil types, inside
and outside of features, inside and outside of artifact concentrations, etc. are
separately excavated and designated as loci. Loci are labelled sequentially within
the site. Some loci may extend across the entire site, while others may he more
discrete. The advantage of the locus system is that it forces the excavator during
excavation to think about the meaning and stratigraphic relationships of the deposits being excavated - to decide whether they are the same as in the next trench
or that found at the other end of the site (e.g. plowzone, sterile substrate, cultural
horizon) - or whether it is something new and discrete to the trench area (pits).
General Stratigraphy
The general stratigraphy of Foeni-Salas is very simple. There are five major
pan-site strata that were encountered everywhere during excavation and during
coring. They are the following:

1. Locus 01 is the plow zone. It is about 30 cm thick, and has a distinctive
color (brown), texture and organic content (high) from the other loci. It is divided
into an upper and lower zone. The upper plow zone or humus has a very crumbly texture because of thc frequent turning of the soil by the pow (c. 15 cm
thick). The lower plow zone has a very dense soii structure because most of the
finer particles have floated downwards due o constant turning of the soil (c. 15
cm thick). Most ploughing in this area is relatively shallow, altho ugh deepcr
ploughing bas occasionally taken place in the past. The plow zone contains a light
scattering of artifacts floating in the horizon, containing a mixture of Early Neolithic Starcevo-Criş, Middle Bronze Age Vatin, Early Iron Age Halstatt (Basarabi
group), late Roman Sarmat ian, and „Ethnographic" (recent) pottery.
2. Locus 04 lies stratigraphically beneath the plow zone. It is a distinctive
stratum of grey soii which extends across the entire area of excavation. It is
usually about 10 cm thick and extends from the bottom of the plough zone to approximately 40 cm beneath the surface. It has a lower organic content than the plow
zone, a granular silty tex ture, and a mcdium artifact density. With careful excavalion, the plow zone peels off the top of locus 04 during excavation, leaving
a sharp stratigraphic division between locus 04 and thc level above (locus OI).
Locus 04 also easily separates from the underlying locus 02 deposits. Even when
the soils are difficult to distinguish bccause of weather conditions, it is easy
to recognize when you have begun excavating the locus 04 horizon. Ceramics
in this lenl typically are covered on one (lower) side with a deposit of disintegrated white calcium carbonate - it is powdery in texture and easily recognized. The
top of the ceramics are covered by an intact layer of CaC0 3 • The powder is not
due to disintegration of the CaC0 3 on the ceramics by rainwater, but by some
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other agent. Tlw powdrr \Yashrs off easily in water, so thr IPYcl must h<' definecl
in thc field - not tlw lah. ll is not clear what chemical process is causing this
to happen to the ceramics in this levei and not the levels above or helow. This
condition is not founcl in anv of thc other horizons. The soii horizon itself contains Iarge quantities of clisi;1tegrated CaC03 flecks and occasional pieces of carbon, making it easy to recognizc during excavation from the surrounding strata.
During the first 2 weeks of excavation, locus 04 was not recognized in either
of the 1x20 m test trenrhes in hlock 131. During the lest excavat ion of 131E,
it was for the first time clearly isolated and clrfined. At first, we were confused why
it was not recognizecl in most of tlw othcr test trenches, until we realized from
examination of profilrs that it does not extend far beyond the southern and eastern
edges of 131F. The tmJ;~ excavation of l:H.J indicated that it cloes not extend
more than 1 m to t.he south of IJIF. To the southeast of 131F, where the slope
begins to rapidly clrop, ii may haw heen croded downslope. Locus 04 was not
recognized during thc initial excavation of 131il (quads I, 6, 11, 16, and 21) ancl
131F (quads l, 6, 11, lli, ar.el 21) and the remains from this locus were collected
with those of the plow zone. This is the reason that the locus number 2 was assigned to a lower stratum, which was recognizecl beforehand.
At the conclusion of thc 1992 season, locus 04 was thought to reprcsent the
]atest pan-site Starcevo-Criş cultural (open-air Iiving) horizon contemporary with
sorne of the p it corn p lcxes (e. g. locus 10). Th is was bec a use a Im ost a II of the
ceramics in the horizon wcre Starccvo-Criş. llowever, analysis of the ceramics from
the 1993 season has made us realize that locus 04 is from a chronologically later
period. While Starcevo-Criş ceramics are the most numerous within the horizon.
Early Iron Age are a Iso relatively common, implying that the horizon formed during
the Jron Age (or later). There are almost no bones in this horizon indicating the
poor conditions of prcservation at this levei. Future excavation should elucidate its
nature more clearly. The exact stratigraphic connection of locus 04 to the two
Halstatt featurrs (loci 8 and 11) was arnbiguous after the conclusion of the 1992
season duc to profile destruction. But locus 01 is probably slightly earlier or contcmporary with them.
3. Locus 02 is the third major pan-site soii horizon. It Iies below locus 04
and above locus 05. It is stratigraphically connected with the structures represented hy loci JO and 17. It probably represents an open-a ir Jiving surfacc around the
structures. It is approximately 20 cm thick, Iight grey in color, loamy in texture,
and with a mcdium density of artifacts. The density of artifacts seems to decline
with increasing distance from pits and structures. There are relatively few bones
in the horizon, allhough they art' present. They tend tobe largc in size and heavily
weathered.
This locus number \vas originally used to designate the first sub-plow zone cultural horizon (levei 02). But mid-\vay through the field season, we discovered that
there "as a thin horizon between the plow zone and locus 02 and that locus 02
was really levei 03. Therefore, levei 02 was reassigned to as locus (),1.
4. Locus 05 (sometimes referred to locus 03 - see the following section) is
the fourth pan-site horizon. It is usually about 40 cm thiek, yellowish brown in
color, silty in texture, with a low quantily of sand inclusions. It is located stratigraphically beneath locus 02 and above locus 12. It appears that all of the Starcevo-Criş pits are cut into this horizon from locus 02. At the conclusion of the
1992 field season, we thought that locus 05 was the earliest pan-site exterior occupation surface around the structures. However, it is now considered to he the first
post-Pleistocene humus on the site. The Starcevo-Criş occupation horizon lies corn-
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pletely above it and all the Slarcevo-Criş semi-subterranean features cut through it.
The ceramics within this layer are considered to have drifted downwards from
locus 02 by rodent aclion and soii movement. The density of Starcevo-Criş ceramics
associated with the horizon is very low. Almost no bone comes from this horizon.
5. Locus 12 underlies the entire site. It is composed of pre-Holocene (Pleistocene?) loess, is hrownish yellow in color, sandy in texture, with a high sand
content, with a relatively high quantity of calcium carbonate concretions. Small
quantilies of cultural material often intrudes into its upper margins because of
rodent activity.
Other I,oei

1. Locus 00 was used for surface collections from the surface of trench areas.
Il is a Iso known as leve I 00.
2. Locus 03 has an unusual history. Originally this locus number was intended
for the sterile subsoil (loess). But it was used inconsistently. Mast commonly it
was used to represent what is now called locus 05 during excavations of all of the
quads in 11UL/1501and131B, E, G, li, .T, and N. It was also used for the upper
levels of locus 05 in some quads in 131F. But after excavation of one levei of
locus 05 in 131F, it was realized that there was too much material still being found
and that it was not an appropriate designation for the horizon in this trench. It
was alsa used to describe a late Prehistoric Pit and Rodent Hole Complex in 131N,
q16, levei 02. Due to this confusion in its use, it was not used afterwards.
3. Locus 06 was used accidentlly for a series of deposits in 131F quads 11,
12, and 22 that are currenlly recognized to be part of other loci. This locus number has been sincc abandoned.
4. Locus 07 was used to designate the surface house, garbage pit, and pithousc
complex in 131F (mixtures of loci 14, 16, and 17). The divisions within the pit
complex were not recognized during excavation of the first two lines of quadrats
(quads 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, and 22) and only one locus number was originally assigned for the entire deposit. Therefore, thc material from these quadrats
was not properly separated during cxcavation. They were excavated in 10 cm thick
levels and bagged by quadrats and levels. The internai stratigraphy of locus 07
became apparent during examination of the east profile after the second line of
quadrats was excavated (quads 2, 7, 12, 17, and 22). Only locus 17 was visible in
the west profile, which was exposed first, leading us to belicve that the pit contained only one fiii levei. The third line of quadrats (3, 8, 13, 18 and 23) were
excavated stratigraphically so that the different loci were not mixed. On the basis
of subsequent stratigraphic reanalysis of the pit area, rnost of the different levels
of locus 07 wcre reassigned to loci 14, 16, or 17 or designated as rnixcd. Each of
thc loci arc described separately below.
5. Locus 08 represents a deep ditch (ca. 1 m deep) that extends in an E--\V
orientation across the north end of 131F (q 1-3). Either it cuts or is connected
stratigraphically with locus 04. It is brown in color, granular and silty in texture,
with no inclusions. A relatively low frequency of ceramics are included in the soii,
which are a mixture of Sta1:cevo-Criş and Halstatt. The ditch was filled during thc
Early Iran Age. Its purpose is unclear. It seems to havc settled slightly after filling,
since a thin lens (locus 13) was deposited above it.
G. Locus 09 was not used.
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7. Locus 10 rcprcscnts a Starccvo-Criş pit complex cxcavated at thc border
of 149L (quad 20) and 1501 (quads 16, 17, 21, 22). It was discovered during coring,
which indicated the presence of a deeper than usual cultural deposit at this location. Locus 10 was partially excavatcd in a narrow test trench that cut across this
a rea. The so il în the locus is grey in co lor and loamy in tex ture. Thc locus îs strat igraph ically below locus 04 and cut into locus 05 (also known as locus 03 în this
arca). The deposit was recognized at 79.59 m asl and it's distribution (3 m wide)
was first drawn with artifacts from the at 79.59-.49 m asl (40-50 cm bclow surfare). It extended to a depth of 79.09 at its deepest with a much rcducecl arca
(40cm).
It is prescntly difficult to be certain whcther it is a Starcevo-Criş semi-sublcrrnncan structure or simply a garbage pit, because too little of it has bcen cxcavated to date. But thcre is some evidence of architectural remai1~s associated with
this feature in the form of daub concentration, interior postholcs, steep sides implyir:g ils original function as a structure. It was latcr filled as a midden.
No internai stratigraphy was discernible during cxcavation or cxamination
of thc profiles. But when thc excavation levels are cxamined individually, there are
changes in the distribution of materials from the upper to lowcr levels. The largest change is in the number of snail shells. A large number of snail shells were
associated with the western half of the upper levels of the pit (79.59-79.39), implyir.g that wc may have garbage fiii levei, as in locus 16. Shell concentrations
extend into the lower Ievels where the natural stratigraphy appeared to bc uneven.
A ll of the Ievels are Iaced with rodent ho Ies accounting for some of thc spread
of shells to lower living horizons. The lower (or basal) 30 cm has relatively fcw shells,
as în the basal levels of locus 14. But the density of shells in thc upper 30 cm
is not uniform either, with most congregating în the western half (1501 quad 16
and 149L quad 20). This may imply that the garbage fill levei was spread over
the cntire deposit at 79.59-79.49 m, restricted to 79.19-79.39 m în the westernmost 1 m of the fiii, limited to patches in the 79 .39-79 .29 m levei.
Except in the last levei, all of the levels contain a large number of large
fragments of well-preserved Starcevo-Criş ceramic vessels, other clay artifacts,
stone artifacts, and mammalian bones. At 79.29 m, which scems to be the beginning of the basal living horizon, a complete bowl, several largc vessel fragments,
two bollas, daub, clay deposits, and a post-hole were found. The post holeextended into the underlying sterile soii. The lowest levei of the pit contained only
bone and a small concentration of snail shells which filled the upper levels of the
,r:ost-hole.
Thc ~cparation cf artifacls in locus 10 by excavation levei has created an
illusion of their relaticnship. The artifacts in the lowest levels of the pit are in
the cer.ter of thc pit (79.29-79.09 m), while most of those in the middle levels
are distributed around thc edges (e. g. 79.49-79.29 m). This is a reflection of the
method of <'Xcavation which used horizontal 10 cm thick cuts. The artifacts in the
bottom-most levels are probably contemporary with the artifacts in the middle
levels along thc side of the pit. A similar situation probably exists with locus 17.
Culturally, the entire uppermost levei (79.59-79.49 m) and the centers of the
middle levels are probably garbage fiii.
8. Locus 11 is a small later prehistoric pit (with Early lron Age Halstatt ceramics) found in 1501, quad 18. · It was cut through locus 02 and into locus 05.
9. Locus 13 rcpresents a lens-like fill beneath locus 04 in the depression
above locus 08 in 131F, quads l, 2, and 3. It is yellow-brown in color. It was
most visible during excavation. of 13lF, q 3 where. it was separately excavated
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:111d collecled. ln quacls 1--:.!, lhP :.irtirarts werP rnllPd(•d with !host• fro111 Llu• top
the of locus 08. No ccramics have yl'l hecn analyn•d lhal. arr associatcd with t11is
focus.

10. Locus 1-1 represcnts thc up1wr fiii levei (also known as the l.pper Pit)
of thc fonner Iorns 07 pit complex of trcnch 131F. I.ocus 14 hegins al an avcrage
depth of 79.88 m as! and is found wilhin lhl' renler of the dl'pression of the locus
17 structure. It is fillccl \\"Îlh a Jighter density of material than in the subsequent
locus 16 leni. The dcnsity of remains in this levei may represent thc natural erosion of the edges of focus W ancl 17 rnatrrial and thc disposal of new material inlo
the still-open ckpression. The soii is yellowish grey in color, lo~1my in texture,
with a medium quantity of snail shclls.
11. Locus l:i represcnts the rem a ins of a small .?.Iidd Ic Bromw .\ge \'atin rulLure pi!. It was excavated in 131F (rnost of q7 and the wesl edge o[ quad R). It
must have heen eul down thro11gh loci 02 and Oii. The boli.om of the pil was
cut into loeus l~. H was first rerognized in quad 7 at a depth of 79..18 m and con:..
Linul'C! to a dt•pth of 79.28. Ilo\n'ver, Lhe upper levrls of thc pil were not recognized as a pit separate from surronnding dcposits during excavalion. The uppt•r levels
were severe ly d ist urhccl hy rodrnt burrows (sec plan 7!:l .G8) and there was wry
little ceramic or bone material. Only Lhe bottom half of the pit was clearly distinguishable from the surrounding deposits. Hodents dislurhecl the profilc above
79.48 m asl. Only thc bottom of Lhe pit was clcarly visiblc in the rast prnfile of
quacl 7. Thereforr, it was difficnlt to reconstruct its t'xact shape and from where it
was dug. There is no question that locus 15 was scaled by locus 04. It is interesting
to note that in alt of the plans of artifact and post-hole distributions above 79.48,
then' \ms nuthing in this area to dra\v. These quads were probably dist urbcd by the
pil.
Thc top len·l of the ceramic concentration in the pit is foun<l at 79.18 m
as! and is associate<l with a layer of white, ashy clay at the eclge of the pit. The
soii around the n~hy at this kvcl was full of rarbonizecl remains. The pit was
used for healing something to a high temperatun• (hence the whitc ashy clay and
othcr carbonizrd rrmains in onc part of the pit). The pit was probahly not open
for a very lor:g period of t irnc s ince thc bone wai hani Iy weaî hcrrd and l hen• was
no cvidencc of more !han onc fiii.
AL thc hottom of the pit (79.28), a classic :\lB.-\ Yatina cultun• sherd was
found amongst Stnreevo-Criş ceramics. A largc numbcr of relalively well-preserved macro-mammalian bones were found wilh the ceramics in the pit. 'I hey were
l.Jetlrr prcserved than the bones in the ncighboring Stareevo-Criş deposits.
12. Locus Hi rcprcsents the micldle levei (also known as :\liddle Pil) of the
former locus 07 pil complex of trench 131F. lt is a kidnf'y bean-shaped (sec Plalc l)
midden deposit. lt is distinguishable by its fiii - a high quantity of snail shells
(almost 10,000), mixed with smaller percentages of mussel shells, Starcevo-Criş
eeram ies and mammal bones. Bone is hetter preserwd in t he refuse pit len I ( locus
lG) than in the levels abow.
In this lccus (16), the locus 17 pit complex is abandoned as a living struclure
and the remaining depression is rapidly filled with garbage. The fill is brownish
grey in color and silty loam in texture. It is found stratigraphically below locus
14 and above locus 17. One the basis of both eastern profiles of the trench and exc:o:vation of quads 8, 13, 18, and 23, the top of pit is not at a single levei. It
hegins between 79.74 m in the east (quad 18) and 79.60 m in the west (quad 11).
The bottom lies between 79.58 m (quad 18) 79.48 m (quad 11), but extends deeper
into the underlying \ocus 17 deposit in a small area along the eastern border of
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q uad 11 am! in I.he western part of q uad 12 (i9 .38 - .28 m), whcrc it sccms to
have filled what roight have been n largc post hale associated with the locus 17
dcposit.
There is a strong changc in soii color aud distinctive lack of shell in the
transition to the umlerlying locus, so that the relative quantity of shell în each
excavat ed leve I was. a good indicator for divid ing thc former Io rus 07 into three
separate loci - 14, Hi, aud 17. Rodents favored the organic dehris iu this levei
sinre the t•ntire area i~ l<1ced with rodent holes an<l large nurobers of snail shells
were pulled into tunnds connecling to the deposit in neighboring quads. This locus
aud thc stratigraphieally inferior locus (17) were undisturbed by modern agricultural artivities.
13. Locus 17 represents the basal levei of lhe former locus 07 pit house complex in trench 131F. It is cut from locus 02 at 79.88 through locus 05 and into locus
12 drposit~. with a basal depth of 79.18 m. The upper 20 cm slopes gradually from
79 .88 -7~1.C8 and then rapidly desccnds to 79 .18. The uppcr slope is very narrow
ou the south (10-20 cm), hut very wiclc on the west (50-100 cm).
It is located iu quads 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22 and 23. Thc
fill is yellowish hrown incolor and silty or loamy in texturc. The basal fiii extends
from 79.48 to 79.18 m, and from 79.95 -79.ti8 m on the shelf surrounding thesteepsided area of the pit. The pit edge hecoms steeply inclined at about 79.68 01.
We dctermined that it is a pit house aud nat sirnply a pit ou the hasis of
its formal characteristics. Based upon ethnographic analogies from this region other
regions in which each of us have experience, wc made the decision that a pit must
possess a series of criteriu before it can he defined as a living structure. First,
they must have evidence of heing covered - which means that post holes must
exist arouud the edges and/or inside to support a roof. Second, they have to bave
a definable shape. For example, their sides have to be relatively vertical and
steep to maximize walking space under the roof and to prevent watcr frorn sliding
iu. Third, around the outside edges should he a slight hump of soii to prevent
mud from w:.1shing-in during a rain storm. Fourth, it should have material lying
'in situ' on thr, floor and nat simply floating in the sediment. Fifth, they may
havc some kiml of soii bench around the edge.
Locus 1i fits these criteria well. First, it contains 2 interior and a series of
post-holcs around the steeply inclined arca of thc pit. Sccond, it bas a definite
formal shape (rectangular or sloppy trapezoidal) with sharply inclined sides on the
west, north, and sout h sidc>s of the structure. The floor appears to slope slowly downwards Crom Past lo wesl, implying that it is cntcrcd from the east. Third, soil
humps werc clearly present on the norlh and west sides of the structure during
excavation. Thc sediment in these humps was similar to the locus 12 soii. This is
probably thc resuit of the way in which the pit was excavated hy its occupants.
They piled the soii from locus 12 around the edges of the pit - hence the image
of reverse stratigraphy. Fourth, Starcevo-Criş-phase ceramics, artifacts, and hones
werc found 'în situ' on the floor. A large quantity of fish hones were found along
the castern edge of quad 18, near a posthole. There are rclatively few snail shells in
this locus. The floor of the original pit house occupation levei is found along the
bottom of the pit and on the surrounding shelf. The material floating highcr up in
this locus prohahly rcpresent materials that filled the pithouse after it is ahandoned
and collapsed. Fifth, along the northern edge, within the pit, there was a large
loess-like hench that was constructed aftcr the pit was originally dug.
Locus 17 is 11 semi-suhterranean Starcevo-Criş structure. Only part of the
concentration of material associated with this structure was excavated. Unexcavated areas extend ioto the west, south and east profiles. Two possible post-holes
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or

\wre found in Lhc profite îmmcdiatcly to tlH' "·rsl
lhe drprrssion. This deprrssion represents t lw corner of t he sl ruct urr. An examina !ion of l hr post-ho lrs and
distrihution of rcmains srems to indicate I.hal tlw structurc enrlosed a rllipsoid arca
about 3x4 m. Thc ncirthern part of locus 17 is disturbed hy rudrnt aclivity and
locus 15. It is slraligraphically connected wilh locus 02, which seems to he its
associated cult urai horizon and exterior liYing surf ace. The surrounding post ho Ies
are mostly in the slwlf nrca or grad uni slopc of the pit. Thry are not at very
sharp angles, but cilher wrtical or slight anglt•s.
\Ye haYe rceonstructed thc slructurc to havr a relalively widc eave alung
thc southern, "·rstern and northern sides brcause the shclf is verv wide in thesc
areas anti full of arlifacts (the artifact distrihulion in quad Hl was dense but
was disturhrd during excaYation). Then' is a high density of associated artifacts
on the shelf, hut to thc west nnd north of thc postholes. A hcarth area was found
in quads G/11, wilh a srmi-cirele of hurnt clay opcning towards thr inside of the
structurc (to thr cast) and filled with carbon and somc ash.
A largc quantily of StarceYo-Criş ccramics, loom wcights, bollas, macro-mammalian bones, and a mcdium frequcncies of snail shclls are associated with this
locus. HclatiYe ly )(JW frcqurncies of claub (but h igher Lhan in ot h<'r loci) are assueiatrd with the cdges of the shelf area of thc locus.
Distinguishing post holes from rodent holcs at Foeni was exlremely difficult. The bcst crilcria lhat wrre used werc lhat post holes werc discrete - meaning
that lhey could not he traced into tunnels and had a definite bottom to them. Ali
of the ho Ies that met thcse criteria \Vere relatively perpendicular to the ground.
Ali of lhe slantcd holes and some of thc perpendicular holes seem to connect to
rodcnt tunnels and were not counted as post holes. Somc post holes were readily
recognizable hy their stratigraphic association. For example, a few had compact
or baked clayey soii surrounding Lhcm (e.g. quad 21). There werr two different
post hole sizcs - larger (10-2(J cm widP) and smaller (5-10 cm wide). Only lhe
largrr holes \\·err nssociatrd with compact of haked soii. The rcason that compact
wils would occur is that first the poslhole must he dug. It is usually slightly
larger than the post to fiii it - lherefore lhere is a small space around it that
needs to he fiii ed. Afler the post is p laccd in lhe ho le, the space is fi lied dy soi I
and pressed around the hase of the polc lo· make sure it remains in place. If the
pole eYcntunlly hurns, the soii hecomes hurnt.
The arca undrr thc floor of thc pit is full of rodent holcs. Ceramics have
filtcred into thc horizon (locus 12) under Locus O17. The materia I co llected from
7!J.18 to 79.08 m as! comes from thr rodrnt-infrstetl levei beneath the „real" hasal
or floor lcYcl cf the pit house.

STIL\TIGHAPIIIC AN.\lYSIS OF TEST TRENC:HES
m(J(:~•

1:ll

IniLially, two lx20m trenchrs were opened in block 131 in a N-S and
E-\V orientation to test for the presence of a Starcevo-Criş structure in this
location. They were placed to cross the area of highest surface Sta,rcevo-Criş ceramic
densities and a magnetic anomaly. The east-west test trench included 131 E (quads
21-25), 131 F (quads 21-25), 131 G (quads 21-25) and 131 H (quads 21-25).
The north-south test trench included 131 B (quads 1, 6, 11, 15, 21), 131 F (quads
1, 6, 11, 15, 21), 131 J (quads 1, 6, 11, 15, 21), and 131 N (quads 1, 6, 11, 15,
21). A dense concentrat ion of Starcevo-Criş ceramics and associated ar.tifacts w~s
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discovered approximately 10 cm hrnrath thr plowzone in the :ura of 1:1 I F :rnd
in the southern end of 131 B. The otlwr lc.-;t lr<'nclws did not yield a 11y uLher
sign ificant concentrat ions of material. The drns il y of Starcevo-Criş maleria I bcneat li
the plow zone was relativcly lighl in thc nther areas, mirroring the results of the
surface collection analysis, which seems to havc a high degrce of predictability
on this site.,\ 1 x5 marea was excavated in 131 B (quatls 1, 6, 11, 113, 21) to a depth
of abont 1 m heneath the surface. The line of quadrals was oriented N -S. Thc
slratigraphy in most of the trcnch was very simple: locus 01 plow zone (30 cm
lilick), locus Oi (10 cm Lhick), locus 02 (20 cm thick), locus 05 (only the top of
05 was exc:watctl, since it appcarcd to he slrrilr). Locus 12 was not excavated at
al!. Only in locus 02, quatl 21, wrre a largcr than mual densily of Starccvo-Cri~
malcrials rerovered. Thc olher excavatrd quadrals dirl not yicld mauy arlifacts
and no conccntralions wcre ohsern•d.
·A 1 >c5 m area or 1:31 E (quads 21---2;)) was rapidly tC';;Led hy cxcavaLion.
The topsoil in quads 5, 10, 15, 20, and 25 was also rcmoved in prcparation for
excavation, which did not Lake place until l!l\B. Thc general stratigraphy was
as in 131 13: locus 01 plow zone (30 cm thick), locus O-! (10 cm thick), locus 02
(20 cm thick), and locus 05. No features or artifact concentrations were noticed.
The locus 02 horizon was relat.ively empty of cultural material. The pit complex
in 131 F did not exLend in this direction.
Trench 131 F was initially opened as part of l he N -S (quads 1, G, 11, lG,
21) and E-W (quads 20-25) 1 x20 m trenclws. By 1he end of the scason, it liad
been expanded to·a 3x5m trench, orientecl N-S. The plow zone was quickly
removetl. Excavation of locus 04 and 02 bcgan in allcrnate quatls (G, lG, 21). Oncc
locus 02 was encountered and it was realized U1at we werc cxcavating some kind
of concent.ration, thc unexcavated alternate quads and Lhe neighboring lincs of
quads (2, 7, 12, 17, 22) were opened.
A concentration of pottery sherds and whole snail shclls wcrc cncouutercd
at a depth of 80.08-79.\18 m (bottom of lc,,·cl 02; locus (H) in 131/F quads G
and 7. From this point onwards, we realized that we had come onto a large deposit of Starcevo-Criş material, contrary to any of the other excavation areas in Block
131. The area of excavat ion was expanded eventually into a 3 :..< 5 m unit around
the high density of material in order to examine its spatia! extent. Eventually,
the concentration was revealed to bc a series of superimposed deposits over a
large pit complex, with three phases of usc (loci 14, 16, 17 - described above in
locus summaries).
Two test trenches (131 G and 131 II - quads 21-25) were opened_up in line
with 131 E and 131 F. The general stratigraphic pattern found elsewhere emerged:
locus 01 (30 cm), locus 04 (10 cm), locus 02 (20 cm) and locus 05. While excavating 131 G, a number of pottery sherds were recovered in the first 30 cm (Locus
01). Locus 04 extends through 131/G. In 131/G, around quads 23 and 24, therP
seemed to be a small increase in the abundance of pottery. A number of snail
shells and a few bone fragments were also found. East of this quad, nothing of
significance was Iound. Only a plow zone and culturally sterile horizons (131G q 2425; 131 H q 21-25).
Two test trenches (131 J and 131 N - quads 1, 6, 11, 16, 21) were opened
în line with 131 B and 131F. Each was 1~5m and oriented N-S. Alternate
quadrats in trenchcs 131 N (quads G, 16) and 131 J (quads 1, 11) were excavated
to sterile soii (locus 05). The stratigraphy was relatively constant in this area
with three major horizons: locus 01 (30 cm), Iocus 02 (20 cm), and locus 05. In
the northernmost quarl of 131 .J (q 1), the density of Starcevo-Criş ceramics "·as
highest and is probably a continuation nf the ceramic distribution centcrPcl in
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131 F. The pit complex in 131 F however did not seem to extend into this area.
The density of material iu locus 02 rapidly droppcd to thc south. In 131 M q 16,
there was a Iarge rodent pit complex with a number of later prchistoric finds,
Illocks 149 L / 150 I
A second serics of long thin trenches wcre opencd in block 149 L quads
16-20 (1 x5 m) and 150 I quads 16-20 (I x5 m) and quads 21, 22 (1x1.5 m).
In addition, the topsoil and top of locus 04 horizon were removcd in 150 I quads,
6, 7, 11, 12. This arca was choscn because one of the cores rcvcaled a concentration of ceramics and shell similar to those found in the pit in 131 F.
Excavation of this arca reYCaled another Starl'cvo-Criş pit (focus 10), cenlered
on 149 L quad 20 aud 150 I quads 16, 17, 21, 22, with probablc cxtension into
quads 11-12. It was undisturbed by ploughing activities. It contained a number
of well-preserved ceramic pieces, largc pieces of bone, and large number of shells.
The ceramics and bone seemed to he deposited horizont.ally as on a floor. The
molluscs seemed to congregate in the western edgc as if dumped thcre. It is uncertain yet whcther this represents anothcr pit house . .l\lore area needs to he excavated
to determ inc th is poss ib ii ity.
In 150 I quad 18, a small later prehistoric pit (locus 11) was cut iuto the
western edge of locus 10. It was not visible until excavation in this arca was
almost completed and missed one of the profiles completcly.
Outsidc of the locus 10 and 11 areas, the stratigraphy of thc test trench was
very simple: locus OI plow zone (30 cm), locus 04 (10 cm); locus 02 (20 cm); and
locus 03/05 (sterile).

f.HRONOLOGY
The earliest Starcevo-Criş sites in Romania are Gura Baciului (Vlassa 1966),
Ocna Sibiului (Paul 1981), and Circea (Nica 1976). They are stylistically connected to Starcevo-Criş settlements to the south and west, such as Donja Branjevina
(Karmanski 1968, 1975), Anzabegovo I (Gimbutas 1976), and Vrsnik I (Garasanin
1959, 1979: 104). These sites have been traditionally assigned to the Starcevc-Criş
IB-IC phase on the basis of their stylistic elements (cf. l:\filojcic 1949). These communitics have" been stylistically-connectcd wit.h thc earliest horizon of painted
pottery from Macedonia and are traditionally thought to have a southcrn origin.
Thc earliest Starccvo-Criş communitics in Romania are traditionally thought
to have a southern origin (Gura Baciului, Ocna - Sibiu, and Circea), sett!cd in the
midst of indigenous epipalcolithic populations, aud had an important role in tJ1e
neolithization of epipa lcolithic populations (Lazarovici 1984: 59; Vlassa 1980:
695, 697).
The Early Neolithic ocrnpation of Sălaş is tentatively dated to the second
phase of the Starcevo-Criş culture (IIA and IIB), ou the basis of the presence and
absence of stylistic elements found during the preliminary analysis of the ceramics
(Lazarovici 1977, 1979, 1984; Milojcic 1949). For example, Starcevo-Criş li ceramies are found in the middle (locus 16) and upper (locus 14) levels of the pit
complex in 131 F and in locus 10 pit in 150 I. These levels contained pottery with
chaff and sand (not mixed) temper. The ceramies are in general monochrome. globular
in shape and decorated with finger nail impressions and pinches on the rim. The
most diagnostic shapes for this period include open bowls, widemouthed jars, · and
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narrow necked pots. A possible earlier phase of Starccvo-Criş (IIA?) was idcntified
on thc hasis of the absence of pseudo-barbotinc decoration on the ceramics in the
lower pit of 131 F - locus 17. It is characterized by monochrome pottery, very
well polished, and vcry well fired ceramics with chaff and sand tempers.
The discoveries Crom Foeni-Sălaş arc stylistically connected (and contemporary?) with severa! other Starcevo-Criş II settlements from the arca, such as those
from Timişoara-Fratelia, Cuina Turcului I. (Păunescu 1979), Gura Baciului II
(Vlassa 1980), Ocna Sibiului II (Paul 1981), Lepenski Vir III A (Srejovic 1968),
and Fratelia (Lazarovici 198:1: 62), .and is thereforc one of the earliest settlements
în the Banat (Homanian and Yugoslavian). Each of these sites demonstrate thc
continuous evolution of Starcevo-Criş cullurc in this region. The characteristics of
the pottery from these sett lements continue the monochrome decoration and globular shapes common in the first Starccvo-Cri~ phase. The characteristics of the
poltery (sandy and chaff tempers, globular shapes, pseudo-barhotine dccoration,
pinchecl and finger-nail impressions on thc rim and ncck, prcvalcncc of lug hanclle!> suilablc for hanging pot.tery, etc.) from Focni-Sălaş is similar to that from
I he ahow sites. Bui Foeni --Sălaş may be distinguished from two other StarccvoCri~ phase II settlements in the Banat. Cnip ancl Cenad have only monochromc
decoration on lhe ceramics, and lack thc finger nail and pinched impressions charactcrisl ic of Focu i -Să laş. IIowe,·er. these two sites are known only through vcry
smull ceramic samples. Lazarovici (1984: 62) considers thc stylisl ic complexcs characteristic of these two sites to an examplc of localizcd evolution of Starccvo-Cri~
phasc I communil irs (r.g. Gura Baciului I and Circea I) which does not contribuie
to thc r\·oiulion of the later phases of tlw Starfevo-Criş cullurr.

or:c:t P.\ TIU:\.H

HISTOHY

The slratigraphic sequence of deposits în 131 F, enahlc us to rcconstruct thc
occupational sequence at the sile with a high dcgrec of certainty. Therc is no
e\·idence for pre- Starccvo-Criş occupation at the site. During the Pleistocene, it
was covered by a layer of loess (locus 12). At the end of the Pleistocene, the upper
loess horizon is colonized by vegetation. The resulting soii modification caused by
the ngetat ive growth and the accumulation of detritus caused the formatîon of
locus 05. It prohably began as part of locus 12 but has been differentîated through
post-depositiona I modificat ion. For example, it became relatively thicker as detritus
huilt up owr time. Locus 05 probably represents the first post-Pleistocene humus
at the site. When thc first occupants (Starcevo-Criş) arrived on the site, the surfacc of t.he site was sterile of anv cultural material. It secms on the basis of the
profilcs that they settled on top" of the locus 05 horizon to form locus 02 - thc
StarceYo-Criş cu !tura I horizon. Thcy d ug through locus 05 (post-p lristocenc hurn us)
and locus 12 (Pleistocene loess) to build slructures.
The earliest structurc 011 the site îs locus 17. It is dug into locus 1:2. Tlic
locus 17 structure scems to he stratigraphically connected to locus 02. It was occupied for a shortc time, since there îs no evîdence of more than a single thîn cultural
hcirizon along the bottom le,·cls of the pit. Locus 02 îs probably thc exterior lîYîng
horizon for locus 17. The ceramics from the locus 02 around locus 17 is form the
Starcevo-Criş II phasde. The quad 7 and 12 eastern profile of. 131 F was badly
destroyed by radent and later human (Vatin) actîvitîes în the area where the two
loci· connect. But în the qua·d 8 and 13 eastern profile of 131 F. locus 02 seems
stratigraphically connectecl to locus 17.
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At about the same time, the pit from locus 10 is <lug and another structure
is built. It is also stratigraphically connected to locus 2, and contains ceramics
from the St arcevo-Criş „cu Iture" (II B).
Locus 02 is the pan-site Starcevo-Criş exterior living horizon cultural that stratigraphically seals all of the earlier loci and connects to all of the semi-subterranean structures (loci 10 and 17). It is found over the entire excavation area - blocks
131, 149 and 150 and in each of the soii cores. But there is only one locus 02
horizon. We could not find a second living horizon in the locus. The stratigraphy
in locus 02 is clearly connected to both locus 14 and 17. There is no superposition
of Starcevc-Criş horizons in locus 02. Starcevo-Criş stratigraphy is is laterally
displaced, not vertically superimposed. Stratigraphically, we can reconstruct the
following sequence. \Vhen locus 17 was occupied, the occupants dropped artifacts
both inside the structure (along its bottom) and around it. Thcn the pit structure
of locus 17 is abandoncd ar:d filled with Iocus 16 refuse. The owners of the Iocus
16 refuse must have becn living elsewhere on the site and accumulating !ivind floor
refuse around their structure at the same tim. There isn 't a second horizon, however. This may he explained only in the following way - one that Robert Ehrich
suggested many years ago (1977: 64). He suggested that the micro-temporal exterior
occupational strata in such settlements were mixed long ago through the action
of people and animals walking through mud and displacing artifacts downwards.
After a raiu, the soii turns to a slippery mud, which can he literally skated through, and in which feet sink to 20-30 cm. The locus 02 horizon is therefore probably a mixture of exterior microstratigraphic units.
When loci 10 and 17 are abandoned, they are filled by midden deposits (e.g.
locus 16). The occupants have moved to another part of the site and are using
abandoned pit-dwellings for refuse disposal. After the pit is almost filled by locus
16, it stops being filled by new cultural material and slowly silts up in the center.
The site is abandon ed for more than 2000 years.
The site is briefly reoccupied during the Middle Bronze Age by members of
the Vatina „culture". A singlc pit, Locus 15, was dug through loci 02, 05, and 12.
There is no other evidence of Bronze Age occupation at the site afte the abandonment of the site by thc Starcevo-Criş „culture" until the Early Iron Age. The site
is abandoned for almost a thousand years. During this time, a thin humus forms
(locus 04) above the final Starcevo-Criş levei of occupation. It seals all previous
strata.
The next major phase of occupation appears during thc Early Iron Age. This
phase is characterized by ceramics from the Halstatt B/C „culture·' (Bosul III a group
- Gumă 1983, 1993; Medovic 1988). The ceramics from this culture are found in
Iocus 04, which also contains Starcevo-Criş ceramics. No structures are preserved
in this levei. They may have been destroeyd by prehistoric plowing or erosion. Two
Halstatt features (loci 08 and 11) either cut or are cut from the locus 04 horizon.
It was not certain from the profiles. The function of loci 08 and 11 are not certain,
since each contained relatively little cultural material.
The only evidence for a Late Iron Age La Tene occupation at the site in the
form of a 3 rd century BC fibula found in 131 F, quad 12, 79.98-.88 (fig. 4).
The site is abandoned for 5-600 years and is reoccupied in the late Roman
period (3-5 th century AD). In the plow zone (locus 01), a number of late Roman
locally-produced ceramics were found, probably representing the final phase of
occupation at the site.
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SPECJ.\UST .\'.\.U.YSES
Fauna)

.\nal~sic;

A prcliminary analysis of thc fauna! rcmains (table XX) is onc thc onc hand
very rc,·caling and on the other misleading. IL is mi5leading in thc scnse that
it does not include any of thc remains rccowrcd in lhc water-sic\"ing and flotation
process. The micro-fauna! rcmains are a substantial, in numerica( tcrms, part of
the collection. But thcy ha\"e not yrt been analyzcd or quantificcl. In general
terms, thc microfauna arc dominated by small fish rcmains.
Almost all of the fauna I remains arc from Starce\"o-Cri<;. dcposits. Fcw remains
werc rcco\"ered from later deposits that can he definitely associatcd wilh those
phases. For cxample, most of the ceramics (and hy implication - honcs) found in
locus 15 were Starcevo-Criş ceramics. Bul thc locus is undoubtcdly a MBA drposit.
It is safe to assume that a substantial proportion of thc honcs werc also originally
from disturbed Starcevo-Criş deposits.
The analyzed fauna! rcmains havc becn diYidcd bct\\·ecn pcriods. The diffcrence from period to period, in terms of proportions, is not \"cry great. In each
of the periods, cattle dominate the proportions both in terms of frcquency and
i;ercentages. They represent 52% of the vertebrate assemblagc in Starcevo-Criş
deposits, but increase owr time to represcnt 75% in the Vatina and 1-Ialstatl
deposits. In Starcevo-Criş deposits, sheep (and sheep/goats) are the ncxt most common taxon accounting for 25% of the assemblage. Shecp/goats decline in importance in Vatin (10%) and Ilalstatt (8%). ln Starce\"o-Criş dcposils, domestic pigs
are not very common (3%). Their frequency rises in the latcr prehistoric deposits
(Yatin - 10%; Halstatt - 8%).
It is interesting to note that pigs (,,·ild or domestic) are not very common
in the assemblage, even though one would expcct that pigs would he more pre\"alent in the surrounding cnvironment. The environmcnt around Foeni-Sălaş was
very wet and swampy until the surrounding swamps draincd were in recent times.
This is the king of environment where we would expect to find a larger percentage cf pigs. The frequency of semiand aquatic fauna support a reconstruction of
the surrounding environment as wet and swampy.
A variety of wild and domestic fauna account for the remainder of the asscmblage, including fish, aurochs, domestic and wild pigs, goats, roe deer, rcd deer,
and various hirds, reptiles and amphibians. Their frequenry and percentages arc
different in each phase of occupation.
The fauna from many of the earliest Starcevo-Criş settlements in Serbia and
the Vojvodina seem to be dominated by cattle and sheep remains. Although, the
situation at Focni seems to be different than at Donja Branjevina where sheep/
goats represent almost 50% of the identified vertebrate assemblage. Pigs and wild
fauna become. relatively more important only in the succeeding Starcevo-Criş
phases (III) and Vinea culture period. The implication of these observations is
that the local economy is heavily re liant upon pastoralism. The importance of fishing to the economy will be more accurately evaluate when the fauna! analysis is
completed.
Shells

Large quantities of snail shells and lesser quantities of river mussel shells
(Unio pictorum) were recovered during excavation. While 6 species of snails were
identified, 9U% of thc snails came from a single species - thc common snail (Helix
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sp.) of the region . .:-\lmost all of the snails derive. from lhc Starcevo-Crişdeposits.
A few of the species are prohahly intrusive, either through boring or rodents.
There has hecn 'no discussion of snail exploitation from Early Neolithic sites
in this rcgion. An interesting idea to expiare will he lhc relationship hetween thr
near ahsence of wheat and harley in thc asscmblage and the prevalcnce of shell
foods. Contrary to common bclief, snail shell meat is not an adequate protcin
replacement for other animal meats. It has its grcatcst value as a carhohydratr
replacement - in other words, as a rcp la cement for gra ins. In an area whcrc
grain is nol cultivatrd on a large sralr, collection and processing of shell foods
may have gained great imporlance. Another possible interpretation for the suhstantial quantities of shells at this (and a fcw other Starcevo-Criş localities - Zlatara - al! in thc swampy lowlands of thc Vojvodina and Banat) was suggested
hy some of the oldcr villagers in Foeni. Thcy rcmcmhcred storics Lhat during periods of rrop failures whirh lead to widesprcad famine during mid - and late - 19th
century, villagers gathercd snails in large quantities. Snails arc not part of the
normal diet of the modern or 19th centurv local inhahilants. Thc snail shells were
ground into flour and uscd for haking and.eooking. The actual shclls hccome a starvation substitute for flour made from grains. A third possibility is that the snails
were actually collected as part. the normal round of exploitaLion of seasonallyavailable resources. Little work has hcen dane upon the issue of Starcevo-Criş
seasonal movements or exploitation of rrsourccs. In lhc fulurr, thc mussels shells
will he cxamined for evidence of scasonality.
Pnlrobolanil'al

.\nal~-~i~

The carhonized palcobotanical remains arc currcntly undergoin identifiration
and analysis at the l'niversity of l\Ianitoha hy Sandra .Jczik. Her preliminary conclusions are that Yery few carhonizcd remains were reco\'ered considering the quantity of soii that was floated. Most of the remains consists of unidentifiable fragments of burnt wood. There is no definite evidcnce of charrcd grains of domestic
wheat or bar ley.
Soii samples for lhe analysis of opal phytolilhs wcre recovered during exravation. They are currenlly being analyzed by Dr. Irwin Rovner, CniYersity of North
Carolina.
~tarcno-Criş

Ceramic

Anal~-si"

Wide-mouth globular vessels dominate thc assemblage. There is a limited
variety of shapes (mostly howls - fig. 5) and jars - fig. 6). Plates (or more accurately shallow bowls) are only occasionally found. Only one complete pot (a bowl)
was found.
Most of thc pots arr rcd-paintcd monochrome warcs. The best rcpertoire of
already analyzed ceramics comes from loci 10, 14 and related externai surfaces
(locus 02). Few of the locus 17 ceramics are as yet analyzed. They are either
undecorated (fig. 7) or decorated with a limited variety of motifs (finger-nail
impressions on the body or rim - fig. 8-10; finger pinching in shaµe of whcat.
fig. 11 left; finger pinching on ~· roughened surface fig. 11 righL; finger pinching
in parallel lines -- fig. 12; finger pinching in shapc of whcat. and with crossed
vertical ancl horizontal lincs - fig. 13; fingcr-nail impressions (righl) U~/32-2~l
and 34/15 (left); punctates (lcft) - fig. 1,J, right;·j)Iastic rib with finger impressions
and roughencd surfaee - fig. 15). Thc lack of barbo Line decora tion imp lies a re latively early date in the Starcevo-Criş traditional chronology for thc assemblagc.
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Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

75
https://biblioteca-digitala.ro

7.

Fig. 8

Fig. 9
Starcevo-Criş handles, while often considered decorative because of their size,
are in fact very functional. They are designed to hang the pot from either post in
a house by stringing a piece of rope either through a vertical hote în the handle
(fig. 16), between three vertically oriented bumps (fig. 17), or between two horizontal bumps fig. 18). Good examples of ceramics with only a single bump as a
handle were not found. The chronological differences (if any) between each of these
decorative motifs remains to be worked out.

Non·Starcern·Cl'Îş

Ceramic J.nalysis

A single „classic" Vatin rim sherd was fonnd at the bottom of locus 14
(fig. 17).
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Fig. 10

Fig. 11

Othrr

Stua·errn·f.ri~

Crramic ,htifacts

A number of typical and unusually-shaped artifacts were found in the Starcevooccupation and refuse deposits - loci 02, 10, 14, 16, und 17. One of the
more interesting is a fragment of a sheep figurine was found in locus 17? Only
the headt is preserved (fig. 20).
There is a diverse group of artifact types that come under the grouping of
weights but that are morpho.logic lly-d istinct and standard ized. The first group,
Criş
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Fig. 20

Fii;!. 17

Fig. 21

-· __ fig.1~
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which wc are calling ::i bolla, was found on the floors of two Starcevo-Criş occupation deposils - loci IO and I7 (fig. 2I). It is called a bolla to distinguish it
from more obvious loom weights and to reflect its morphological similarity to similar ethnographically-known ob.jects with such a usc. The second group are Ioom
weights. Severa! loom \Wights (e.g. fig. 22) were recovered in the three StarcevoCriş occupation deposits - loci IO, M and I 7. They wee not found concentrated
in any single parts of the structures, hut were spread across the floors. The third
group is a classic example of a fish-net weight (fig. 23) with a small hole that
extends through the lcngth of the weight. Jt not only resembles closely net-weights
that are used by fishcrman today and ethnographically. A Iso the ho Ies is too small
tor use with anything except the finest of thread, unlike those in the loom-weights.
Only one examplc was found. Both loom-wcights and bollas are crudely made
with chaff tern per and poorly fircd. The fourth group has a less certain function.
Only onc example was found. It may have been part of baton. It is better made
than thc previous two groups. It is made with a fine sand temper, and highly fired.
It's holc is relativcly large and smoothed on the inside. The hole is either for a
large rope or Lo slide it onto a piece of wood, possibly as part of a baton. The
latt<•r seems more lîkely (fig. 24 and 25).
Another group of artifacts are called plugs and loaves. These terms are used
to reflect their shape and not function. The former (fig. 26) appear to he shaped
for use as plugs in narrow-mouthed jars. However, such ceramic shapes do not
appear in this period or site. Also, it is important to note that the flat side seems
to have experienced usc as a „rubber". Thc second group is shaped as a Iow loaf
of bread. The flat-concave surface is also rubbed smooth. The importance of the
associated function of these two artifact categorics is especia lly important when
one considcrs the near absence of stone grinding mortars and pestles from all of the
Starcevo-Criş cleposiLs. Only onc mortar (fig. 27) was found associated with a Starcevo-Criş horizon (locus I7). The general lack of availabîlity of stone resources in
the arca would have placcd a premium upon finding a locallyavailable substitute
for grinding activitîes. Thc lo\V frequcncics of grains in thc carbonized remains
would also imply that grinding grain was not an important activity at this site.
Evidence for daub architecture is minimal. Very small quantities of daub
were rccovered in any of the deposits.
CONtLUSIONS

The excavations at Foenî-Sălaş has demonstrated the presence of a
cevo-CI'Îş II settlement in the Romanian Banat. The site appears to be
earliest Starccvo-Criş settelements in thc area.

new Starone of the

The importance of this site !ies in its ephemeral nature. We feel that it is a
very short-lived site that is useful for understanding the nature of Early Neolithic
adaptatîons to thîs area. The site has a sîngle and very thin occupation levei.
There îs no evidence of Iater Starcevo-Crîş structures cutting into earlîer ones.
There îs a near absence of daub architecture and the construction of durable structures. The occupants of the site invested very little energy in modifying and improving t.heir living area. Simple semi-subterranean huts were constructed and occupied for a short period of time. Floors were not specially constructed or plastered.
Instead, they were simply the bottom of the pit, which was dug into the welldrained Pleistocene loess deposits. The dwellings seem to have been abandoned
relatively soo.n after construction because there is no evidence of the stratigraphic
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Fig. 25

Fli. 26

Fia, 28

Fig. 27
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accumulation of occupation debris ancl habitation lcvels above the basal levei,
lack of well-constructed hearths for warming the interior during lhc colder seasons,
lack of immoveable storage facilities (such as clay ovens and large storage pots),
etc. characteristic of more sedentary societies. After the pitdwellings were abandoned, they were filled with midden materials from neighboring structures. But they
were not subsequently reoccupied or clug into indicating that the pits werc probably
tsill open during the rest of thc occupation.
The nature of the remains at Focni-Sălaş implies that this may not be a
sedentary settlement. \Vhether it was occupied for a season or a year is unknown
at this point. The abundant nature of shell remains implies that it was occupied
during the warmcr part of the year, possibly as part of the annual round of movements in the search for pasture for the domestic stock. The domestic economy is
heavily bascei upon domestic grazing animals. But the gathering of wild resources
was still very important as evidenced by lhe abundancc of shell animals, fish, and
the paucity of domcsticated carbonized remains.
Oct ober 20, 1993.
Dr. HASKEL J. GREENFIELD
Universily of Manitoba
Deparlment of Anlhropology
Wlnnlpeg, Manltoba R3T 5V5, CANADA
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FOENI, ROMANIA, 1992 PREUMINARY REPORT:
ANALYSIS OF CIDPPED STONE TOOLS

ABSTRACT

Durlng llve weeks of the summer of 1992 a total of 38 chlpped nnd ground stonc artlfacls
were recovered ln the process fo excavatlons at Foenl-1, a Starchevo/Crlş (early Neollthlc) settlement site sltuated ca. 30 km to the North of the Danube Rlver. Objects recovered in cxcavatlon
include cores and thelr fragments, formed and retouched tools, flakes and debltage. Analysis of
raw materials employed, core reductlon, and tool types present provlde inslghts as to site functlon
and possible regional economic practlccs. Whlle based on a small sample slze, these studles Indicate that multi directlonal hand held core and bipolar reductlon were the maln form of core reductlon, that chlpped stone tools appear to have been used malnly for forrnallzed cutting tasks, such
as slckle blades, and that most of the raw materlals were of a non-local orlgin. Glven the nonlocal sources of raw materlals, and the llrnlted amount of debltage, lt appears that the objects
were roughly flnished near source areas in upland areas before being transported to Foenl.

INTRODUCTION

As part of the hroader research project examining the development of carly
Neolithic Agricultural communities within Romania and Yugoslavia, this study
focus on the analysis of the chipped and ground stone recovered from Foeni, Romania. To provide a better understanding of the relationship between carly Neolithic
regional economics and technology, three topics are explored within this paper:
1) what is the nature of past stone tool technology; 2) what evidence is there for
site levei functional activities; and 3) how do stone materials recovered from
Foeni reflect upon past regional economic practices. Of these three topics, only the
first two are examined in depth within this pa per. Bcfore discussing these top ies,
however, it is first necessary to provide a description of the chipped and ground
stone materials from Foeni and a description of raw material variability.
CHIPPED AND GROUND STONE FROM FOENI, ROMANIA
During five weeks of the summer of 1992 a total of 34 chipped stone artifacts were recovered from the excavations at Foeni that included cores and their
fragments, formed and retouched tools, flakes and debitage (table 1, appendix 1).
Of the recovered items, only three can be classified as formed tools and two as
sickle blades. The formed tools consist of two retouched pieces and side scraper on
a flake (figure I; 4, 8). The sickle blades have extensive shcen on bolh Lheir ,·cn-
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trai and dorsal sides and arc bascd un bladc scgmcnls. Beyo11d ll:c fiH chippcd
stone tools, th rest of the assemblage is dominated by flakes (figure 1; G, 7) and
blades (figure 1; 3, 5), and debitage fragments or block shattcr. Wilh the cxception of the sickle blades, the chipped stone tools are defined on the basis retouch
along the edges, surfaces, and/or ends of the artifacts. While the two sickle bladcs
recoYered havc no retouch, they hoth display shecn and arc, therefore, classifiecl as
tools. Typical of early Neolithic lithic assemblages, thc ratio of formcd tools to
blades, flakes and debitage îs quile low.
Table J. Chlpped and Ground Stone Tools from Foenl, Homania.

Chlpped Slone
T)·pe

I

Xumber

Ground Stone

I

Tne

I

l\'umber

Cores

3

Glrinding Stone

1

Flakes

9

Sandstonc Abradcr

2

Blades

4

Adzc

1

Slckle Blades

2

Slde Scrapers

1

Retouehed Pieces

2

Flo.ked Cobble

1

Fragments

13

Total

37

Te tal

4

Core Types

Two types of cores were recoYered from lhe ~eolithic deposits al: Foc;1i: 1)
multi-directional blade/flake cores, often 011 lan/brown agate, and 2) bipolar care:;
of clear or milky quartz. The multi-directional blade and flakc cores arc hascd cn
tabular or nodular raw materials. Ofte11 flakes / bladcs were removcd from one sitk
of the care and then rotated to rcmoved flakes / blades în the opposite direct ion.
ln some cases, however, flakes are removed from totally different pbtforms and
removed from a different direction depending on specific characterislics of thc material. The multi-directional cores of tan / brown often have cortex 011 one or more
of their sides. Of the items examined from Foeni with cortex, al! appcar to havc
originatcd Crom tabular outcrops or rough nodules. None of the items had cortex
indicative of river worn cobbles. On the whole the cores recovered are quite small
and appear to be of a non-local origin. Jn light of the lypes of material used for
flakes and blades, it appears that multi-directional cores wcre the main source of
blades and flakes for formed tools, a practice that continues through to thc lakr
\'inca period (miclclle Neolithic) (sce Chappmau HloD; \'uytek l!J88;).
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7.
3.
4.

...

m

9.

{I-@-•
.10•.

I

11.

Flgure 1. Starchevo I Crlş period chlpped and ground stone tools from · Foenl, · Romanla. 1, ·2)
slckle blades; 3) retouched tool; 4) utlllzed blade; 5, 6) blades; 7) flake; 8) slde sera per; 9, 10)
bipolar quartz cores; 11) multldlrectlonal core; 12) adze fragment.

The second type of core found at Foeni is that of bipolar cores. In manyways
the hammer and. anvil, or bipolar reduction strategy is among the simplest, · .and
perhaps oldest, of flintknapping techniques (see White, 1968; and Shott, 1989 for
reviews of the ethnographic and archaeological distribution of bipolar industries in
the Old and New World). In brief, a bipolar reduction strategy invoJves placing a
nodule of lithic material on a flat anvil and hitting the nodule with a stone hammer (figure 2).
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Blows are directed perpendicular to the anvil face, usually with the inlention
of splitting the cobble into small, usable pieces. (Over the years researchers havc
presented a wide range of defiriitions for bipolar reduction. Readers are refereed to
the following for more specific discussions of bipolar reduction; Binford and Quimby,
1972:356; Crabtree, 1972:42; Flenniken, 1981:29; Shott, 1989:3; White, Hl68).

Flgurc 2. Bipolar reductlon on a slone anvil.

Ethnographic observations indicate that nodules were often wrapped in leather or
rloth to facilitate the collection of flakes (White, 1968). The technique rcsults in
thc production of smallcr flakes and debilage. While the levei of control achieved
with this technique is limited, it has two distinct advantages over other techniques: 1) nodules too small for reduction by other techniques may be reduced; and
2) thc required knowledge and expertise for flintknappers to use the bipolar technique is minimal. In the case of Foeni, and typical of the early and middle Neolithic, high quality rlear or milky quartz objects were bipolarly reduced leaving
a small angular core with extensive crushing on opposable edges (figure 1; \l, 10).
It appears most likely that these cores were reduced to produce sharp angular
flakes and blades that could be hafted in wooden pieces.
Groun d s to nr
Fotir groimd stone objects were recovered while excavating at Foerii. Of these,
two were sandstone abraders in very poor condition, one was a grindin:g stcim', arid
the last was a small piece of an adze fragment of grey andesite. This small fragment was from the cutting edge, ground and polished to a smooth Iinish, and with
a slight to the blade.

Ila w J\la ter ia ls
Nine general categories of raw material were employed for chipped and ground
stone tool manufacture at Foeni. These include brown and tan agate, grey flint,
grey/blue flint, grey andesite, clear and milky quartz, obsidian, sandstorie, quartzite,
mica•schist and a single piece of hematite (Table 2). Of these raw materials, tan /
brown agate appears to have been the most important raw material- for the chipped
stonc industry, although clear and milky qu,artz, and grey / blue,flint was also of
importance. ln general, the formed tools and multi-directional cores from Foeni are
made from the tan / brown agate or· from the grey / blue flint. In contrast, the
items made from cicar and n'iilky quartz raw materfals are c•ither bipolar con~s or
debitage. ·
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Table 2. Dl!!ilrlbutlon of · Raw Materlals, Foeni, Romanla

Starehe,-o

Raw Material

I
Ten / brown agete

phase

llbed

I

eon text

11

1

-

Grey / blue flint

4

Grey andeslte

2

Clear / mllky quartz

5

-

Quartzlte

1

-

Obsidian

1

Mlca-Schlst

3

-

Sandslone

4

3

2

Hernatlte

-

1

Total

31

7

Thc cxamination of field areas ncar Focni, riHr banks within the Banat
region around Timişoara, and surface examination of severa) other river bank arcas,
demonstrate a paucity of locally available raw matcrials suitable for making stone
tools. \\'hile based on only preliminary research, comparisons between the stonc
raw materials rccovered at Foeni and those observed locally suggest that stone
materials was procured from a non-local source. As with the type of stonc materials recovered at other local Starchevo / Vinca period sites, such as Parta III, it
appears that the materials recovered at Foeni were imported from bedrock deposits
located to the east of Timişoara (Draşovean 1992; Gruescu 1992) or perhaps more
likely, from Cretaceous strata located Southwest of mod~rn day Beograde between
Zarkovo and Jajinci (Voytek 1988:441).

SITE LEVEL ACTIVES, INTER-REGIOKAL ECOKO".'\IICS,
AND OBSERVATIONS
Although tentative i~. nature, severa) preliminary observations can be macle
as to the nature of past use of the site of Foeni, possible inter-regional economic
practices, and stone tool technology. First, severa! lines of evidence, such as the
limited number of stone tools recovered in excavations, the absence of cortex on
chipped stone tools, and the types of debitage recovered in excavations, indicate
that many of the artifacts found at Foenl were_ pr:oduced off-:site. Specifically, it
appears likely that the majority of cores, and possibly tools, such as sickle blades,
were roughly shaped at upland quarry areas with high quality materials. Thc lack
of debitage, :such as nonorlentab le ohjectis nnd med ia 1 / d ista I flukc and blade frag-
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ments, fit with this hypothesized off-site shaping of chipped stone tools. ~Ioreover,
the off-site production of tools could explain the limited amount and weight of
stone transported from higlands sites to march areas, as well as the paucity of
st.one artifacts recovered on Focni.
White other studies have previously rccognir.cd that carly 1\eolithic site.o;;
usually havc fewer stone tools than later Vinca period sites, the number of chipped
and ground stone artifacts at Foeui appears to be somewhat lower than many other
contemporary sites within Yugoslavia and Homania. There are severa) possible
reasons for this phenomena. First, the Jow number of stone tools may be lhe resuit
of the Jim ited extent of excavations undertaken at the Foen i. Second, th is may he
linked to aspects of site levei function or intra-site variability. Third, this patterning may bc linked to geographical characteristic of the Banat region and problems
associated with prehistoric access and transportation of raw materials. Further research will bc neccsary to critically examine this tentative conclusim1.
Third, the examination of chipped stone corcs from Foeni indicate that two
very distinct types of chipped stone reduction strategies werc employed in the production of blades and sharp flakes. Again, these appear to he linked to aspects of
raw material availability, shape, and location. It appears that larger flakcs and
blades were produced from multi-directional cores on tan / brown agate, while
smaller items ere manufactured from almost any materia I. Given the lack of agate
debitagc it is quite possible that thc majority of agate objects were manufactured
al quarry sites and rcsharpened later on. Similarly, thc mulli-dircctional corcs re!'overed in excavat ion werc likcly initially shaped at quarries upwards of ca. 40 km
away from the Banat marshes and then traded into the region. The second type of
lithic reduction occurring at Foeni is based on bipolar reduction of quarz raw materials, possibly available in local gravel's. This pattern of bipolar reduction of
quartz has been noted for other Starchevo phases a t severa I archaeo logy s ites in the
region including Divostin I (Voytek 1988), Stragari (Stankovic 1988), Blagiton
(Kuijt 1991), Banja, and Lepenski Vir III (Srejovic 1972) to name just a few.
In sum, preliminary examination of the technological practices emµloyed at Foeni
indicate that two major reduction techniques were employed, both with different
aims and employing different raw. materia.Is.
Finally, examination of t.he chipped and ground stone tools recovered from
Foeni provide insight iilto early Neolithic economics. At the most basic levei, the
presence of high quality raw materials from far rcmoved localions for manufacturing chipped stone tools can be viewed as evidence for either the economic exchange
of stone materials over a long distance; and / or the movement of people over
these same distances. These two explanations h;l\'e very different implications for
the social and economic practices. Although data on t~he season of occupation for
different sites is lacking at this time, architectural evidence, the presence of burials,
and extensive deposits at some sites, such as Parta III, indicate long-term and
year~round occupation. If this is indeed the case, the~ it appears that raw materials
were exchanged or traded over long distances and between agricultur~l communities between the Banat marshes nnd the highlands. It is hoped that future studies
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will addrcss hoth the nature of v:uiability in stone mat.erials within contcmporaneous sites within the Banat as well as undertaking a more extensive exploraticm
of raw material sources within and surrounding the Banat region.
IAN KUIJT
Deparlment of Ant/1ropo/ogy
Harvard Unlverslty Cambridge, :'\IA 02138
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Appendix One. Pnl\'lenre Dota for Chlpptid Stone Tools, J.'oenl, Ron1anla

Tren eh

131-B

Quud

I

1, 6, 11, 16, 21

Deplh

I

Loeus

I

Ueserlptlon

Plow Zone

001

Multi-Dlrectlonal corc, tan agate
Flakc / block shatter, grcy andlsite

Plow Zone

001

21

-

002

Blade, brown agate

21

-

002

Abrader fragment, sandstonc

21, 22

79.88-83

002

Bipolar corc, cicar quartz

21, 22

79.98-93

004

Hiade, tan agate

23,
21,
21,
21,

79.98-88
79.88-78
79.98-88
79.98-88

004
002
004
004

Abrader fragment, sandstonc
Block, grcy andlsltc
Fragment, mlca-s, hlst
Flakc fragment, tan agate

7!Ul8-88
7!Ul8-88
79.78-68
7!!.78-68
79.88-78
79.78-68
79.98-88

1, 6, 11, 16, 21

131-E

I

24
22
22
22

22
22
17
17
17
17
11
22
23
17
17
17
17
1:.!
1:.!
4' 9, 1 -1, 1 9, 24
4, 9, H, l!J, :.!4
:.!1
1
:.!l
21, :.!:.!
1:.!
4, !l, 1-l

79.88-78
80.08-79.98
79,78-68
79.88-78
79.88-78
7\l.88-88
7!l .88- 78

-

002
002
006
006
006
006
002
1007
002
002
006
006
006
006
006
001
001
005
002
002
004
004
001

131-J

l, 6, 11, lti, :.!l

-

001

Flake, roursl'

131-N

lli

-

00:1

Blade, brown agah'

Surface Coli.

OOO

Grlndlng stonc, he mit Ite

010
004
006

Block fragment, large, grey agate
Block fragments, sandstone (X 4)
Blade fraga ent, blue / grey flint

131-F

130
150-1

-

_16, 17
16-20
16

--

-

7!J.78-68
80.08-79.98
79.88-78
i!J.98-88
79.98-88

80-90 bd
70-80 bd
70-80 bd

Flake, lan agate
Slcklc Hiade, grcy flint
Flake, grcy flint
Side scrapcr, bluc / grey flint, Cortex t
Adze fragment, grey / blue andeslte
Hctouchcd tool, grcy / blue obsidian
Flake, tan agate
Bipolar core, mllky quartz
Helouchcd plece, brown agate
. Flake, brown / grey agate
Sickle blade fragment, brown agate
Flake, tan agale
Fragment, quart7.
Block fragn cnt, quartzllc
Block fragment, schlst
Fragment, sandstonc
Fragment, sandstone
Fragment, mlca-schlst
Flaked cobble, quartzltc
Flake fragment, quarzlte
Fragn ent, n ica-schlst
Fragn ent, sandstmw
Fragmenls, andlslte (X:.!)
gre~·

andlslle (X:.!)
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O STATUETA DESCOPERITA LA SANANDREI CAPODOPERA A ARTEI NEOLITICE'~

Aşezarea ncolitil'ă dr la Sânandrei, aflată la circa 250 m sud-est de comuni\,
in locul încon.jurat de foste braţe ale râului Bega, astăzi canalizate - cunoscut
sub denumirl'a .,Ocsaplatz", a fost semnalată cercetătorilor din Muzeul Banatului
Timişoara in anul Hl8ti 1 .
Această sta!iune t•ste probabil identică cu cea menţionată la i.fârşitul secolului trecut de către n . .\Iilleker 3 •
Materialele descoperile cu prilejul unor perieghezc repetate au determinat
Muzeul Banatului Timişoara să organizeze, în vara anului Hl92, efectuarea unei
excavaţii în acest punrt, ct'reetarea fiind condusă de arheologii F. Drnşovean şi A.
Bej an.
În urmu excavării unei suprafeţe de IO x G m, printre materialele arheologice
rez uitate s-a aflat şi o statuetă antropomorfă de lut ars, descoperită la adâncimea
de 0,50 m, în careul 7, nivelul 2.
·
Figurina este fragmentată, păstrându-se intacte cea mai mare parte a capului
şi bustului. Înălţimea totală păstrată este de 9 cm, din care 5,5 cm are capul,
lăţimea acestuia fiind de (j cm.
Lucrată dintr-un Iul bine frământat, având în compoziţie nisip fin, statueta
este bine lustruită şi arsă la negru-cenuşiu.
Capul prezintă o spărlură care a afectat ochiul şi.zona urechii stângi, din care
se mai păstrează doar urma circulară a perforaţiri. De asemenea, partea inferioară
a nasului, în zona nărilor, este uşor deteriorată, dar aceste lipsuri nu alterează cu
nimic farmecul piesei. 1\lasca ce acoperă faţa slaluclci este de formă pentagonală,
cu latura superioară uşor curbată, la rădăcina părului de pe frunte remarcându-se
o incizie re traversează faj a de la o ureche la cea !altă. Coafura prezintă inc iz ii
dispuse în zig-zag şi este străpunsă în zona superioară de cinci perforaţii realizate
prin înfigerea de sus in jos n unui obiect subţire. Găurile obţinute sunt egale, verticale şi echidistante (fig. I).
Urechile sunt delimitale de cap prinlr··O incizie circulară, care in partea supt'rioară se lărgeşte, accentuând depărtarea urech ilar .. \cestea prezintă o perforaţic;
cu diametrul mai mart' spre fa!a capului şi cu axa aproximativ orizontală. Forma
generală a urechilor e~ le uşor a Iungită pe verticală. Fruntea largă, bombată, prezintă lateral câte clouă in('izii semic-irculare dispuse simetric, care redau probabi!
clemente de coafur~t :; .

• Redacţia Analelor Banatului lncepc cu 11cest numllr publicarea unor eor.t.lbu\11 ştlintlflc~
de rral Interes nparţlnând ~tudcn\ilor de la facu!Hltlle de istor\~. Lucrarea d-lui Ciob:ituru inuuguftUZă acea~tă serie.
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Fig. 1

:\asul puternic rrlil'fal domină intreag·a figură. :\cesta porneşte de la baza
este uşur arcuit in su:> ~i ascuţit.
Ochii sunt simetriei, foarte mari, fiecare fiind redat prin două incizii, dintre
rare era superioară se curbează formând un sernirt'rc, iar cea inferioară, dreaptă,
închide oblic anul de cerc.
Bustul, <lrcorat prin incizare, este brăzdat de lrC'i incizii profunde, ce se continuă pe partea posterioară, decorul fiind simetric cu cel realizat pe partea anterioară. în zona gâtului, incizia centrală se bifurcă, din ea pornind alte două incizii
care înconjură gâtul şi se reunesc în partea posterioară a bustului - sub aceeaşi
formă de „\'" - într-o singură incizie centrală, ce coboară vertical. Cele două incizii laterale de pe bust se distanţează în zona umerilor, păstrând cursul paralel
faţă de inciziile care înconjură gâtul. De asemenea, în zona braţului stâng - din
care se păstrează doar partea superioară, la articulaţia' umărului - se mai observă
încă o .incizie, la fel de profundă, ce înconjură braţul, fiind orientată paralel faţă
de celelalte incizii de pe umăr.
Aceste incizii pot sugera faptul că îmbrăcămintea n fost confecţionată din
fâşii înguste de pânză, ceea ce îndreptăţeşte presupunerea că la războiul de ţesut
vincian puteau fi realizate fâsii de păn:r.ă înguste, care apoi, prin coasere, luau forma
veşmântului dorit 4 •
Partea de braţ păstrată demonstrează eă acesla cobora şi pulem considera,
prin analogie cu pirsr asemănătoare descoperite ln aşe7.nrea Vin{:n, ri'i acesta ar fi
pulul. să se sprijine de corp in zona şoldului-"'.
De asemene:>, se ohservli că piesa nu prezintă cnracteristici l'eminiae, întruci\t
li lipsesc sânii.
Este remarcabilă siguran!a tratării _detaliilor, calitatea rxccupei exercitând
o puternică impresie asupra privitorului. ln comparape eu nite l"iguîi Yinciene dr~
eoperite pe teritoriul lării noastre, precum şi ln sudul Dunării, nc1•ustn pune în t"t'Îden!ă deosebita măiestrie a creatorului neolitic.
Din punct de vedere tipologic, prin maniera de redare u fe\ci, slalucta prezintă caracteristici comune cu piesele descoperite in ţara noastră, mai ales in sudul
Banatului, in aşezarra preistorică de la. LiubcoY:i 6 , preţum şi in ncelaşi orizont al
sitului ele la Zorlenţ 7 •
frunţii şi
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De asemenea, în zona sud-dunăreană, în aria ele răspândire a culturii vinciene,
se întâlnesc astfel de statuete-idol într-un număr foarte mare, într-o serie de aşezări
cum ar fi cele de la I 1rtkovci-Gomolava 8 • De menţionat şi capul de statuetă cu
mască pentagonală de la Banica, ce prezintă şi dimensiuni asemănătoare cu piesa
de la Sânandrei 9 •
,\nalogiile etnografice permit stabilirea unor funcţii magico-religioase, de
ritual, pentru figurinele cu mască, probabil ca expresie a unei cutume arhaice
legale de cultul strămoşilor 10 .
Cele mai importante descoperiri de piese similare la care poate fi raportată
această statuetă, respectiv cele efectuate în marea aşezare de la Vinca, permit încadrarea idolului de la Sânandrei în seria pieselor descoperite în nivelul de săpătură
dintre metrii 5,9-4 11 , corespunzător fazelor C-D ale culturii Vinca. Studiul materialului ceramic aferent stratului in care a fost descoperită piesa a condus la concluzia că statueta aparpne fazei Vinca C1 • Astfel, prin valoarea sa deosebită, statueta
îmbogăţeşte patrimoniul cultural-artistic al descoperirilor vinciene din Banat, fiind
totodată cea mai nordică descoperire de acest gen din România.
DAN CIOBOTARU
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Cercetările de teren au. Cost efectuale de 1\1. Munteanu şi F. Draşovean Intre anii 1986-1991 .
B. Mllleker, Delmagyarorszag regiszegleletei, 1, 1897, p. 14.
3
Todorovlc, I., Cermanovlc, A. Banica, naselje vincanske kulture, Muzej grada Beograd, 1961
p. 40.
.
4
Luca, S. A., Dragomir, I „ Date cu privire la o statueUJ ineditd de la Liubcova-Orni/a (jud.
Caraş Severin), ln Banatica, 9, 1987, p. 35.
5
Yasi<!, 1\1„ Praistoriska l'inca, III, Bcograd, 1936, fig. 393, 420.
8
Luca, S. A„ Dragomir, I „ Die statuette von Liubcova-Orni/a ( Kreis Caraş Seoerin), ln
Dacia N. S„ XXXIII, 1-2, 1989, p. 229-233; Luca, S. A. Dragomir, I., Date cu privire„„ ln
Banatica, 9, 1987, p. 31.
7 Lazarovlcl, Gh„ Neoliticul Banatului, Blbllotheca Musei Napocensls, IV, Cluj, 1979, p. 93.
8
Brukncr, B„ Neolit u \!oj11odini, Vojvodjanskl Muzej, Beograd, 1968, pi. IV.
• Todorovlc, I„ Cermanovic, A„ op. cit„ pi. XI.
1 Comşa, E„ Măşti ale figurinelor din cultura Vinca din sud-vestul Romtlniei şi sensul lor
simbolic, ln JJanatica, 11, 1991, p. 131.
11 Vaslc, M„ op. cit„ p. 42-82.
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A STATUETTE U'.\'COVERED AT SÂNANDREI, '.\IASTERPIECE 01'' XEOLITHIC ART
Surumary

from
0.50

In the summcr of 1992, durlng the excavallon campalgn held ln Slnandrel, 10 km north
a clay statuette has been found, in the second levei, square 7, al the depth of

Timişoara,

ni.

The stalucllc ls 9 cm hlgh, from whlch the he ad takes 5 .5 cm and ls 6 cm wlde. The clay
has fine sand ln the composlllon, ls well pollshed and bas a black-grcy colour; lt ls dccorated
wllh lnclsed ornamcnts and has no brcasts.
Pleces of thc samc typc wcre dlscovered before ln thc south of Banat, al Llubcova nntl
Zorlenţ, but a lot of such statuetles have bcen found in the Soulh-Danublan arca of the Vlnca
culturc, as are the statuettes from Hrtkovci-Gomolava and Banlca.
Typologlcally, the 5tatuettc rrom Slnandrel belongs to the group of statuettes rrom lhe
Vlnea settlement, from the depth of - 5.9-4 m, that ls C-D phases of the Vlnca culture. The
ceramlcs found ln the samc levei Indicate a Vlnca C1 phase.
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DIE ROLLE DER SCHLEUDER ALS WAFFE
IN DER NEUSTEINZEITLICHEN
SIEDLUNG VON PARŢA I
(Kreis Temesch, Banat, Rumanien)

Unsere Erkenntnisse iiber die Schleuder, als Jagd und Kriegswaffe, beruhen
au( Beobachtungen und sammeln von Daten, im Laufe unserer Tătigkeit als Mitarbeiter des Forschungsteams um Dr. G. Lazarovici, bei den archăologischen Grabungen von Parţa .
Zur vorliegenden Studie, liber die Rolle und Bedeutung dieses Gerătes im mittleren Neolithikum, im Banat, aber insbesondere in der Siedlung von Parţa I.,
hat uns die Arbeit von Manfred Korfmann zu diesem Thcma, veroffentlicht in der
Zeitschrift Scientific American 229 (Oktober 1973), 42 angeregt 1 .
Die Tatsachc dall in der Archăologischen Fachliteratur in Rumănien, iiber
die Schleuder als Waffe sehr wenig vermerkt ist, hat unser Vorhaben bekrăftigt,
vorliegende Arbeit zu schreiben 2 •
Die in diesem Beitrag aufgezăhlten und beschriebenen Schleuderkugeln wurden
ausnahmslos unserer archăologischen Dokumentation 3 , entnommen.
Jene aus dcn Bestănden des Banater Museums, waren den Verfassern trotz der
Antragstellung Germanns an die Direktion des Museums nicht zugănglich 4 • Zusătz
liche Informationen- erhielten wir von einer gewesenen Mitarbeiterin des Museums,
die wăhrend ihrer Tătigkeit al Archăologin, ofter Gelegenheit halte, bei Grabungen
im Banat, Schleuderkugeln zu beobachten 5 •
Auf der Karte zur Arbeit M. Korfmanns „Die Waffc Davids", ist Rumanien
als Verbreitungsgebiet der Schleuderwaffe nicht eingetragen6 • Das mag verwundern,
ist aber versti:indlich wenn man bedenkt dall vor filnfzig Jahren und auch noch in
jlingerer Zeit, bekannte Archăologen, wie zum Beispiel I. Miloia 7, ausgesprochene
von ihm ergrabene Schleuderkugcln nicht als solche erkannten und beschrieben I In
einer Bestandsaufnahme~ des Schnittes 1. der „Coliba Scheletului", unter der laufenden Zahl 16. erwăhnt Milo ia lediglich „. neuen ganze und drei Bruchstiicke von
Tonkugeln. Năhere Angaben fehlen.
Marius Moga und Ortansa Radu machen uns nach iiber vierzig Jahren nach
Milo ia mit Tonkugeln aus der Tisza-Kultur bekannt9 • Dazu kommen neueste Informationcn liber Funde, von Florin Draşovean, welcher vergangenes Jahr (1992), bei
Grabungen ebenfalls in Bodoni Schleuderkugeln massenhaft gefunden hat. Es handelt sich um einen Haufen von iiber 130 Stiickl Diese lagen im inneren einer Behausung. Es waren ausschlielllich der GroBe zwischen 40-50 mm Durchmesser. Allerdings ist die grolle Anzahl iiberraschend denn nach unseren Kenntnissen wurden nirgendwo im Banat so viele Schleudergescholle auf einem Haufen gefunden.
Meistens findet man Gruppen von 10-20 Stiick. Diese Zahlen gelten sowohl
filr Depots in den Hăusern, als auch noch in besonderen Ofen gefundene. Diese grollc
Anzahl von Schleudergeschollen, offensichtlich ein Depot deuten auf „Kriegerische
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Zeiten", hin ! Denn in normalen Zeiten, wenn alsa kcine kriegcrischen Auseinandersetzungen in Aussicht waren, wurden zwar auch Schleuderkugeln verfertigt, aber
hauptsăchlich kleinerer Art und diese wurden anscheinend meistens nur so nebenbei,
zusammen mit Kcramikerzeugniscn in Topferiifen gebrannt 10 •
Schon M. :\loga und O. Hadu berichten dal3 in I-Iodoni, neben verschiedenen
Materialien dic unter dem Schutt einer Behausung lagen, Uber mehrere Haufen
SchleudcrgeschoJJe vrrschiedencr Grul3e, einige davon sind ebenda auI Tafel I. abgebildct.
Ancii G. LazaroYici unterstreicht schon 1974, daO die in Bucovaţ gefundenen
Schleuderkugeln filr dic Szakâlhat-Knltur charakteristisch sind 11 • G. Lazarovici
vertrit in seincr Disertation 12 , d ie Ansicht, daO gewiOe Artefakte aus gebranntem
Ton in der Criş-Kultur, zur .Jagd vcrwendet wurdcn. „Diese wurdcn als SchleudergeschoOe oder als Gewichte bei Jagdgerătcn iihnlich der Boia gebraucht". Ebenda,
auf Scite J!.J2- HJ3 lrscn wir: „. Zwischen GroO-Komlosch (Comloşul Marr) und Marienfeld (Tcrrmia l\farc) ctwa 3 km vom Dorf cntfernt, befindet sich ein Tell. Von
bicr stammt warschrin lich das Bruchstuck riner Schleuderkugcl.
Das ist auch allcs was in dcr archtiologischen Fachliteratur an SchleudergeschoDen fUr das Banat angcgeben ist.
Aus jahrelang<•n Beobmhtungen, welchc wir in der neustcinzeit lichen Siedlung
von Par!a machen konnlen geht hcrvor, daJJ hier dic htiufigste Form die kugelflirmige war. DaD dic grtiilte Anzahl dcr hier vorkommenden SchleudergeschoDe
einen Durchmesser von 80 mm hatten (d.s. 27,59%) der dokumentarisch erfassten
Schleuderkugeln. Es folgt die mit einem O von 100 mm (17,24%) und die mit
einem O von 90 mm (13,1%).
Tafcl 1. wiedergibt achtzehn GroJJen von bekanntcn und crfaJJtcn Schleuderkugeln. Anzahl, Fundort, Gewichtsangabe und Besonderheiten, so wie Prozentanteil. Wic schon eingangs erwăhnt, wurden die Schleuderkugcln, welche wăhrend
der zehn Ausgrabungskampagnien der Jahre 1978-l!:l87 in Parţa auscrhalb der
eigentlichen (;rabungen, geborgen wurden, in unserer Statistik nichl crfaJJt.
Es sci erwălmt, dail wir zu diesen 14J erfaJJten Schlcudcrkugcln, wăhrend der
Ausgrabungen im Jahrc 1979, 21 Stuck Schleuderkugeln wclchc aus der Temesch
geborgen wurden, dem '.\fuscum ilhergaben.
'\'enn wir zu die5en von uns erfaJJten Schleuclerkugeln noch jene dazurechnen,
die uns durch Informationen andercr bekannt geworden sind, dann lăJJt sich die
groJJe Rollc erahnen dic cliese '\'affe in der Steinzeit in Parţa gespielt hat I
Kenntnise und Informationen liber Funde von Schleudcrkugeln in Parţa haben
wir insgcsammt von:
I. ~liloia, nennt in Analele Banallllui 12 Stilck
A. Fota, aus Temeschburg findet im .Jahre 1972, 23 Schleuderkugeln, in einem grubenfOrmigen Ofcn im Steilufer der Temesch, bei Meter 175. Nach Informationen,
ebenfa lls von A. Fota, so 11 dessen Bruder aus einem anderc „i\""est", weitere 20-25
Kugeln geborgen und nachtrăglich in den FluO geworfen haben 1
Alic dicse Funde und Informationen zusammengerechnet ergeben weit mehr
als 200 zu mindest zahlenmăJJig erfaJJte GeschoJJe. Dazu kommen die zahllosen
ganze und Bruchstilcke von Schleuderkugeln, die wir im Laufe der Jahre immerwieder im Bereich der Siedlung, entweder noch im Steilufer, ader schon ausgeschwommt im FluJJbett beobachten konnten.
Hcute bedauern wir dal3 wir letzteren nicht mchr Aufmerksamkeit schenkten 1
Aber nach unserem damaligen Verstăndnis, beschrenkten wir uns auI wesentlichere
Probleme.
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Bild 1. Dle Schleuderkugeln in situ, im Ofen 1.

Blid. 2. Eln Teii jener Schleuderkugeln, dic A. Fota aus elnem Ofcn gcborgen halte.
+-

Blid 3. Zwanzlg Schleuderkugeln, von uns an elnem Tag aus der Temesch geborgen.
-

Blid 4. Schleuderkugeldepot, Im Helllgtum 2., in
-

Parţa.

Blld 5. Das langllche Schleudergcschofl.
Bild 6. Dle Schlcuderkugel (?)mit dem Zapfen.

Blid 7. Dle Schleuderkugel mit dem Hufabdruck.
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ZusammengefaJ3t kann ohne Cbertreibung gesagt '"erden, daJ3 aus Parţa mehr
Schleuderkugeln bekannt sind, als zusammengenommen in allen uns bekannten
neolithischen Siedlungen des Banats.
Im Bezug auf die Machart der Schleuderkugcln von Parţa ist folgrndes zu
sagen: Bei der Mehrzahl der Kugeln, ist die Paste aus der sie verfertigt wurden,
mit Sand, seltener mit feinem Kies gemagert. Ebenfalls selten sincl jene die aus
spreugemagerten Paste bestehen. In einem Fall konnte hcobachtet wenlen, dal3
das Magerungsmaterial, zersto13ene Muschelschalen war.
\Vie schon aus Tafel 1. ersichtlich, ist das Gewicht der GeschoDc im Verhăltnis
zu ihrer GroBe sehr verschieden ! Diesc Tatsache ist jeweils von ihrer Machart bedint.
Die Kugeln die aus sandgemagertcn Paste verfertigt sind, habcn das groJ3te spezifische Gewicht. Das hohere Gewicht bei kleinerem Volumen, ist nnbedingt ein \Tortei!, denn so vergrOBert sich die Flugweitc des GcsrhoJ3es und damit seine Wirkung !
Demnach war ein richtigcs Verhăltnis zwischen Sand und Ton gehoten, denn zu viei
Sand in der Paste bringt den Nachteil einer geringeren Hărte, 'vas wiederum die
Wirkung des auftreffenden Geschol3es mindert ! Diese Vor und Nachteile waren
sicher schon den Schlcuderern der Jungsteinzeit bekannt und wurden, sagen wir
mal so, in „normalcn Zeiten" auch beachtet. Dazu gehort auch daD die GeschoDe
eine je glattere AuBenflăche haben, denn eine rauhe AuDenflăche vergroBert den
Luftwiderstand des GeschoBes in seinem Flug und reduziert somit die Flugweite.
\Vie schon erwăhnt, trachtete man diese giinstigen Bedingungen zu crfiillen jedoch
nur in „normalen Zciten''. In Parţa, angesichts einer kurzfristi aufgetachtcn Gefahr,
in Form eines anriickenden Feindes, vir.lleicht star den nur wenige Tage zu verfilgung, konnte auf Qtwlităt keine Riicksicht genommen werden ! Zu mindest dies
widerspiegeln die Massen von gehorteten Schleuderkugeln, die in Parţa so zu sagen
in jedem Haus des Horizontes VII. gefunden werden. In der Zeit dieses Horizontes
wurde die Siedlung von einem Feind niedergebrannt und systematisch zerstort 13 . Dies
muB sehr schnell gegangen sein, denn die Bewohner der Siedlung hatten zwar die
vielen Schleuderkugeln noch vorbereitet, jedoch kamen sie nicht mehr <lazu, diese
auch zur Verteidigung einzusetzen I An diesen Kugeln sieht man sehr genau daf.l
sie in Eile verfertigt wurden. Diese gehorteten Kugeln alle zur „mănnermordenden"
Kategorie, das heiBt sie meDen zwischen 0 80-100 mm, zum Unterschied zu den
Jagdkugcln die viel kleiner sind I Sie sind nicht immer genau kugelformig, haben
meistens auch keine glatte Aullenflache und viele haben Spriinge die beim brennen
entstanden sind und die beweiseu daJ3 man keine Zeit hatte die Kugeln vor dem
hrennen richtig zu trocknen.
Die systematische Zerstărung der Siedlung konnte am Befund des Hcilitums
eindeutig nacbgewiesen werden.
Ein Teii der hier von uns vorgestellten Schleuderkugcln wurde auch von uns,
im Laufe unserer archăologischen Tătigkeit in Parţa, als Lesefunde gehorgen. Dies
geschah auserhalb der offiziellen Grabungen die seit 1978 jăhrlich vom Banater
Museum durchgefiihrt werden. Die Leituug dieser Grabungen hatte von Anfang
an Dr. G. Lazarovici, bis 1986 gehOrten wir als Mitarbeiter zum Grabungsteam.
Sehr viele von diesen Kugeln, wurden besonders von A. Agotha aus der
Temesch geborgen. Es muD hier erwăhnt werden dall der Temeschflull Jahrzchnte
Jang bei Friihjahrschochwasser, Teile des Tell I. wegschwemmtc, <labei wurden
viele archaologische Befunde zerstort und wertvolle Materiale gingen verloren.
Ein Teii der Materiale, jene die wasserfest sind, wie z.B. ein Teil der Gefăll
scherben, Stein oder Knochengerăte gelangten so in den FluD, dazu gehoren auch
Schleuderkugeln. Bei Sommerwasserstand, sind diese Materiale zugănlich und es
wurden tausende Stilcke, besonders von dem schon oben genannten A. Agotha geborgen14.
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E in andercr Te ii der Yon uns hier bchandclkn Sch lcudcrkugrln bcsleli l nicht
aus Lesefunden, sondern diese wurden an Yerschiedenen Urten in situ gefunden. So
haben wir schon 19611 aus einem zum Teii zerst6rten Ofen, sieben Schleuderkugeln,
alle 0 90-100 mm, geborgcn 1 ~. Im gleichen Jahr entdecken wir auch im Steilufer
einen vom 'Vasser schon angeschnittenen Ofen (Nr. 2), cr befand sich bei lWeter
165 und in riner Tiefe von 1,5 m von der Oberflăche. Aus diesem Ofen konnten wir
15 Sttick Kugeln bergen 16 • Im gleichen Jahr wurden wir noch einmal ftindig, in diesem Ofen (Nr. 4) befand sich nur einc Schleuderkugel, zusammen mit einigen Tonartefakten versch iedener Art 17 •
Nach unserer l\Ieinung, gehi.iren diese Ofen zeitlich in dic Yinca-Knltur, in
Parţa in den so genannten Zerst6rungshorizont.
Obwohl wir seinerzeit, die genannten Ofen nirht abgetragcn haben, gibt es sie
schon Iange nicht mehr. Sie wurden von elen Flulen der groJ3en Hochwasser, in den
.J ah ren 1970 unei 1971, restlos zerslărt.
Sc/Jleuderyeschof.Je besonderer Art: Als BeÎspiel Xr. 39, es ist lănglich mit den
:\laJ3en 70 x 45 mm. Ein zweites lăngliches Exemplar aus Parţa ist warscheinlich
das Artefakt wclches zusammcn mit einem Opfcrgefii13 in der siidlichen Pfostengrube,
des Tilrstocks vom westlichcn Eingang in das Ileilitum li., gefunden wurde. Hier
halte es als Bauopfer offensichtlich eine Abwehr-Funktion (Siehe Anm. 13).
Die Verwendung lănglicher SchlcudergeschoDe in der .Jungsteinzeit ist somit
sehr warscheinlich. Viei spăler und zwar in der Antike ist diese Form vorherrschend.
Ein anderes, ansonsten kugelfi.irmiges Sliick mit 0 75 mm, hat einen 20 mm
herausragenden Zapfen. Oh es sich hierbei tatsăchlich um Schleuderkugel handelt,
kann nicht mit letzter GewiBheit behauptet werden ! Zu Ycrmuten ist es aber
schon.
Yerschiedcne Abdriicke die auf manchen Kugcln crschcincn, mi.igen eher zufi.illig entstandcn sein, wie zum Ileispiel Gras oder :\Iatlenahdriickc. Eingeprăgt von
der Cnterlage, auf die man die Kugeln zum trocknen gelegt hatte. Oder Eindriicke
von Fingerspitzen, deuten auf unvorsichtiges hantil'ren, mit den noch weichen
Kugeln.
Auf einer dcr Kugeln ist der Hufahdruck, von cinem jungen Paarhufer,
Ziege oder Schaf zu erkennen. Auch dieser Abdruck hat keine besondere Bedeutung,
wirkt aber wie ein Lichtblitz der uns zum Bewuslsein fiihrt, daD um alle diese
toten Dinge die uns aus eincr lăngst vergangenen Zeit, geblieben sing, einmal das
Leben pulsierte !
Einc Kugel, Nr. 2890 mit 0 100 mm und d ie 920 gr. wiegt, ist in ihrer Mittc
durchbohrt. Das Loch ist 0 1~ mm. Bei diesem Sttick gibt es ebenfalls Zweifel
ob es sich um ein SchleudergeschoJ3 handeltl? Auser wir akzeptieren die Moglichkeit, daJ3 die Bohrung cine spezielle Funktion haben konnte, zum Beispiel um etwas
zum Feind zu befi:irdern, vielleicht einen Brandsatz !?
Gber die Wiksamkeit der Schleuder als Kriegswaffe crtibrigt es sich Allbekanntes zu wiederholen, erwăhnen doch immer wieder die antiken Schriftsteller
wie Herodot, Homer, Xenofon, Thukydides, Casius Dio und C. Julius Caesar, in
ihren Werken die Schleuder als eine wichtige Waffe ihrer Zeit.
Fiir die Ratschlăge und Informationen, die den \"erfassern von Prof. Manfred
Korfmann, Dr. G. Lazarovici, Frau O. Radu und FI. Draşovean vom Banater
~luseum, zuteil wurden, mochten wir uns herzlich bedanken. Einen besonderen
Dank und ewiges Gedenken gebiirht an erster Stelle aber dem 1985 verstorbenen
Freund und Mitarbeiter Andreas Agotha, ohne dessen rastlosen Sammlertătigkeit
auch diese Studie nicht mi.iglich geworden wăre.
J(ARL GERMANN und FRIEDRICH E. RESCH
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ANMERKUNGEN
1
Uns stand selnerzelt nur elne ungartscbe Ubersetzung der genannten Arbelt zur Verfiigung,
erscblenen ln nElet ~s Tudomany", Budapest 1977.
1
Fiir dle freundlicbe Ermunterung seltens Herrn Prof. M. Korfmann durch die uns zur Elnslcbtsnabme gestcllte Arbelt: nDie Waffe Davids", Auszug aus Saeculum XXXVII, Heft 2 (1968),
sel auch an dieser Stelle herzlichst gedankt.
a Karl Germann - Friedrich E. Resch: nArchaologlsche Dokumentatlon", Typoskript, dokumentarlsch erfaotes archăologlsches Material aus Sammlung Agotha - Germann - Resch (AGR),
aus den Jahren 1968-1985.
4
Am 26 November 1987 rlchtete Germann elnen Antrag an die Dlrektlon des Banater Museums (Elnreglstrlerungsnummer 2075/30.11.87). mit der Bltte lhn ln den Depots des Museums
dle geborgenen Schleuderkugeln der Jahre 1930 (Ausgrabungen Dr. I. Mllola), 1949-1953 (Ausgrabungen Prof. M. Moga), 1960-1963 (Ausgrabungen M. Moga und O. Radu), und 1978-1985
(Ausgrabungen Dr. G. Lazarovicl), studleren zu diirfen. Mit der Adresse Nr. 2156/9.12.87. wlrd der
Antrag abgelehnt, mit der Begriindung, zu ·den Museumsbestănden wăre der Zugang nur mit der
Genermlgung des Komltees fiir Kultur und Sozlallstlsche Erzlehung des Krelses Temesch gestattet.
Dorthln wurde Keln Antrag mehr gestellt.
5
Ortansa Radu, Abtellungslelterln der Geschlcbtlichen Sektlon des Banater Museums, z.Z.
Rentnerln, ilbermlttelte folgende Information: nMelne Aufzelchnungen iiber dle archăologlschen
Ausgrabungen der Jahre 1960-1963, welche lch zusammen mit dem gewesenen Dlrektor des Museums, Prof. M. Moga ln Parţa vornahm, babe lch bel melnem Elntrltt ln den Ruhestand dem
Sekretarlat des Museums iibergcben. Sie fragen mlch, ob wlr ln der neustelnzeltlichen Sledlung
von Parţa viele Schleuderkugeln geborgen und beobachten konnten? Sehr viele I I Uberali lagen
welche herum, haufenwelde konnten wlr sie ln den Schnltten beobachten und bergen. Es wurden
Haufen gefunden, mit bis zu fiinfzlg Projektllen. Fiir dle wertvollen Informatlonen von Frau O.
Radu, sprechcn wlr hler unseren tlef empfundenen Dank, aus.
8
Erklărllch durch den Mangel an elnschlăglgen Publlkatlonen. Wlr brlngen hier cine Karte
des Banats, mit elngetragenen Fundorte von Schleuderkugeln aus Ton. Alle drel Fundorte slnd
mlttelneollthlsche Sledlungen ln der Banater Ebene. Dan man ln der Ebene anschelnend nur aus
Ton gefertlgte GeschoDe verwendete, ist darauf zurilckzufiihren, daD es keln entsprechenden Stelne
gab. Fiirs Bergland hlngegen Ist anzunehmen, daD bevorzugt ausgewăhlte Kleselstelne als SchleudergeschoDe verwendet wurden.
7
Dr. Ioachim Mllola, markante Temeschburger Personllchkelt, Dlrektor des Museums von
1928 bis zu selnem frilhen Tode, Im Jahre 1940. Geboren 1897 ln Ferendla, Studium ln Bukarest,
1924 Doktorat, Grăbt 1930 in Parţa, Schnltt 1. (Casa Mare und Coliba Scheletului).
8 I. Mllola, ln Campania de sdpdturi fn aşezarea neoliticd de la Par/a (Ausgrabungskampagne
in der neusteinzeitlichen Siedlung von Par/a) erschlenen ln AnB IV, 1931
• M. Moga und O. Radu, in Contribufie la cunoaşterea culturii Tisa I tn lumina descoperirilor
de la Hodoni, 1959-1960. ( Beitrag zur Erkenntnis der Tisza I - Kultur im Lichte der Entdeckungen
von Hodoni, 1959- 1960) erschlenen ln StComCaransebeş, 1977, Scite 231-239.
Und neue Informatlonen von FI. Draşovean iiber neueste Funde (1992) ln Hodonl.
10 Zum Belsplel von uns belm Ausrăumen des Ofens 4. beobachtet. Hler befand slch elne
klelne Schleuderkugel, 0 25 mm, gebrannt zusammen mit GefăDen und Netzgewlcbten aus Ton.
( unveroff.)
11 G. Lazarovlcl, ln Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979,
18 Ebenda, S. 31.
13 In den Wohnschlcbten VI-VII, dle zur Vlnea B
1 Phase geboren, Wurde der ierstlirte
Sakralbau entdeckt. Slehe: Das Neolithische Heiligtum von Par/a, von G. Lazarovicl, ln VARIA
ARCHAEOLOGICA, II, Budapest, 1989.
14 Dle von Agotha, Germann und Resch geborgenen Materiale, wurden zum groDten Teii von
Germann und Resch wlssenschaftlicb ln elner Dokumentatlon erfaOt und slnd so teilwelse ln dle
Facbllteratur elngegangen. Sie erschelnen unler der Benennung, Sammlung Agotha, Germann, Resch
(AGR).
Zu unseren Arbelten, auserhalb der Mltarbelt an. den offlzlellen Grabungen in Parţa, geborte
aucb dle Uberwachung des Stellufers der Temesch Im Berelche. der. Siedlung Parţa I. Nac}l jedem
Hocbwasser, d.h. mlndestens elnmal Jăhrllcb, das Absuchen des Stellufers nacb frelgeschwămmten
Materlalen, wle auch deren Bergung. Ausfiirhllches zu dlesem Thema soli ln elnem spăteren Aufsatz bebandelt werden.
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13 Es handelt slch um Ofen 1., Im "GroDen Graben", Koordlnaten: (etwa) 55N/36 W. Der
"GroDe Graben", Ist eln Gelăndestiick Im Berelch des Sledlungshiigels Parţa I., wo im Jahre 1968
auf elner Flăche von 14 X 40-45 m, bis ln elne Tlefe von iiber 2 m, Erde ausgebaggert wurde. Mit
dleser Erde hat das Unternehmen fiir Wasserwlrtschaft und Regullerung der FliiOe, den Temeschdamm verstărkt !
Bel dlescn Baggerarbelten wurde am Teii groDer Schaden verursacht. So wurden ln
diesem Berelch viele Befunde zerstiirt und viele Materiale slnd verlorengegangen. Wlr haben ln
elnem Randberelch elnen zur Teii weggebagerten Ofen (Nr. 1) entdeckt, aus dem wlr (noch) 7 Stilck
Schleuderkugeln bergen konnten !
18 Der zum Teii frelgeschwemmte Olen, war sehr klein, nur etwa 0,5 m brelt und tlef. AuDer
den Kugeln dle wlr aus dem Ofen bergen konnten fanden wlr noch weltere fiinf Stilck, Im Uferschlamm, offensichtllch aus dem glelchen Ofen herausgefallen.
17
Den Ofen 4. haben wlr Im "Klelnen Graben" entdeckt. Der K.G. wurde glelcbzeltlg mit
dem GroDen Graben angelegt und dlente dem glelchen Zweck.
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COMPLEXUL NEOLITIC DE LA

PARŢA.(111)

Prima parte a cercetărilor de la Parţa a fost cuprinsă într-un raport grneral
asupra săpăturilor din zona sacră 1 şi din \'ecinătatea acesteia 2 . Cercetările din campania precedentă (1986), efectuate de către FI. DraşoYeana, s-au concentrat nsupra
zonei de nord, nord-est a sanctuarului, preparându-se zona secţiunii 9 in carourile
4-24 de la - 1,2 m până la adâncimea de 1,5 m, niY<'i de la care s-a reluat
săpătura în anul următor. In campania precedentă au fost preparatr complexei<'
până la numărul 3i, săpăturile oprindu-se la 1,4, m intr-o zonă în care aproape
întreaga suprafaţă era acoperită cu chirpici. Dintre rczu ltal<' le cleoseh ite am intim
descoperirea unei locuinţe (P.40) cu podina suspendată pe carr s-au găsit mai multe
Yase fine şi o amforă cu o figurină umană în relief. În vecinătatea ei, între dărâmă
turile de chirpici, se afla o „lună" asemănătoare cu cea descoperită în sanctuar 4 ,
dar mai îngustă şi mai mică. În campania din acest an (1987) s-au cercetat: platforma 40 (o numim platformă deoarece destinaţia exactă şi funcţionalitatea construcţiei nu i se Yor cunoaşte decât la încheierea cercetărilor); partea de răsărit şi laturile
sale- a fost ridicată, in situ, o parte din podina suspendată, cea cu elemente arhitectonice, acele arcade sesizate de FI. Draşovean; platformele .JJ .~i l2, situate la
nord de precedenta; platforma 18, capătul nordic, aflat la sud de P 40 ; resturile
platformelor 16, li .yi ,J.J, aflate la est de P 40 (fig. 1). Paralel cu S9 , spre nord, s-a
deschis o nouă secţiune (S10), pentru a se delimita latura nordică a platformei 42
de colţul de nord-est, săpându-se pe 9 carouri, până la adâncimea ele 1,2 m. Aici
a fost sesizat şi un semibordei din epoca prefeudală (D45 ), în carourile 3 şi 6. În
caroul 4 s-a găsit o grupare de chirpici (P44), aflată la -0,9 m, în Yecinătatea căreia
s-au descoperit mai multe obiecte litice şi de os, multă ceramică din faza II C a
culturii Banatului.
Întrucât săpăturile nu s-au încheiat, nici unul din complexele arheologice descoperite nu a fost cercetat integral, multe din concluziile pe care Ic Yom formula
putând fi infirmate de \'iitoarele cercetări. Ridicarea unor dărâmături şi cercetarea
substrucţiei s-ar putea să aducă noi dovezi cu privire la fazele de construcţie (cazi:l
lui P 17 unde s-au găsit 5-6 nivele succesive ale podinii ~i Yctrelor).
Platforma JO. Dimensiunile acesteia erau de (lungimea - L) fi-6,5 m (exteriorul) X (lăţimea - I) 3,5-4 m (interiorul). Ea se afla, ca niYel de călcare al
ultimei faze, la adncimea de 1,45 m. Construcţia are o formă dreptunghiulară, cu
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3

Fig. 1. Parte, 1-2) profllul nordic din 5 8 ; 3) profil CD prin P 17

(direcţia

est-vest); 4) profil AB

prin peretele de est al P, 0 ; Legenda 1-7 a) stratigrafia; 8) chirpici cu straturi succesive de lipituri;
9)

lipitură nearsă;

10)

lipitură

de perete sau podea

arsă;

11 strat de clrbune.
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Fig. 2.

Parţa.

Planul complexelor la adAnelmea de 1,45-1,6 m.

latura lungă spre răsărit. O podină suspendată, aflată în centrul construcţiei, întinsă
din peretele de sud în cel de nord, împărţea construcţia în trei zone. Partea de ră
sărit cu dimensiunile interioare l,75x3 m avea o podină din pământ de culoare
neagră, calcinat din cauza incendiului puternic. În privinţa intrării persistă încă
unele dubii; s-ar putea să fi fost plasată spre est, deoarece în acea porţiune zidul
despărţitor spre P 17 era întrerupt şi acolo au fost găsite urmele a doi stâlpi masivi.
:Ku este exclusă nici o ieşire sau o comunicare spre P 18 , despre care încă nu ştim
dacă funcţiona la acest orizont cronologic. Ieşirea spre răsărit ar fi marcată de
doi stâlpi masivi a căror infrastructură trebuie urmărită. După toate probabilităţile,
la ridicarea acestei construcţii, P 17 a fost refăcută, peretele de vest al lui P 17 fiind
comun cu cel al lui P 409 ceea ce ar explica grosimea nefiresc de mică (8-10 cm) a
peretelui de vest (pi. X) care ar fi fost adosat celui de est de la P 40 • In mica despăr
ţitură dinspre răsărit se găsea o casetă de lut cu dimensiunile de 1,2 x0,8 m, înaltă
cie cca 25-30 cm, nearsă, calcinată cu prilejul incendierii construcţiei. Zidul despărţitor avea o structură de pari verticali dispuşi pe două rânduri. Zidul de nord
era din bârne despicate alternând cu pari verticali. Cea mai mare parte din construcţie a fost ocupată de podina suspendată ce pare să fi avut o bordură ridicată (câ-

108
https://biblioteca-digitala.ro

PI. I.

Parţa,

plalforma 40 (1-2), vedere din lnciiperea de est, zona cu caseta; 3) vedere
cu Pto• Pu şi P 17 •

generală,

teva fragmente ar marca o asemenea bordură), neverificată însa m partea de apus
(posibil ca resturile să fi fost îndepărtate o dată cu demontarea pereţilor, mai
ales dacă aceste borduri nu erau arse). Podina, cu dimensiunile de 2,8 x 3,fi m, a
fost suspendată pc un pat de bârne mari şi pari a cărui structură s-a păstrat în
negativ in lutul ars puternic atât din partea inferioară (de la structura de pari),
cât şi din cea superioară (de la suprastructură şi pereţi). Pe această podină au
fost depuse mai multe vase din pastă foarte fină, de culoare roşie, între care unul
cu reprezentări umane. E greu de precizat care este caracterul acestei construcţii
înainte de publicarea tuturor materialelor şi observaţiilor. Cert este că această
construcţie are unele similitudini arhitectonice cu P 41 •
Plal/ornw 11. ~ivclul de călcare al acesteia se găsea cu cca 10-15 cm mai
jos decât al lui P 401 mai ales zona in care nu se găsea podina. Aceasta presupune
fie o datare mai timpurie, fie mai puţine refaceri decât la P 40 şi, deoarece nu
s-a coborât la nici una sub nivelul de călcare, nu se pot face alte precizări. Lă
ţimea sau lungimea pe care se întind dărâmăturile este de cca G m. Orientarea
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PI. II. Parţa. Platforma 41; 1) detaliu cu vasul 2 şi câteva greutăti de război
de ţesut şi năvod; 2) detaliu de pe nivelul de călcare. Linia punctată marchează găuri pentru sttlpi; 3-4) detaliu cu vusclc 3-5 şi şiragul de mărgele,
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ronslrueţiri este ra la Pw pcrcţii de sud/norei a1 celor douii rom;( mel ii sunl aproapr
lipiţi. Pc alocuri s-au ci<'sroperit porţiuni in silll de lu perrtelr dr sud, acesta
a\'ând grosimea de cca 20 cm. S-au găsit aici trei găuri de pari înfipţi wrtical
pc care s-au aplicat două-trri rânduri de lipituri (prima mai groasft). Cncle găuri

de stâlpi, crle dinspre wst, bunăoară, ar putea să aparţină fie acestei construcţii,
fie celei de la P 40 • Dfufunftlurile pereţilor s-au găsit în interiorul construcţiei,
parţial căzu!i in întn•gimc, majoritatea fiind însă exfoliap şi răspândiţi fie în
interior, fie in exterior. La această construcţie, ca şi in cazul lui P 43 , s-au descoperit două zone; una cn o podină suspendată; alta cu o podină din lut. Între dărâ
măturile pereţilor din colţul de sud-est s-a găsit acea „lună·', piesă aflată la cca
1 m dl' peretele de sud şi !,li m dl' Ct'l de est. După cât se pare, ca a fost prinsă
între dărâmături, dizlocan•a frtcându-st' in momentul prăbuşirii sau anterior.
Partra dinspre răsftrit a constrncţiei, cu o lăţime de l, 7 -2 m (traseul exact al
peretelui dr est nu a Jut precizat), ana podeaua mnena,jatii pc wl. Incendiul şi
prăbuşirea pereţilor au suq;rins in si/11 o serie de piese urheolcgicc constând din
câteva vase şi un văscior eu un şirag de mărgele. Spre peretele de sud s-au gă~it
un număr ele ti g,eută!i de plasă, la care se mai adaugă una, aflată Cl~\·a mai sus
intre dărâmături. 1\u ştim dacă nnumite cifre au neo semnificaţie practică sau
cullică - o repetare a cifrei „7„ a fost sesizată in sanctuarul de la Căscioarele pe
colonna marP piclată (7 pari in _jurul coloanei, 7 coloane pictate şi 7 triunghiuri)",
precum şi 111 sanctuarul dt• la Sălacca6, unde întâlnim repetarea cifrei 9 (9 greutăţi pirnmidale de lut pe altarul II; !J greutăţi piramidale miniaturale pe altarul
III). lnspre perrtell' ele răsărit a fost găsită o casetă de Iul cu dimensiunile de
cca 0,5-0,8 m, rn laturile de nord şi de vest nu prea bine păstrate întrucât se
aflau sub dăramf1tmi de pereţi neprelucraji. între această casetă şi gruparea de
bile, in zona în e:arr s-a gftsit „luna„, au fost scoase la iveală alte 12 piese de lut;
IO greutăţi conice pentru războiul de ţesut vertical şi 2 greutăp pentru plasa de
pescuit, cu orificiul mai marc (pi. 11/1; 111/4.3 -6), aflate pe nivelul de călcare a
părţii de est n cm~strucţiei la -l,70m (fig. 3). Partea de apus a construcţiei
avea podina suq:ndată. Deoarece aceasta nu a fost demontată, nu i se cunoaşte
infrastructuro. Lăţimea ei (rnu poate lungimea) este de cca 2,5-2,7 m. înspre
peretele de vesl s-au găsit două elemente arhitectonice al căror rost nu poate fi
precizat. Ele au fost sesizate şi în campania precedentă. Ca structură şi formă se
aseamfrnă cu partea din spate a umerilor de la statuia monumentală. În zona de
despărţire dintre cele două. părţi, lângă peretele de sud s-au găsit 7 greutăţi conice
pentru război şi l bilă de praştie. Spre mijlocul platformei suspendate s-au descoperit allc două greutăţi conice, două râşniţe fragmentare (una mai mică, pi. 111/4-1)
şi un "\as piriform (pi. II, 1.\" 2 ). La esl de acesta, în despărptura de rst s-au descoperit. 5 vasr, o râşni\ă şi un şirag de mărgele. Acestea se aflau intre găurile
a doi stâlpi care susţ inrau probabil acoperişul (pi. 11/2). Între \'asul ;} şi 4-5
(cele două nse s-au găsit unul în altul (pi. 11/:.1; III/'2) au fost răsfirate
mărgrlele unui şirng (pi. IJ/:~-·1). :\cestea erau clin piatră şi din rorhilia scoicii
spa11dyl1:s (pi. \"1 11), aY:ind la mijloc un dinte de animal perforat (pi. ll/4). O
srric de ohicele mfirunle au fost găsite între dăritmăl.urilc eonstruc! ici (fig. 12/
4; I) gratoar de obsidian;~-:{) dălţi de os; 4) tnb de os; ::i) lamă ele silex; G)
vasul nr. 4; /) grcutalc pentru plasa de pescuit; 8) bile de praşlie). Deoarece
platforma nu a fost în inlregimc cercetată nu ne putem prununţa asupra funcţio
nalităţii ei. S-ar putea ~ă fie \'orba despre o construcţie obişnuită, o locuinţă,
dar în această privinţă ne vom putea pronunţa abia mai târziu, după incheierea
cercetărilor şi studierea întregului material.
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PI. III. P11.r~11.. Pl11.tforma 40; 1) lncAperea de est; vas in situ; 2) platforma 41,
detaliu cu vasele 3-5; 3-4) materiale de la -1,4 m; cultura Banatului,
faza II B.
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PI. IV. Parta. 1) detaliu cu bile de praştie şi fragmente de vase Intre
dărâmături; 2) detaliu de la platforma 42; 3) groapă tn mal; 4) detallu
din platforma 41, zonă cu elemente arhitectonice monumentale.

Platforma 42 (pi. IV/2; V/1). A fost doar parţial cercetată, doar până la nivelul dărâmăturilor. Pentru delimitarea acesteia a fost deschisă o nouă secţiune S10;
cercetarea întregului complex Ya continua în anul următor. Între piesele descope-
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PI. V. Parţa, fragmente ceramice şl vase din cultura Banatul ul, faza II B;
platforma 42 (1); platforma 40 (2); -platforma 43 (3-4), fragment de la
un capac cu protomi.

rite amintim (pl. V/1): lamă trapezoidală, piesă componentă de la cuţit sau
seceră; 2) lamă cu secţiunea triunghiulară, ambele din silex; 3-4) greutăţi conice
pentru războiul de ţesut.
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PI. VI. !'arta, 1-2, 4) materiale din cultura Banatului, faza II B (1-2=
P 41 ; 4=Pd; 3) materiale prefeudale, secolele XI- XII.

Platforma 43 (pi. V/3-4; VI/4; VII/1-4; VIIl/1-4, în S9 , carourile 1-3

parţial

şi

6-7).
A fost doar parţial cercetată, o bună parte a ei fiind distrusă de râul Timiş.
S-a păstrat pe o lăţime de cca 4-4,5 m (fundaţiile zidurilor nu au fost încă exact
precizate). După cât se pare, pereţii acestei locuinţe au fost dărâmaţi spre interior,
păstrându-se aproape intacţi (situaţie similară la sanctuar). Peretele dinspre nord
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PI. VII. Parţa, 1) imagine dinspre est cu S9 şi S10 ; 2) vedere dinspre nord, P 43 Şi P 17 - 1) ieşirea
P 7 ; 2) marginea casetei, P 0 ; 3) caseta cu cereale, P 43 ; 4) bucranii ln perete, P 43 - 3) detaliu din
peretele platformei 43; 4) dilrAmăturlle unul perete sau ale unui tavan de la construcţia cu
etaj, P 13 .

Yest a fost impins peste relălalt (apartenru!a lor nu a putut fi clar precizată).
Dedesubt s-a găsit o podină de lut sus·pendată; cc nu a fost încă cercetată. I\farea
cantitate de lemn din structura pereţilor a determinat arderea foarte puternică a
acestora, în unele locuri până Ia vitrifiere. Pe de altă parte, datorită acestui incendiu de proporfii, a ars şi argila din pereţi, căpătând consistenţa ţiglei; astfel
întreaga structură a unei porţiuni de perete a putut fi reconstruită (fig. 3; pi. VII/3;
VIIl/4). Structura peretelui este aproape identică cu cea a peretelui de nord a
platformei 17 sau <1. celui de est din P 40 (fig. 4), doar că bârnele sunt mai mari.
Dimensiunile foarte mari ale bârnelor ne-au îndreptăţit să presupunem că este
vorba fie de un perete, fie de platforma unei locuinţe cu etaj. Cele două bârne mari,
despicate, ne amintesc de o situaţie similară întâlnită la podina scspcndată din
P 9 • Faptul că această podină cu bârne groase sc află pe dărâmăturile unei alte
podine ne determină să considerăm unele clădiri de Ia Parţa cu etaj (ca de exemplu
tazul lui P 8 unde se vede clar că este vorba de un pod amenajat). Situaţii asemănă
toare se întâlnesc şi Ia Herpaly 7 • Demontarea şi cercetarea integrală a platformei
43 vor furniza noi elemente cu privire la sistemul de construcţie, adăugându-se
celor cunoscute până în prezent, cum ar fi modul de legare a parilor între ei cu
ajutorul nuielelor (pi. VII/3). În zona centrală a construcţiei a fost sezisată o
puternică bulversare a chirpiciului (pi. VIJ/4) unde este posibil să fi existat un
s.tllp central (pi. VII/4, marcată cu linia punctată şi S). O problemă insuficient
elucidată este cea cu privire la destinaţia :>paţiului dintre P, 3 şi P 17 (pi. VII/2;
MU
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Fig. 4. Perţa. lncercare de reconstituire a construcţiei Pco,
dupll. observaţllle de la -1,45-1,6 m.

XV/1; fig. 3, carou 4). Stratul de pământ amestecat din acea zonă ar fi putnt să
indice o podea. între P 43 şi P 17 a fost sesizată o intrare (pi. VII/2, săgeata 1),
marcată şi de un prag despărţitor. Spre sud (pi. VIl/2, săgeata 3) a fost marcată
o zonă in care au apărut numeroase resturi de grâne carbonizate (fig. 3, carou5).
Un fragment de bucraniu (pi. VIIl/1) a fost situat în zona de sud a construcţiei,
în vecinătatea unui stâlp (pi. VII/2, săgeata 4; fig. 3, carou 1). Dintre piesele
mai interesante amintim un capac mare de vas, lucrat din lut cu foarte multă
pleavă, rău netezită, încrustat cu alb şi pictat cu roşu (pe alocuri s-au· păstrat
urme de pictură), capac care nu a fost însă ars. El s-a copt o dată cu puternicul
incendiu ce a cuprins toată construcţia (pi. V/3-4). Deasupra piesei era nn. idol
(în genul celui din pi. XII/2.1), formând împreună un tip de capac deosebit,
caracteristic pentru cu'Itura Banatului; la Parţa s-au descoperit numeroase asemenea piese 8 , care apar însă şi în alte civilizaţii mai târzii, fiind transmise de cultura
Banatului9 •
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PI. VIII. Parţa, P 43 , detaliu de la bucranll; 2-3) ceramică şi obiecte din
5 10, -1, 1 m, nivel cultura Banatului, faza II C; 4) detalii ale structurii unui
perete sau tavan de la P 43 •
descoperită în zona
a săpăturii, fiind una din construcţiile importante care prezintă un interes
deosebit din punct de vedere stratigrafic. Această construcţie aparţine nivelului
stratigrafic 6 a, însă sub vatra sa au fost găsite urme de locuire din faze mai
vechi (fig. 1/3-4). Dimensiunile construcţiei erau uşor de apreciat deoarece s~au
pbtrat mai toţi pereţii la o înălţ·ime de 10-15 cm. Face excepţie peretele de

Platforma li (pi. IY; IX; X; XI; XII; XV/3). A fost

centrală

llf}
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Fig. 5. Perţa. lncercarc de reconstituire a locuinţei Pm adâncimea de 1,6m.

sud, la care s-a identificat stâlpul din colţ şi un alt stâlp din vecinătatea lui
(stâlpul al doilea din colţ). Construcţia a fost delimitată în S9 , caroul 9-10,
parţial în 5 şi 14. Această clădire avea dărâmături masive în zona dinspre peretele
de vest al încăperii de sud (pi. IX/4-5, marcat de linie punctată) şi cel de est
(pi. IX/2-4, mai ales 5 unde se văd 4-5 lipituri de la reparaţii). Lungimea
totală a fost de 5 m (pi. X/3; XI/2, 4), întregul spaţiu fiind împărţit în două
încăperi: una spre sui şi alta spre nord. încăperea de sud era mai îngustă decât
cea de nord având dimensiunile de L =2,2 l =1,8 m. Intrarea se făcea dinspre încă
perea de nord, ca dovadă existenţa unui prag lângă un stâlp (lăţimea intrării
era de 0,8 m fără stâlp), unde podina lipită depăşea zona zidului spre o încăpere
intermediară sau un spaţiu de trecere între P 17 şi P 43 • Caseta 1 se găsea lângă un
perete scund (nu depăşea 30-40 cm), interior. Laturile ei de vest şi de sud erau
ovale şi nu depăşeau 5-6 cm înălţime. Caseta avea dimensiunile de 1 x0,65 m şi
se găsea în imediata vecinătate a stâlpului de intrare. Hostul ei este dificil de
precizat, însă după toate probabilităţile servea ca vatră de foc pentru încălzit.
Caseta 2 cuprindea partea de sud a acestei tncăperi, fiind doar simbolic delimitau
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PL IX.

·Parţa,

P 17', . detalU · din,:etapele de preparare .
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PI. X.

Perţa.

PL XI.

P 171 detalii de pc nivelul de

Parţa,

P 111 detalllde

pţ nl~lul
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călcare .

de oAlcare

PI. XII.

Parţa,

obiecte

şl

ceramlcll. din cultuu Banatului, faza
Pu; .4) Pu;

II B; 1-3

de o bordură de lut înaltă de 2-4 cm. Fundul ei, fiind lipit .cu lut, s-a copt în
timpul incendiului. Caseta avea dimensiunile de 1x1,8 m (p·I. X/2-3; XI/1 "-2) şi
după toate probabilităţile servea ca Ioc pentru dormit, mica bordură având rostul
de a reţine poate blănurile, paiele sau. ţesăturile. Spaţiul era suficient pentru o
familie,. mai ales că se conose tipurile de locuinţe dintr-o machetă aepusă ca

https://biblioteca-digitala.ro

PI. XIII.

Parţa,

obiecte tl materiale din S10, nivel Tlszapolgar.

ofrandă.

Mica machetă de la Platia Magilla, de lângă Zarkou, din nivel Larissa 10
cu Vinca A, redă o încăpere unde personajele dorm grupate în jurul
cuptorului (pi. XVI a) macheta casei; b) poziţiile în care dormeau personajele11 ).
O ·asemenea funcţ.ionalitate ne imaginăm şi pentru construcţia de la Parţa. lncă
perea dinspre nord (pi. IX/6-8), ai clirel pereţ.i s-au·păstratmai bine, uvea dimencontemporană

https://biblioteca-digitala.ro

l'I. XIY. Purta, obiecte

şi

materiale din cultura Banatului razu II C.

siunile de 2 x 2,2 m. Spre est se află o intrare, iar spre peretele de nord s-au găsit
resturile unui ruptor sau ale unei casete, din păcate foarte distrusă de incendiu.
ln vecinătatea c>i s-au descoperit mai multe vase, între care şi o amforă, un castron şi câteva văscioare, greutăţi, bile de praştie şi câteva unelte. Dispunerea
lor în raport cu cuptorul sau vatra cu margini ne îngăduie să presupunem că încă
perea de nord servea ca loc de gătil (pi. X/3; XV/3). Cuptorul sau vatra avea o
formă ovală şi dimensiunile de 0,6 x 0,8 m. Aceasta se găsea lângă intrarea din
stânga (pi. XI /3-4). Între dărâmăturile peretelui de nord s-au găsit câteva bile
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PI. XV. Parţa, 1) vedere dinspre nord; P 0 ; 2) secţiunea S10, B0 prefeudal; 3) detalii cu tnc4perlle
şi casetele, P 17 ; 4-5) detalll de la P, 0 şi P 0 . Liniile punctate marchează conturul lnc4perllor,
vetrelor sau casetelor.

de praştie; de asemenea, şi în zona dintre cuptor şi colţul de N -E erau greutăţi
pentru război şi bile de lut (pi. IX/1-2). In exterior, la est, între perete şi colţul
N -E s-au găsit mai multe greutăţi pentru războiul de ţesut (fig. 3; pi. X/3).
Cele câteva imagini luate din diferite unghiuri - din nord-vest (pi. X/1-2), din
sud-vest (pi. X/4), din nord (pi. X/3), din sud (pi. XI/1) şi din est (pl.XI/2, 4)
permit urmărirea detaliilor descrise mai sus. Liniile punctate conturează unele
detalii ale complexelor. O parte din inventarul acestei construcţii ne permite s-o
considerăm o locuinţă (pi. XII). In colţul de sud-est s-au găsit câteva piese din
corn (dălţi =pi. XII/I. 2-3.2) folosite pentru prelucrarea picilor, precum şi un
capăt de os ce putea fi folosit la decorarea ceramicii (pi. XII/1.1). Ar mai fi de
menţionat o valvă de scoică, un fragment de brăţară (dintr-o valvă de scoică)
(pi. XII/3.8); două văscioare (pi. X II/2.2, 3.1) dintre care unul cu buza crestată,
ambele micuţe, putând fi jucării pentru copii, un toporaş şlefuit (pi. XII/3.7),
câteva lame de silex şi obsidian (pi. XII/3.3-5) şi greutăţi de lut (pi. XII/2.3-4)
folosite la războiul de ţesut sau plasa de pescuit; un fragment de idol cu o cavitate în partea inferioară, de unde rezultă că a fost aplicat pe un capac de vas
(fig. 7jl, vezi nota 9).
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!'I. XVI. Zarkou, cultura Lerlssa (după Galls), Imagine asupra

modulul de folosire

11

unei

locuinţe

ln timpul

nopţii.

Bordeiul ,J.i. În secţiunea 10 a fost sesizată doar partea inferioară a unui
bordei cu ceramică medievală timpurie (pi. XV/2); materialul pl.\'Ij:~). Ceramica
este lucrată la roată; ornamentele constau din incizii paralele, în val şi cu rotiţa.
ln ceea ce priveşte factura (ceramică cărămizie şi brună), profilul buzei, decorul şi
roata rapidă, precum şi arderea puternică, aceste materiale se leagă de cele descoperite în nivelul 2 de la Parţa, din campaniile precedente, aparţinând perioadei
medievale timpurii 12 (secolele X I -X II).
În afara materialelor din complexe a rezultat un bogat material ceramic,
osteologic şi petrografic din strat. Materialele nu au fost încă în întregime restaurate. Toate materialele descoperite au fost prelucrate (sortate, descrise, inventariate), dar nu s-a ajuns încă la un rezultat căci prelucrarea lor statistică µc carouri,
complexe şi adâncimi presupune epuizarea cercetării suprafeţelor începute şi compararea lor pe nivele, adâncimi şi complexe 13 • Materialele descoperite la adâncimea
de 1,4 m nu ridică probleme deosebite. Uneltele din strat sunt similare celor desco-
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Fig. 6. Parţa. Unelte din sllcx şi obsidian din: cultura Tlszapolgâr (1-3, 5, 8, 11, 14); cultura Ilanatulul faza II B (6-7,
9, 12, 15); 10 paslmus; piese componente (1-2, 9); unelte
cu urme ele lustru (1); burghle (3, 10); lame (11); lame rl'tuşate
(4-5, 7, 12); vârfuri (13); răzuitoare (14); cuţit (16).

perite în complexe (pi. 111/3). S-au găsit lame din silex şi obsidian (pi. 111/1-6, 12),
ace de os, unul cu perforaţia spre vârf (pi. 111/7), străpungătoare din corn (pi.
111/8), sau os (pi. 111/9), daltă din os (pi. IIl/10), topor (pi. 111/14), văscioare
miniaturale (pi. Ill/15-rn, 18) şi fusaiole (pi. IIl/17), fragmente de râşniţe (pi.
111/4.1- 1), percutor-zdrobitor făcut dintr-un topor ştirbit (p I. I 11/4.2), greutăţi
pentru plasa de pescuit (pi. 111/4.5-6). Analizând mai atent materialele cioplite
constatăm prezenţa unui număr de piese componente, retuşate (fig. 6/1) sau neretuşate (fig. fi/9). 1n aceeaşi categorie intră unele lame în formă de trapez (fig.
6/2). Vârfurile folosite la săgeţi sunt retuşate (fig. 6/13), neretuşate (fig. 6/3) şi pe
aşchie (fig. 6/6). Unele au fost folosite ca burghie (fig. 6/14), altele au retuşuri
abrupte (fig. 6/10). Lamele prezintă_diferite forme şi lungimi; după secţiunea trans1
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Fig. 7. Parţa, obiecte din: cultura Tlszapolgăr (4, 6, 9) şi cultura
Banatului (1, 3, 5, 7-8, 10-11); din platforma 43 (7, 10); din
platforma 17 (1).

versală sunt triunghiulare (fig. 6/4-5, 7-12) sau trapezoidale (fig. 6/11). În seria

uneltelor cioplite mai pot fi incluse: un cuţit lung de 9 cm, cu retuşuri (fig. 6/16)
gratoare discoidale (fig. 6/15, 18). Uneltele din os şi corn constau mai ales
din străpungătoare (fig. 7/7 -11). Din albia Timişului a fost recuperată o harpună
lucrată din corn (fig. 7/3). Unele piese au fost găsite la 1,6 m (fig. 7/9), altele
la -1,7 m (fig. 7/8, 10-11), iar altele la -0,7 rn, în nivel Tiszapolgâr (din
Sw carou 4, -0,7 m). Una dintre greutăţile de lut, de formă plată, perforată, asimetrică (fig. 7 /5), are urme de sfoară spre partea îngustă, fiind mai ascuţită în
acel loc pentru a mări echilibrul piesei fixate în partea inferioară a plasei de
şi
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Flg. 8.

Perţa,

fragmente ceramice, cultura Banatului, faza II b.

pescuit. Dintre figurinele de lut, în S11 , carou 10, adâncimea de 1,5 m, în vecmatatea casetei 1 din P 17 , a apărut un cap antropomorf ce fusese montat pe un capac
conic. Piesa are faţa pentagonală, nasul lung, ochii reprezentaţi prin două alveole,
gura abia marcată, ceafa trasă spre spate. Piesa este caracteristică pentru idolii
din cultura Banatului, masca feţei deosebindu-se de cele din cultura Vinca, faza B.
Un alt exemplar (fig. 7/2) are faţa ovală, în formă de inimioară, ochii marcaţi
de două romburi, nasul reprezentat printr-o creastă, iar orbitele ochilor alungite
(descoperit în S8 , carou 4, -1,75; marcaj P. 29078). O a treia figurină reprezintă
un taur stilizat (fig. 7/4 a-c) cu corpul abia schiţat, spre deosebire de coarne care
au fost redate cu grijă. După felul modelării pare o jucărie făcută de copii sau
pentru aceştia.
Ceramica. Materialele selectate provin de la adâncimea de 1,4 m, ceea ce
corespunde nivelului 6 a, respectiv din faza II B a culturii Banatului. Dintre forme
amintim: strachina tronconică cu corpul drept sau curbat (fig. 9/1-2, 5-6); cupa
mică, fără picior (fig. 9/2; un fund de vas cu semne (fig. 9/3); un capac cu coarne
scurte (fig. 9/7) şi câteva vase miniaturale folosite ca jucării, care imită formele
130
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Fig. 9. Plltţe, fragmente ceramice şi văscioare dln cultura Ben.atului, faza 11 B
(t--10, 13-15); . cultura Tlszapolgăr (11), .dln secţiune sau din platforma 17
(10, încăperea A).
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Flg. 10.

PllFţa,

detalll de perete din platformo. 17, peretele de vest.

vaselor mari; cilindric cu două toarte (fig. 9/1) sau cu o singură toartă (fig. 9/10);
două cupe~e (fig. 9/11-12). Mai numeroase sunt tigăile de peşte (fig. 9/8, 14),
dintre care una avea marginile alveolate (fig. 9/15). Ornamentele constau din incizii
meandrice (fig. 8/3-4, 8, 10-1 I), dintre care unele mai late; pliseuri (fig. 8/2, 6)
şi proeminenţe ascuţite care amintesc de viitoarele „ciocuri de pasăre·· (fig. 8/5).
Campania de săpături din anul 1987 a adus o contribuţie deosebită la cunoaş
terea arhitecturii t'pocii neolitice. Complexele cercetatt' atent, mărturiile păstrate
în lut permit reconstituirea unor complexe redate in fig. 4-6, aceste imagini
reflectând mai mult tehnica de construcţie a pereţilor decât infrastructura. Imaginile definitive ale respectivelor construcţii nu \'Or putea fi prezentate decât după
studierea integrală a infrastructurii. Cu ocazia ridicării in .~itu a unei porţiuni
din zidul de vest şi a casetei l din P 17 au apărut noi detalii de construcţie, care
vor permite, la terminarea cercetărilor, reconstituirea ultimei faze de locuire (era
a incendierii), precum şi a unor faze anterioare de construcţie şi funcţionare a
clădirii (fig. 1/:{-4). Acestea sunt, insă, probleme cc vor fi elucidate mai tărziu,
după încheierea cercetărilor. Sub podina locuinţei 17 au apărut urmele unor noi
faze, iar pe margini, detalii ale nivelului 7a-c (fig. 1/3). in Ca7:ul peretelui de
nord situaţia este mai simplă, exceptând apariţia stâlpilor unor noi construcţii. De
altfel, în podina incăperii de est a lui P 40 s-au surprins urmele unor construcţii
anterioare atestate de prezenţa unor gropi de stâlpi masivi (profilul AB fig. 1/4),
în privinţa cărora este prematur să ne pronunţăm.
FL.

GHEORGHE LAZAROVICI
ZOIA MAXIM

DRAŞOVEA.'i

Muztul Banatului

Muzeul Na/ional de Istorie a Transiloaniel
Str. C. Daicoviciu nr. 2, 3100 - Cluj-Napoca
HO:\IÂNIA
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Htillgt11m vom Purta und se/nr 11ud-a11I europiJ11i11che und s11d-w1I 1111ialiecht Bt:iehunge11, comunicare
Szolnok-S:ieged, 1986; Idem, ln .4.duMP, XII, 1088.
1 Gb. Lazarovlcl, '/.. Kalmu, FI. l>r11~ovean, A. S. Luca, ln Banalica, 8, 1985, p. 7-71.
1
FI. Dr11ş(1\.·e1111, comunieart', Tlmlşo11re, 1985.
' Gh. Luaro\'icl, ln 1Joeumt11lt„„ fljl. 18; Gh. Lai:aro\'ici, z. Kalmar, FI. Draşovean, A.
S. Luca, op. cil„ pi. Xl\'/IJ-E.
• YI. Dumitrescu, .4.rlu preis/orieci /11 Uomdnla, Bucureşti, 1974, p. 478.
1
I. Ordentlich, ln SIComSatu Jlart, 2, 1972, 71.
7 N. Kallc:r. P. Hacky, ln .1"he I.alt .\'eolilhic of lhe Tisa Region, Budapest-Szolnok, 11187,
p. 120, fig. de sus (Berellyoujfalu-Herpâly).
8 Gh. Lazarovlcl, ln Tibi1cua, 2, 1972, p. 9, pi. Ill/4; Idem, Neoliticul Banalului, Cluj-Napoca, ln B.\f,\", 5, 1979, pi. XXl/H 7, 12; G 9, 14; XXIII/A 4; Idem, ln .VNU, 52, 1983, p. 131
şi urm., fig. 8/4, 18; 10/20; Gh. Lu:arovlcl, Z. Kalmar, FI. Dra~ovean, A. S. Luca, op. cit„ p. 53,
p. IY /14.
1
Analogii ln cultura Tisa timpurie - după noi mal corect este termenul de Szakălhăt
Tlsa - marcând o trecere firească a unor elemente Szakâlhil.t spre Tisa; aceasta este lnsă o problemii de terminologie, colegii maghiari preferând, mal nou, termenul de Tisa timpurie - K.
HegedfiB - I. Makka~", Yeslli -.'W.iigor, The Laie .\"eolithic p. 87, 89, fig. 4, 6; p. 96, fig. 16,
precum şi un capac firă protomii antropomorfă; p. 98, fig. 21. Piesele de la Perţa sunt însă mai
timpurii, apar mai de timpuriu ln faza a II-a a culturii Banalului, fiind contemporane cu cultura
Szakalhat, pe care o socotim mai degrabă un grup al culturii Banatului decât al culturii Alniild.
Sincronismele pe care le vedem ln aceastl problemă sunt: Cultura Banatului, faza II B - Szakălhăt
timpurie; C. Banatului, faza li C - Szakl\lhat târziu; cultura Tisa se naşte după contactele cu
Vlnfa C (vezi Laurovlci, ln AclaMP, XI, 1987, p. 33 şi urm„ Iar sincronismele se pot stabili
cu cultura Banatului III A, fază nlscutii dupl contactele cu Vlnea C (vezi Gh. Lazarovlcl, Z.
Kalmar, FI. Draşovean, A. S. Luca, op. cit., p. 42-44).
18 K
I. Galia, ln .4.nliqulty, I.IX, 1985, p. 20-24, fig. a.
11 Ibidem, fig. b; pe lavlţii doarme marea mamă, iar la picioarele ei, soţul; o pereche tânără
cu un copil Intre cuptor şi Intrare şi dol sau trei tineri sau o pereche ln colt.
11 Gh. Lar.arovicl, ln RMJI, JJ, 1, 1982, p. 31-39.
13 Prelucrările statistice s-au lncheiat pentru S _
1 1 , dar zone din jurul sanctuarului unde
sunt edlftell cu caracter sacru nu pot fi comparate cu acestea datorită specificului lor laic.

DER XEOLITHISCHE KOMPLEX \'OX

PARŢA

(III)

Zusammenfauung

Die im Laufe der Kampagne von 1987 durchgeffihrten Forsehungen konzentrierten sich auf
die niirdllche Zone des Helllgtums und hatten zum Zweck dle Vorbereltung der Komplexe P 40,
P 4t, P 42 sowle dle Urltersuchun11 der Reste von den Komplexen P 16, P 17, P 43.
Dle Plattform 40 Ist eln 6-6,5 111 langer und 3,5-4 m brelter Bau, der sich ln elner Tiefe
von 1,45-1,60 m (xwlschen dem Bau- und dem Zertrilmmerun11snlveau) betlndet. Es Ist dles eln
masslver Bau, dessen lnnenrautn ln zwel Zonen auf11etellt Ist: 1 /3 lm iistllchen Tell mit elnem
Belag, der den FuOboden der Wohnung blidele; 2/3 im westllchen Tell mit elner groilen Lehmplatte
bedeckt. El ne 40- 60 cm dlcke Lehmtrfimmerschlcbt bedeckte belde Zonen. Auf allen mit Lehm
bedeckten Tellen fand man 2-4 Heparaturschlchten, dle 1-3 cm dlck waren. Dle Oslwand war
sehr 5chmal, was cher auf elnc Zwlschenwaod hlndeutet, wahrend die Tragbalken sehr massiv
waren. Dle Nordwand besland aus senkrecht befestl11ten Balken und Pfliicken. Das Im Innern beflndliche Podium halte hiiher gelegene Riinder. Aur dlesem Podium antdeckte man mehrere GefiHle
aus felner Paste, darunter elne Amphore mit :iwel Rellefflguren (dle ln der Kampagne von 1986
entdeckt wurden). Im 118tllchen Drlttel fand man elne ungefll.br 40 x 70/80 cm groile Lehmkasscttc.
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Dle Plattform 41 wurdc nur teilwelse erforscht. Hier wiederholt slch dle Lage von P 40,
und zwar hatte 1/3 elnen FuJJboden und auf 2/3 befand slch elne aufgehiingte Plattform. Belm
Aufheben derselben wlrd man dle Struktur und dle Funktlonalltat bemerken ki!nnen. Der grl!Dte
Tell der Wandtriimmer befand slch auf der Plattform; wobel slch elnlge Telle „ln- situ" befanden
und dle senkrechte Lagc auf clner Hiihe von cca 30-40 cm bezelchneten. Jn der siidoslllchen Ecke
entdeckte man zwlschen den Wandtriimmern einen „Mondu aus Lehm .. Im ·ostllchen Drlttel fand
man elne Lehmkasette, dle mit jener aus P 40 ăhnclt. Zwlschen den -Triimmern und auf dem FulJboden, neben der Siidwand, Im iistl!chen Drlttel fand man mehrere Gewlchte von eh;1em Webstuhl
und Schleuderkugeln.
.
..
.
..
Unter den Triimmern dcr Plattform fand man am ostllchen Rand mehrcre GefiiDc und cine
Halskette aus Muscheln (Sponctylus), Stelnen und Tlerziihnen.
·
Dle Plattform 42 wiirde nur tellwelse crforscht, wobel man feststcllte, da:D dle Wandtriinuncr
ungewiihnllch dlck (cca 50-GO cm) waren. Man untersuchtc dle Siidwand derselben und fand die
Spuren elnes Graberis fiir dle Grundmauer der Wand.
Die Wohnung 43 wurde vom TlmlşfluO zerstort und nur elne aufgehăngte Plattform und dle
Trilmmer zweler Wiinde, dle „ln situ" iiber dle Plattform fielen, blieben crhalten. Nach cler Struktur
der aufgehiingten Plattform zu urtcilen, muJJ cs ln Parţa Stockwohnungen gegeben haben. Etwas
ll.hnllches land man auch bel P 9, wo aber dle Hohe, )n dcr dle Plattform aufgehăngt war, nlcht
bestlmmt werden konnte, so dafJ es slch dort moglicherweise um einen aufgehiingten FuOboden
handeln konnte. Untcr dlesem Bau fand man Gefii.De „ln situ" sowle eln Bucranes neben der Sfidwll.li.d
oder auf elnem der Im Siidwesten llegenden lnneren Pfosteri. ····
Plattform 11 wurde teilwelse ln der Kampagne der Jahre 1980-1982 erforscht urid gehiirt
zum Nlveau 6 a. Unter lhr fand man iiltere Wohnungsspuren. Der Bau halte eln 5-x 1, 8 m groDes
sildllches Zlmmer·und eln 5 x 2,2 m grolles niirdllches Zlmmer. Im siidlichen Zlmmcr cntdeckte man
zwel Kassetten: elne mit bcwohntem FuJJboden und mit elnem Rand, der unsercr Melnung nach
el ne 1, 8 X 1 m groJJe Schlafstelle begrenztc; dle andere war 1 X O, 65 m groO, halte· erhobene Rănder
und dle AusmalJe elner 30-40 cm hohen Kassette und wurde, unserer Melnung. nach,· hochstwahrschelnllch als Erwiirmungsstelle verwendet. Im nordHchen Zlmmer fand man elnen Herd und · ln
dessen Niihe befanden sfch mehrere Gefiifle, Kugeln und Gewichte. · Fiir dle Funktlonalltiit glbt es
elne lnteressante Analogie ln der Makette von- Platela Magula aus der Kultur Larlssa.
Zwlschen P 17 und P·43 befand slch eln mit Lehm belegter Raum, der Im Siidwesteck elne
Abgrenzung fiir Korner hatte, ln der man zahlrelche verbrannte Korner entdeckte.
Dle archiiologlschen Materlallen aus Keramlk (Werkzeuge; Schmuck, Gegenstiinde), Kleselsteln, Obsidian und Steln erlauben dle Identlflzlerung zahlrelcher hiiuslicher. Beschaftlgungen unl:I
Handwerke. Das Material aus den ln ,dleser Kampagne erforschten Niveaus stam.QJ.t aus der Phase
II B der Banatkultur, dle mit Vlnfa B 1, friihem Szak_âlhât. u_nd mlttlerem Turdaş sowle mit dem
Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Komplex (klasslsche Phase) und mit der .Plşcoltgruppe (miUlerc
Phase) zeltgeniisslsch Ist. Durch dle stratlgraphlschen Bemerkungen aus den letzten Kampagnen
und durch dle Methode der verglelchenden Stratlgraphle wurden folgende Synchronlsmen festgesetzt:
- Vlnca A 3-Alfold - Banatkultur I - friihes ·Plşcolt„ Vlnea B 1 - Banatkultur II Afrfihe Furugy / Szâkalhăt- Gruppe - friihes Cluj ~· Cheile Turzii - Lumea Nouă, Vlnca B 1/82 ,
Banatkultur II B - Szâkalhât - mlttleres Plşcolt - klassischcs Turdaş - Cluj - Cheile Turzii Lumea Nouă, Vlnca B 2 - B 2/C - Banatkultur II C - spătes Szâkalhât - spiites Turdaş - Taulaş - spiites Pişcolt.
In derselben Gegend entdeckte man auch dle Spuren elnes friihrnlttelalterllchen "-euers
(11-12. Jh).
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DETERMINAREA ANTROPOLOGICA A UNUI SCHELET
DIN PERIOADA NEOLITICA PROVENIT DE LA PARŢA
TELLUL li*

Aşezarea neolitică de la Paqa - ll'llul II a intrat in literatura de specialitate în urma cercetărilor întreprinse în anul 1979 1, când au fost precizate stratigrafia şi apartenenţa culturală a meterialului descoperit.
Datorită importanţei deosebite şi problemelor pe care le-au ridicat aceste
materiale, în anul 1992 au fost reluate săpăturile în zona centrală a tellului 2 •
În decursul acestei campanii, în nivelul al Ii-lea, în care apare cultura
Petreşti, la adâncimea de 0,8 m, a fost descoperit un schelet uman. Acesta este
culcat pe partea dreaptă în poziţie chircită orientat E-V, cu capul la E. Membrele inferioare sunt puternic flectate, iar antebraţele sunt flexate pe braţe. l\lembrul superior drept este dispus paralel cu toracele, iar cel stâng adus sub mandibulă.

Datorită torsionării coloanei in
orientată cu partea ventrală în jos.

regiunea

toraco-lombară,

cutia

toracică

eslc

:r-iu au putut fi surprinse nici groapa mormântului, nici obiecte aparţinând
unui inventar funerar.
Scheletul, bine conservat, a aparţinut unei persoane de sex feminin care a
decedat la \'ârsta de 20-21 ani. A avut o talie de 153,5 cm (după metoda Breitinger). Sexul a fost stabilit după aspectul morfologic al oaselor bazinului şi craniului. Vârsta s-a determinat prin corelarea persistenţei cartilajelor de creştere de
la nivelul oaselor lungi cu aspectul dinţilor. Molarii de minte sunt erupţi, rădă
cinile formate, dar foramenele apicale sunt larg deschise.
Determinarea antropometrică s-a efectuat după metoda l\fartin 3 •
La nivelul craniului am prelevat următoarele date metrice şi am calculat
următorii indici:
l\"r.
lllertln

I

1
1
2
2a
3
3a

*

la

Dete ruetrke
Indici
2

g-op
g-1
n-1
g-1

n-1

I

Perfa tel. II
:\"eolitic 20 ani

F.

I

I

I

3

Nr.
l\lartln
4

30
31
311
31
7

189
170
165
184
182

Date metrlce
Indici

I

5
b-1

l-o
1-l
i-o
ba-o

I Perfn
tel.
Neolltlc 20 ani
li

F.

I

6

111
100
74
37
34

Mulţumim domnului Florin Draşovean, arheolog le l\Juzcul Banalului, pentru că ne-a pus

dispoziţie

scheletul, spre determinare, ca

şi

pentru descrierea morml\ntulut.
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1

I

2

I

3

l

4

I

5

8

eu-eu

135

16

17
5

ba-b
n-ba

136
111

45
40

lăţ. orii.
occipital
zy-zy
ba-pr

20

po-b

122

48

n-pr

I

6
28
114
98
62

9

ft-ft

95

47

n-su

112

10

co-co

115

•3

fmt-fmt

110

11

au-au

112

46

zm-zm

96

ast-ast

110

62

ol-sta

45

63

emu-emu

38

12
23

clrcumf.
orizont.

523

25

arc n-o

384

55

n-ns

arc n-1

342

54

lnălţ.

25a

48
orlf.

18?

nazal
26

arc b-n

135

51

mf-ek

35

27

arc b-1

120

52

lnlilţ.

28

arc I-o

129

50

mf-mf

23

281

arc 1-1

82

fmo-fmo

92

281

arc 1-o

37

Ic

eu-eu
--g-op

72,5

29

n-b

115

Ivi.I

ba-b
--g-op

73

po-b
g-op

64,5

Ip

enm-enm
ol-sta

84,4

Ivl 1
It1

ba-b
--eu-eu

It1

43 (1)

orbit.

capacitatea

33

1494±
100 cm 3 •

100,7

38

po-b
eu-eu

90,3

65

kdl-kdl

Itf

ft-ft
--co-co

82,6

66

go-go

Ift

ft-ft
--eu-eu

70,4

67

Tea

ast-ast
--eu-eu

81,4

69

I.d.gn

29

lfpl

b-1
--n-b

96,5

69(1)

lnălţ. ram. or
la foram. ment.

28

Icf

n-b
-arc n-b

85,2.

69(3)

Iăţ. mand. la
foram. ment.

13

tcp

b-1
arc b-1

92,5

70

lnălţ.

53

Ig.o

b-1
arc l-o

76,7

71(1)

lăţ.

82,3

71a

lung. kdl-co

84,4

79

Unghi mand.

lliţ.

orlf. ocel.

Ic.o

ba-o

Te.j.

~
eu-eu

craniană

101
85

lăţ.

42

blmenton
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ram.

mln a ram.

34
31
109°

1

I

2

I

u-pr

lf .s

-:r:y-zy

n-gn

lf .t

:r:y-zy
lăţ.nas

l.n.

n-ns
IN. orbitei
mf-ek

I.o.

3

I

4

54,4

Ir.

98,2

I ram

52, 1

Ilm

I

I

5
lăţ.mln.for .mat.

46,4

lnălţ.r .or .for.m.

lăţ.mln.a
lnălţ.

6

ram.
ram.

04, 11

go-go
kdl-kdl

84, 1

97, 1

Forma craniului în normă verticală este pentagonoidă, iar în normă occipiare aspectul de bombă.
Datele metrice ale neurocraniului definesc un craniu foarte lung, cu o lăţime
şi o !nălţime mijlocii. Indicii cranieni îl definesc ca dolicoeran, ortocran şi hipsirran. Reliefurile musculare sunl slab pronunţate. Fruntea este îngustă, dreaptă
ortometopă. De menţionat că osul frontal este mai lung decât parietalul, deşi de
obicei şi în special la femeile tipului mediteranoid este invers 4 • Se remarcă o bombare a occipitalului, fenomen cu o deosebită semnificaţie în determinarea tipolotală

gică.

Capacitatea craniană,
~fasivu 1 fac ia I

determinată după

.Jorgensen, ne

indică

aristencefalia.

Înălţimea superioară şi totală a feţei se încadrează în grupa mijlocie. Sub
aspectul lăţimii faţa este foarte îngustă, indicele facial total fiind caracteristic
tipului hiperleptoprosop. Indicele facial superior este propriu tipului mezen. i\"asul
este scund, având o lăţime mijlocie. După indicele nazal se încadrează în tipul
camerin.
Orbitele au formă rectangulară, sunt foarte înguste şi au o înălţime mijlocie.
Scheletul postcranial
La humerus am prelevat următoarele date metrice şi indici:

Xr. ,Martin

Dimensiuni

1) lungimea maximă
stânga 280 mm
4) lăţimea epifizei inferioare
:1) diametrul maxim al diafizei
6) diametrul minim al diafizei
7) circumferinţa minimă a diafizei

dreapta 290 mm
51 mm
22 mm
16 mm
53 mm

Indicele de robusteţe (7 : 1) este de 18,9 şi caracterizează tipul gracil, iar indicele secţiunii dia:fizare (6: 5) este de 72,7 şi ne indică platybrachia .
. La femur am obţinut următoarele date metrice:

Xr.

~lţfartin

Dimensi 1111i

1) lungimea maximă
2) lungimea funcţională

6)
7)
8)
9)
10).

diametrul sagital al diafizei
diametrul transversal al diafizei
circumferinţa. la mijlocul diafizei
diametrul transversal în 1/3 superioară
diametrul sagital in 1/3 superioară

396 mm
390 mm
24mm
23 mm
71 mm
25 mm
19 mm
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Indicele de robuste~e (fi+ 7 : 2) este de 13,08
Indicele lungime - grosime (8 : 2) este de 18,2
Indicele pilastric (6 : 7) este de 104
Indicele platimetric (10 : 9) este de 76
Prin urmare, femurul este platimer şi prezintă un pilastru slab dezvoltat.
I.a tibie am preleYat următoarele date metricc:

l\·r. Martin

Dimensiuni

I} lungimea maximă
diametrul sagital la mijlocul dafizri
diametrul sagital la nivelul găurii nutriliYc
diametrul l ranswrsal la mijlocul diafizei
diametrul transwrsal la niY. găurii nutritin
circumferinja minimă a diafizei

8)
Sa)
9)
9a)
!Ob)

300 mm
22mm
27 mm
19 mm
25 mm
78 111111

Indicele lungime - lăţime (lOb : 1) t'ste de 26
Indicele diametrelor mijlocului diafizei (9 : 8) este de 86,3
Indicele cnemic (9a : Sa) este de H2,6 şi ne indică tipul euricnem
Întregul schelet este gracil, cu inserţii musculare slab reliefate.
Diagnostic tipologic
Datei<' metrice şi indicii, precum şi aspectul morfologic ne indică lipul rnediteranoid.
În aria pelreşteană sunt cunoscute doar raleY~ morminte, rare sunt onentatc SE - l\E~.
Singurul schelet prownit din rullura Petrcşti care a fost determinat antropolngic6 a apar!inut unei femei de tip mediteranoid.
Pe baza cunoştinţelor de care dispunem până în prezent putem susţine că
purtătorii culturii Petreşti au fost de tip mediteranoid.

VERMEŞAX

MARIUS MUXTEAX

HORIA

Şef

Şef de lucrări la disciplina de Ortopedie a

de lucrări la disciplina de Anatomie a
U.M.F. Timişoara

U.M.F.

Timişoara

1 Gh. Lazarovicl, Neoliticul Banatului, Cluj 1979, p. 166-168 şi 204; Idem, Importuri Tiszapolgar ln aşezarea Sălcufană de la Cuptoare - Sfogea, ln Banatica VI, p. 39; Gh. Lazarovici, z.
Kalmar, FI. Draşovean, S. Luca, Complexul neolitic de la Parţa, ln Banatica, VII, 1984, p. 42;
FI. Draşovean, Cultura Vin~ă, fazele C şi D ln Banat, ln Cultura Vinla ln Romdnia, Timişoara
1991, p. 60, 61, 62, 66.; Gh. Lazarovici, Parţa, ob 2, n Cultura Vinla fn Romdnia p, 67-69.
2 Săpătură condusă de FI. Draşovean. A fost deschisă o suprafaţă de 10x10 m, care a fost
cercetată ln 1992 până la adâncimea de O 8 m.
3 Martin R. Saller K., Lehrbuch der Antropologie, I-IV. Fisher Verlag, 1957.
'C. Maximilian, Sdrata-Monteoru, Studiu Antropologic, Editura Academiei R.P.R., 1962.
5 I. Paul, Cultura Petreşti, Editura Muselon, Bucureşti 1992, p. 115-116.
6
Maria Cristescu, Die anthropologische Untersuchung des bei, Salzburg (Ocna Sibiului) gefundenen, zur Petreşti-Kultur geMrenden Skelettes, ln Forschungen 6/11l63, p. 131-135.

• Acest articol va fi publicat ln lb. germanii, 111 anuarul muzeului din Nyre11yhaza (UnQaria).
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THE

PETREŞTI

CULTURE IN BANA'l'

RESEARCII I I ISTOI1Y
In lhc middlc of thc fourlh millennium B.C., the civilization from thc interior
Carpathian arch devcloped superb painted ceramics. Thesc were known under the
names of "the culture with west Romanian painted ceramics" (Dcr westrumanischc
bemaltkeramische kulturkrcis: NESTOR 1933, 25-29), "the culture with central
Transylvanian painted ceramics" (Dic mittelsiebenhiirgische bemaltkeramik:
SCHROLLER 1933, 25-29), "the rivilization with painted ceramics from thc
west - dacian circlc" (BERCIU D. - BERCIU I. 1946, 53-63; 1949, 4, 11, 41),
"the Petreşti type" (BERCIU D. - BERCIU I. HM9, 41), and finally, the Petreşti
culture (BERCIU 1961, 24, 25, 26). The Petreşti culture engaged an enLire group
of specialists who were succcssful în interpreting many aspects associated with C\'Olution, chronology, the function of this civilization and the affiliations with the
culture which thrived în the gcographical space neighbouring its area of evolution (BERCIU D. - BERCHJ I. Hl46, 53-60, 63; 194fl, 11-18, 41-42; BERCIU 1961, 24-25, 27, 29; VLASSA 1963 and next 485 and next; PAUL 1965,
294-301; 1965a, 5 and next; 1967 3-22; 1968; 1969, 33-70, 82; 1969a, 325
and next; 1970, 97-10·1; 1975, !J-16; 1977; 1978; 1981; DUMITRESCU 1961;
1966; 1968; 1972; ALDEA 1974; MARINESCU-BÎLCC 1977; DRAŞOVEAN
LUCA 1990; KALMAR-MAXIM 1991, 137-140).
Research has revealed that the area of extension of the Petreşti culture is
rcduced to Transvlvania, where evidence of over sixty one settlements remain
(PAl'L 1978, 15, .plate LIII).
Beginning in 1968, surface collectioris gathered în Banat, on the territory
settlement from Parţa Teii II (Parţa west), hy A. Agotha, K. Germanu aud F.
Resch, Ied to the disccwery of ceramic fragments - unique up until that date.
These artifacts wcre attributed to lhc Pctreşi culture (LAZAROVICI 1976, 1/57; 1979, 166-167; 1981, 139). Other Petreşti materials, including a painted sherd
found by F. Medelt'ţ in the village cemetery of Foeni în 1979 (MEDELEŢ 1987,
132 and note 71), were added to the collection. Subsequent Petreşti materials
were discovered în other sites and will be discussed în this paper.
1.

Chişoda

\'eche

Between 1976 and 1981, in the region known to locals as "Livezi", O. Radu
began research describing the type of habitat and stratigraphy of the site, bringing to ligth a rich and variant-inventory of ceramics, lithic and bone. In the second
stratum a ceramic fragment, reddish-purple în colour, well polished and burned
twice attractt'cl special attention of O. Radu. Belonging to a bitronconial sauce-

139
https://biblioteca-digitala.ro

I

~
.: .

-----------

~

I

I

--

'):
.;

,•;

CM

J

I
I
Pl. I

~40

https://biblioteca-digitala.ro

~
IT~

pan thr slwrd has a hanclle 011 its shouldrr, oval in sh:qH'. Thr <·xterior decor,
executf'CI using thr painted techniqur, is cornposed of chrrry rrd Chevron lines.
Scalenr trianglrs orienlrd wil h l he ir I ips downward an• t•xec·utrd insidr !he vessel
nrar the lip region (pi. J:l).
Other ma\C'rials having arfiliat ion with !he Petreşt.i cullurr haw been found
in the second slratum (than.ks Io Mrs. O. Radu for the courtrous offer of the finds
for publiralion). Tht' malrrials in qut"stion consist of a well polished, black ceramic fragnH•nt from a saucrpan with lhe sholdPr slightly, rheckered; some pieces
from SC'Hrnl hitronconic wssC'ls and a band-handl<' with slightly raised sides attached to the lip of lhP 'c•ssel, similar to finds from other Petreşti sites (DRAŞOVEA:t" - HOTEA mw, pi. \'l/8 and not<' 4ti; and Mintia, unpublishcd). Additional Petreşti materials founcl at the site cannot bc included in this discussion
because of their unknown stratigraphic locations. Thb resuit.cd from t'vo human
errors - the loss of the site field notes and the occidental switch of labels by personnel in the storage depot. At this point in time, it would seen that the Petreşti
finds do not belong to stationary complexes but appear as ··imports"' in the secontl
stratum, belonging to the \'inca culture, Phase C.

Surface collections galhered in the Roman Orthodox cemetery located in
the west part of the village on a terrace left of Timişat, led to the discovery of
Neo - Eneolithic ceramic fragments, among them a sherd painted with thin
cherry red lines (pi. l\'/1; LAZAROVICI 1979, 167; 1981, 39; 1985, 43; MEDELEŢ 1987, 132 and note 71; DRAŞOVEAN 1991, liO).
Between Hl91 and 1992, seventy square meters werc researched in order to
understand stratigraphic position and cultural context in which painted materials
appear. Among the group members were Florin Gogâltan, :\1 ircea 'lare and the
author. The arrhaeological deposit had a thickness of 1.fJ m. The Neolithic stratum - covered by a very thin bronze age cultural layer - was enclosed between
0.5 and 1.6 m. This in turn is divided in to three levels: 0.5 m to 0.6 m; 0.6 m
to 1 m ; 1 .O m I o I .6 m .
Surface dwcllings, analyzed only on the area excavaled, werc discovered in
the first levei at a dcpth of 0.55 m, in the second levei at 0.9 m and in the last
levei at 1.5 m.
The dwelling Crom thc upper levei, disturbed hy another bronzc age dwelling,
had the floor constructed directly on the ground. As far as can be determined,
the walls were constructed from twigs over which a thick layer of clay mixed
with hacked straw and chaff was applied. The shape of thc dwelling, orientat.ion,
or division into rooms cannot he described due to the poor state of conservation
and the restricted s ize of the excavation.
Even less information is known about the dwcllings in the last levels because insects destroyed the greatest part of the soft ash-like soii that made up
the unburnt floor. The absence of post ho Ies and foundation trenchcs made it
impossible to determine the orientation of the dwcllings. \\"hat can he noted
with accuracy is the fact that each dwelling had an ovcn. The presence of an
oven was suggesled by a well preserved hearth. The hearth wass paria lly hurned
at the mouth of the oven and under the floor, where a colour changc from brick
red to yellow was identified. Fragments of thick and fine vessels were discovered
almost glued to each othcr under thc ovcn hearth of dwelling numbcr five.
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Fig. 1

Upon the completion of the essential study of the materials found, differences among them were not perreived. Therefore, the material is presented in the
following categories: tools and ceramics. The ceramic material, ordered according
to depth, embraces the entire range of ornamentation and most dispersed shapes.
Figures 2 and 3 illustrate their synthetic distribution.
The tools, small in numer, are represented by two axes, one trapezoidal with
a plane-convex section (PI. IX/7), the other one perforated (PI. XV/5); a blade
worked from a coffee coloured silex with the active side polished due to usage,
possibly as a retouched component part from a sickle (PI XIV/8), and thrce bone
awls (PI. XV/2).
Of special interest is the unique marble artifact from plate XIII/fi. It is
perforated and could have served as a pendant, am uiet or button.
_Ceramics ar e divided into the three well known categories: usc, semi-fine
and fine.
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The thick type ceramics are created frorn a pure fine paste m ixed with fine
sand, occasionally mixed with ground ceramics, and well burned acquiring dark
colours. In some cases, possibly due to a layer of colour, thc surface of the sherd
has a light ash white appearence. However, there are also ceramic fragments whose
surfaces are covercd by a el 1 pol ished cherry red co loured s lip.
Various vessels have been identified from the site: howls wilh inward lips
(Type A4a: PI. XIl/1); pots (Type Cl, C2: PI. XIll/l, XV/11); arnphorae (Type
E 1); trays (Type H 9); pots with two handles (Type C 4: PI. Vl/l, XI/7); cups
with cylindrical Jegs (Type D 1: PI. XIl/2) and lids (Type I: PI. V/9).
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Ornaments on functional ceramics arc rcduced to alveoli on the spout (Pl
XIII/I) and wide incisions (PI. V/9, XII/2). În some rare cases spatula marks
can he consider.ed de corative (PI. V/1).
Semi-fine and fine ceramics are more abundanl in comparison with thicker
ceramics. The majority of ceramic fragments originate from small and middle sized
vessels created from a pure, well kneaded paste mixed with fine sand and mica.
The we 11 burned ceramics in this category appear in various colours, including
black, ashy black, orange and chestnut. In somc cases, the superior part of the
vessel is black while the inferior part is reddish-chestnut in colour. Chery red and
well polished, milky brown coloured ceramics arc also found in association with
the above.
Thc fine and semi-fine ceramics forms arc represented by a simple bowl (Type
A); profiled (Type B); pot (Type C) and amphora (Type E).
The simple ho\vl has the following variations: A 1 - stumpy with a tronconic
shape (PI. VIl/8); A 2 - tronconic with curved walls (PI. IV/9; XII/5; XIIl/2;
XV/10); A 3a - tronconic with tall arched walls (PI. VII/6; XII/3); A 3b
semi-spheric (PI. XV/G); A 4a - rounded shoulder and an inward lip and A 4b strong inward lip (PI. VI/5; X/1).
The profiled howl is the most abundent shape and is characteristic of semifine ancl fine ccramics. They have the following variations: B I - stumpy, bitronconic "ilh a reliefed shoulder and an outward lip (PI. V/4); B 2a - streched bitronconic with a profiled lip (PI. V/l; Vl/l); B 2b - stretched bitronconic with
the superior cnd slightly outward and a profiled lip; B 3a - deep bitronconic
with a profiled lip (PI. VII/3; VIII/2); B 3h - deep hitronconic with the inferior part slightly curved and an inward short lip (PI. IX/l); B 4a - stumpy with
a reliefed shoulder, a slight inward arched superior end and a profiled lip (PI.
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IV/8; \'/G; VIIl/1; XI/5): B 4c - stretched bitroncouic (PI. VIII/3); B 4d stumpy with a rclirfrd shoulder aud an outward curvccl superior part (PI. V/3;
VI/3; VI/8; VII/9; IX/2; IX/3; Xl/1; XIV/l, 3, 4); B 4e - stumpy with an
outward suprrior encl (PI. VI/9; IX/6; XI/4); B 5a - medium height, rounded
shoulder and a slightly outward lip (PI. V/7). The presence of saucepans with a
start of checkering has to he noted.
The pots have the following variations: C 1 - deep and fat with an outward
lip; C 2 - deep with a slightly profiled lip (PI. XIII/3, 8); C 3 - bitronconic;
C 4 - stumpy with two handles "pulled" from the lip (PI. IV/5).
The amphorae have a globular body with a tronconic neck (Type E 1: Pl.
X/8) or a cy lindric ncck with an outward lip (Type E 4). Severa I fragments categorized as types E 2 (PI. V/11; X/5) and E 3 (PI. V/8) can he part of supports
of a tronconic shape.
The cups with cylindrical legs (Type Dl: PI. XII/2), lids (Type I: PI. V/9)
and the so-callcd "fish-trays" (Type I-l) complete the index of forms.
Petreşti ceramic ornamcnts found at Foeni (Fig. 3) are composed of the following types: type A, alveolate; type B, notches; tipe C, folds (pleated); type D,
wide groov<'s; type E, incisions; type F, polishcd ornaments; type G, decorations
made using painted techniques.
Polished ornament type F îs mast frequent at 27% of total ornamentation.
This îs followed by alveolate and folds (pleated) each at 19%; notches, 15%;
painted decoration, 8%; wide grooves and incisions each at 6%.
The alYeolate orriaments are carefully executed on the lip of the vessel (Type
A 1, A LJ: PI. VI/1; IX/1; X/6; X/8; XI/5; XIIl/l), on the bodies oriented parallel with the lip (Type A 5: PI. VII/ ) or oblique, associated with the grooved
decoration (Type A 6: PI. VI/5).
T.' pe B ornament, or nolches, are executed on the lip (Type B 1-B 3: PI.
V/1; VII/9; VIIl/l, 4; X/7; XI/4; XV/8) or shoulder (Type B4: PI. V/4) of
bo\vls.
Typ<' C, or pleated ornaments, decorate the superior part of vessels being
displayed ei ther perpendicular on the lip (Type C 1: PI. V/2; X/3), simple oblique (Type C 2: PI. XIV/2), grouped (Type C 2: PI. XIV/5; XV/12) organized in
an "inlaid floor" pattern (Type C 5: PI. XII/4).
Type D, or grooved motif on the shoulder of .bowls (Type D 1: PI. VI/3), in
the superior part of the vessels (Type D 2-D 4: PI. VI/5; IX/2; X/2) or displayed în registers (Type D 5: PI. XI/2) completes the ornamental motifs created.
CTcduced in frequency, Type E, or the ineision technique, is characterized
hy a vessel !id (PI. V/9) and a fruit bowl leg (PI. XII/2). In two cases it was
noled that the incision ducts were polished (PI. VI/2; XI/10).
As mentioned aboYe, the mast utilized ornamental motif is attained by polishing the ceramic surface. At the site of Foeni, this type 'of ornamentation (Fig.
3: F) is executed l~specially în the interior of the vessel. Normally, it is composed
from a band circumscribing the lip from which other bands start converging in
the base are.a., (Type F 1: Pl. VI/5, 9; IX/6; XIV/7; XV/9) or are displayed in
a "netting" pattern (Type F 3: PI. XII/7). It was noted that sometimes the wide
hands appear in conjunction with lines executed in the same technique (Type F 4:
PI. VI/5; type._ F 5: PI. VI/4; type F 8: PI. XI/9). Lines atone may form angular
motifs (Type F,~:~.Pl. XIII/9; type F 10: PI. IV/2).
The last of" tbe ceramic ornamentation encountered at Foeni is Type G, or
the µainting technique. The paiut is applied to a well polished surface of the
pot hefore firing. Two categories of pottery can be distingushed from the colour
of the decoration: white / red-cherry red (Type G 34-37) and cherry red or redbrown / orange, brown, orange-yel low.
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In the first catcgory, white paint is applied in lhin angular lincs on a redcherry red and brown-red base (PI. IV/4, 7, 9). Additional small lines are executed
perpendicular to Lhe outer angular line, oriented towards the exterior (Fig. 3:
type G ;-\13, G 37). In somc instances, parallel oblique lines are drawn on the
superior partt of \·essels (Typc G 35: PI. l\'/6).
The second rategory contains red-brown colours organized in a number of
thin parallel lines creating angular ornamental motifs (Type G 8: PI. IV/1 a;
type G 13: PI. VI/10; type G 12: Pl. X/4, H; type G 10: PI. XIV/fi a) which are
associated, in onc casc, with zig-zag bands (Type G 7: PI. XV/l). Isosceles triangles positioned with their tips downward are executed in the interior lip area of
the wssel. The triangles arc dons in the same colour (Type G 28: PI. IV/1 b;
VI/10), with broken lines (Type G 27: PI. XIV/9 b) or straight lines parallel to the
lip (Type G 33: PI. XV/1).
ll must be noted that black painted decorations are absent at Foeni, although
frequent at Parţa Teii II.
3. Folra
Following a surfarc rollection in l\î86, ceramic fragmcnts belonging lo thc
i rulture haw heen found approximalely 1.5 km west of the village of
Folea, in an arca named ''La Bruşi" by locals. These finds are of cherry red to
orangc rollour and arc well hurned. One of the fragments preserved a well po.Jished
slip. Due to the fragmentary state of the finds, only one saucepan with a sharp
shoulder (PI. I/2) and possibly severa! amphorae can he mentioned. The stratigraphic relation in which the mentioned malerials appear is unknown.
Petreşl

4.

Perţa

Two ceramic fragments belonging to the samc vessel \\Ore discovered al scttlement l, J>ar{n Easl, during the 1984 excavat ion campaign. The fragments werl'
part of a bitronconic vessel with a reliefed lip (PI. III/3), worked from a pure
paste m ixed with fine sand and orange in co lour. Cherry red lines arranged in a
"chevron·· pattern made up thf' clecoration executed on a well polished slip. lsosceles triangles oriented downwards were found in the lip area within t:he vessel.
The lines that macle up the triangles werc also cherry red in colour. From a
stratigraphic standpoint the fr~gments came from under the Tiszapolgar levei and
abon the ruins of edifices 35 and 36 (LAZAROVICI-KALMAR-DRAŞOVEAN LUCA 1985, 42; DRAŞOVEAN 19fll, 66) belonging to settlers from Teii II or
Parţa \Vest.

5.

Perţa,

Teii II

With the occasion of repeated surface collections, painted ceramics belonging
to Petreşt i culture were found for t.he first time in Banat by Andrei Agotha,
Karl (~ermann and Friedrich Hesch bet.ween 1970 and 1978. The~e finds, puhlisherl
partialty hy G. Larnroviri (LAZAROVICI 1976, 1/5-7; 1979, 166-168 and plate
XXVIC), have entered into thE' M.I.T. (LAZAROVICI 1H79, 166 and note 34) and
M.B.T. colleetiont'!.
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The above Petreşti materials are ~imilar to our.finds, in that they were ·worked from a pure, well kneaded paste, than polished and finished by firing it well.
Narrow black oblique bands (PI. 11/1) or meandering bands (PI. 11/4, toa) make
up the decorat ion 011 an orange, orange-red or cherry red co loured base. The interior of the vessels con tain black painted "commas··.
The majority of ornaments are painted with blood red or brown-reddish
colours. They are composed of thin oblique lines (pi. l/·1; 11/9), sometimes associated
with triangles oriented tip down (PI. 1/5) or organized in "chevrons" (PI. 1/3; 11/6,
8; 111/1). In the interior lip area, vessels are decoraterl with isosceles triangles;
either oriented tip down (PI. 1/5) or combined with oblique lines (PI. 11/5). In
some cases, fine notches are executed on the lip of the vessel (PI. 11/3, 7).
Forms are represented by bitronconic vessels (PI. 1/3; 11/1, 7 -9; III/l, 2),
vessels with rounderl shoulders (PI. lj4, 5) and, rarely, saucepans with the start
of checkering (PI. 11/2).
The important date of these materials and the surprise find of Petreşti artifacts hundreds of kilometres from the central zone of this culture's evolut.ion lead
to the execution of a test pit in the central part of the teii iu l!l79. This revcaled a stratigraphy of three melers, thc lastt two belonging 1o \'inca culture Phase
C. Unfortunately, on this occasion painted ceramics were not founrl, determining
that it were only some materials "which could be Petreşti" (LAZAROVICI 1979,
168). This uncertainty made it impossiblc to disassociate the Petreşti unpainted
ceramics from Vinea C ceramics, because the Petreşti unpainted ceramics are very
similar to other Vinca finds.
Following recent finds at Foeni, which rcpresents a Petreşti site without Vinea C
elements, we looked at the materials from the 1979 test pit and identified the
unpainted Petreşti ceramic which was probably an import into the Vinca medium.
At a depth of 1.2 m., in the fifth square, severa) fragments were found holonging
to a black-brown vessel. The exterior of it was well polished whilc the interior had
spatula marks. This find was accompanied by a chestnut coloured fragment, the
interior having bands arranged in a net pattern executed by polishing lhe vessel
surface. Other Petreşti elements at a depth of 0.6 m., were found under the platform of a surface dwelling. Another fragment, recently published (LAZAROVICI
1991, 70, fig. 20/3), can belong to the Petreşti culture.
6. Unip
Well over ten years ago, A. Agatha, F. Resch and K. Germanu found a prehistoric settlement with severa! levels of habitation (LAZAROVICI 1981 a, 13 and
note 2) in the area of "La vişini". The rcsults werr pi1blished by G. Lazarovici
(LAZAROVICI 1981 a, 13 and next). The materials were attributed to the Bronze
Age and early and middle Neolithic. Among the last materials included, with reservation were Vin ca A sherds.
A new surface collection gathered in 1987, which lead to finds of some typical Petreşti materials, prompted us to reai:lalyse the finds attributecl to the Middle
Neolithic, including materials belonging to Vinca culture Phase A (IBIDEM, 14
and fig. 2/6, 15; 3/1, 15, 20). These contain bitronconic saucepans with a profiled
lip (IBIDEM, fig. 1/8; 2/15-17) which have counterparts in the Petreşti horizons Foeni, Parţa Teii II (LAZAROVICI 1979, PI. XXVIC/8, 9), Parţa Teii I
and Folea. Ceramic forms with the start of checkering (LAZAROVitl 1981 a, fig.
3/1 are included with reservation in Vinca Phase A and have analogies in a multitude of Petreşti sites (Foeni, Mihalţ: PAUL 1977, PI. II/10; Şoimuş: DRAŞOVEAN
- ROTEA 1986, PI. VII/12; Mintia: DRAŞOVEAN -LUCA 1990, fig. l/U; '2/5,
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and ohters). Similarly, amphorae with "pulled" handles from Lhe lip (LAZATWYICI
Hl81 a, fig. 1/7) are found al Foeni and Parţa Teii II (LAZAHOVICI 1~91, fig.
20/3). Thl' amphorae at Parţa Tell II are atributed to thc Petreşti era is also a
relatiwly high frequency of this format Foeni, too.
As previously mentioned, a series of new discoverirs at the Cnip site were
rarried oul in 1987. fo'rom thc approximate one dozen ccram ic pieces, those he longing
to thc lux category wcrc removed. Thcsc lux pieces were worked from a well
kneaded, homogeneous paste mixed with fine sand. These were then polished, burned
to an orange colour and ornamen ted on the exterior "·ith red - cherry-red bands,
arranged in a chevron pattern, usign the painting technique. The interior was decorated with hatch ed triangles (PI. 111/7). In another fragment, the interior of
the vessel was decorated wit.h bands of white colour applied hefore Iiring (PI.
III/5). lt is unknown if the lines on the exterior, visihle in the slip, were of thc
same white colour or reci (PI. 111/5).
\Vithin the lux category belong ot.her materia ls workcd from Lhc same paste,
that havc a monochrome slip of red-cherry red and are well polished or burned
black (PI. 111/6).
Sauccpans with arched shoulckrs suggesting checkcring (PI. III/G, 7) aud hit ronconic bowls which somctimes have decorations composed of small alveoles
displayed on the lip (PI. 111/4) have been identified as existing forms. In general,
functional pottery is of brown and brown ashy colours and is composed of small,
coarse pebbles. The tronconic saucepan and the semi-sphcric bowl with their relicfrd lip C"an he distinguished as shapes.
CULTUHAL FHAME AND CHRONOLOGY
The presented material of the Petreşti cult.ure discovered in Banat is largely
unpublished. The cultural and chronological information of these materials must
become part of scientific knowledge.
As determined previously, the initial discovery of the Petreşti painted ceramics at Parţa Tell II sustained a just interest within the scientific community,
since the site was uncovered over three hundred kilornetres from tl:e central zone
of the evolution of this culture. These materials were attributed to the Petreşti
culture and were included by I. Paul in Phase AB. This designation was used
by both G. Lazarovici (LAZAROVICI 1979, 167; 1981, 39; 1983, 7; 1985, 42) and
ourselves (DR.\ŞOVEAN 1986, 20). A similar dating, A/B (LAZAROVICI 1979,
167) or "A or AB" (LAZAROVICI 1991, G8) was also proposed for the discoveries
from Foeni and Chişoda. At the Foeni site, Vinca A elements are also rnentioned
(LAZAROVICI 1981, 39).
Generally, Petreşti material from Banat were chronolized with Phase C of
the Vinca culture (LAZAROVICI, 1979, 167; 1983; 7; 1991, 68; LAZAROVICI KALMAR -'-DRAŞOVEAN - LUCA 1985, 42-43; DRAŞOVEAN 1991, 66; DRAŞOVEAN - ROTEA 1986, 22). One exception is a ceramic fragment found at Chişo
da Veche, which was placed without other specifications in an early horizon (LAZAROVICI 1983, 7), first and after Vinea C 1 (LAZAROVICI - KALMAR DRAŞOVEAN - LCCA 1985, 42), later. Because of the probleme of "displaced
material" in Banat, an analysis of the Petreşti discoYeries will be carried out so
this material can be included in one of the phases of this culture, as has been defined by I. Paul (PAUL 1969 a; 1977; 1978; 1981). It is evident that ceramic
painting, which is thc basis of chronology of the Petreşti culture of Transylvania,
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will hawe a suitable place. However, incised ceramics, grooved and decorated with
polished ornaments will constilute a different element of connecting the Banat
finds and will be incorporated within the chronology of the Petreşti civilization.
The unique technology of Petreşti ceramics is connected to the Transylvanian discoveries. The paste is well burned to a red-orange, orange-yellow colour.
Among these, monochrome aud blood-red materials stand out (Unip, Parţa Teii
II). These are associated with whitewashed ceramics on which the painted ornament is applied (Chişoda, Foeni), thereby tyingthem to a series of Phase A and,
to a lesser extent, to AB Petreşti sites (PAUL 1977, 19 and pi. I/1-3; 1978, 73,
74, 81; 1981, PI. I/1-3). The decor is painted in red, maroon-red, cherry-red
(Foeni, Unip, Parta Teii II, Teii I, Chişoda Veche) and black colours (Parţa
Tell II). The lines grouped în angular motifs make up the ornamentat ion (Fig. 3,
type G). In the curvature zone, the painted vessels sometimes have a semispheric button. These characteristics, esspecially the angular decorations, chevron patterns and red - cherry-red colours applied in thin bands, are tied to the early
ph:ise of the Petreşti culture (PAUL 1977, and 19 pi. 1/5, 6; Hl78, 74-75; 1981,
fig. 54/5-6). Similarly, the decorations produced by polishing the surface of the
vessel, which at Foeni contains 27% of the total ornamentation, is l'ncountered
at Daia Română (Fig. 3, type F 1 ). Also, thc polished ducts of incisions (Fig. 3,
type E 2) have analogies at Mintia (DRAŞOVEAN - LUCA 1990, fig. 2/5)
and Daia (PAUL 1978, PI. XXII/4). Vessel lips with trapezoidal shaped bandhandles with sides slightly raised were discovered at Foeni, Parţa Teii II and
Chişoda Veche (PI. XI/6; XV/4). These finds have analogies at Mintia (unpublished; F. Draşovean, S. A. Luca) and Şoimuş (DRAŞOVEAN 1986, PI. VI/8).
From what has been presented above, it can be deduced that the Petreşti
discoveries from Banat converge toward the early phase of the Petreşti culture.
This dating is suggested also by the Petreşti imports from the Tisa Plain (KALICZ
- RACZKY 1984, :127 and fig. 43; 1987, 119, fig. 30; HEGEDOS 1987, 88,
fig. 5), which can he dated to Petreşti A (DRAŞOVEAN 1991, 66). The plain of
Tisa is geographically and culturally closer to Banat than the south of Transylvania, where Phase A Petreşti sites are found.
Vessel shape is a Iso significant. The most frequent shape encoutered at Foeni,
Type B 4d, has counterparts only in Petreşti Phase A settlements (PAUL 1977,
PI. I/4; 1978, PI. XXI/10; 1981, PI. 51/5) and also have the bitronconic vessels
(Type B 4a: PAUL 1978, PI. XXI/2, 9; 1981, PI. 5·1/5). Similarly, vessels were
discovered with a start of checkering (PI. !II/7; VI/2; XIl/6; XIV/2) which correspond typologically with Daia Română (PAUL 1977, PI. 1/2, 6; 1978, P. XXI/5)
and Mintia (DRAŞOVEAN -- LUCA 1990, fig. 1/9). These sites are attributed to
Phase A.
As mentioned before (DRAŞOVEAN 1991, 66), it îs evident that differences
exist between Banat and Transylvanian material, since Banat material does not
cover the entire spectrum of painted decorations from Phase A. As well, white
painted orilaments (Fig. 3; Type G 34-37) were discovered at Foeni which are
not found în Transylvania. Under an oven hearth of a surface dwelling at Foeni,
an ash coloured vessel was discovered. It was painted on the exterior with red,
angular motifs combined with spirals, after it had been fired. In the interior lip
area, a thick band of the same paint colour ties this style to the white on red
painting of tbe southern people. This will be discussed further în a section dedi;..
cated to the origins of Petreşti culture.
From the. ~tratigraphy presented and the current opinions concerning connections of Petreşti finds froil1 Banat has surfaced the fact that these artifacts are
always associated witb Vinea C materials (LAZAROVICI 1991, 68; DRAŞOVEAN
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1991, 66). Sinre the Petreşt i romplexes in lhis area were not researched, comparative analyses between Petreşti and Vinea elements did nol exist. ll1is made their
disassociation impossible and permitted these ronclusions to be drawn. After the
excavation at Forni, a Prtreşti sile without Vinca elemenls, the characteristics of
Petreşti ceramics ran be deducecl. This included the unpainted, fine or thick
ceramics present in the ceramic inventory of this important site. Differences between the Petreşti and Vinca Phase C reramics have Io b<' mentioned. These are
as follows:
- exccllent firing, even of thirk ceramics, in the Petreşti culture;
- absence of certain ceramic forms (Type B III, B IV: LAZAROVICI 1979,
fig. !) ; 198 l, fig. 2, 3) and of ash, dark ash or si Inry ceramics, <'haracteristic
of Vinea C;
- appearnnce of new forms of Type A 4h, B 3a, C ,ţ and E 2, E 3 (Fig. 2);
- fine notches on the lip or shoulder of the vessel;
- the presence and high frequency of polished ornaments and the ornamt>ntation types B 2h, B 3 Il 4a and esperially B 4d (Fig. 2);
- a characlcristic of lhr Petreşli ceramics from Banat is the high percentage of the brown chestnut, red-cherry red and dull black coloured sub-types.
The chronological time frame which these materials connect is determined
from the "import" from Chişoda Veche, which was found in the second stratum.
This stratum was parallel with an early horizon (LAZAHOVICI 1983, 7), later realized tobe post Vinca C 1 (LAZAROVICI - KALMAR - DRAŞOVEAN - LUCA
1985, 45). With more careful analysis, these dates do not match up with the typological stylislic criteria of the material found at Chişoda. Levei 1 from Chi~oda
can be chronolized with Vinca C (DRAŞOVEAN 1991, 63-65). Similarly, the
second straturn is included at the end of Vinca C l (DRAŞOVEAN 1991, 65)
because the superior stratum (III), where other Petreşti elements appear, can be paralleled with Vinca C 2, possibly even Iater (DRAŞOVEAN 1991, 59-65). Therefore, we can conclude that the Petreşti materials from Banat can be chronolized
starting with the end of Vinea C 1.
PETRESTI CULTURAL RELATIONS FROM BANAT WITH OTHER
.
CULTURES

Relatiom lTil/1 the Panrwniun 7.one
The recent archaeological research of a series of sites from Tisa Plain brought
forlh Petreşti imports which permit the synchronization of this culture with late
Neolithic civili7.ation from the respective zone.
With the t'Xception of the Ocsod site, the exacl stratigraphic position in which
these materials appear is unpublished. It is also unknown if there exists a chronological difference among them. These uncertainties are a resuit of the fact that
in the seltlement of Herpaly, severa I painted ceramic fragments were found, some
of which are tied to the Banat area due to the execution of their decoration,
while othrrs are tird to parts of Transylvania.
Includrcl in I he Banat group is a ceramic fragment from a biconic, brownycllow howl with a profiled lip, decorated with thin, oblique, maroon-reddish Iines
(KALICZ - HACZKY 1987, 119, fig. 30, down). According to our knowledge,
this bowl has analogies in Banat only.
In the Transylvanian group, three ceramic fragments are included (KALICZ RACZKY 1987, 119, fig. 30, down and middle-right) which are similar to finds
on Iy in Transy Ivan ia. The first two fragments and the one mentioned before can he
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included in the Pet.reşti Pliase A (KALICZ - R.\CZKY 1987, fig. 30, middle-righl
--·PAUL 1977, PI. 1/7, 8; 1981, PI. 54/7, 8; KALICZ - RACZKY 1987', fig. 30,
up-left - DRAŞOVEAN - LUCA 1990, 10, fig. 4/5) while thc third (KALICZ RACZKY 1987, fig. 30, up-right) has analogies in the middle phase of the Petreşti
culture. These differences suggest a stratigraphic echelon of lhe Petreşti materials
from Herpaly. From these dates, the ma.iority of these materials were found in the
stratums corresponding to thc old phase of the Herpaly group (thanks to DR~.
Nandor Kalicx and Pal Haczky for their information). They probably belong to
Petreşti Phase A which can be paralleled with the old Herpaly Phasc and, keeping
in mind the coincidcnce from Banat wherC' Petreşli A cquals the cnd of Vinca C 1,
with the end of \'inca C 1 PhasC'.
In the Tisa cultural context, othcr Petreşti cliscowries wcre macle at VesztO~fagor (HEGEDUS - MAKKAY 1987, 88) and bcsod (HACZKY 1987, 82). Thc stratigraphic position of materials fnund at Veszlii-Magor is unpublished. At Ocsod it is
suggested that importcd materials were found in hoth two stratums (RACZKY
1985, 107) the first of which is aUributed lo thc old phase of the Ti~a culture and
paralleled with Vinca B 2 (RACZKY 1987, 82; KALICZ - HACZKY 1987 a, 30).
Thc import Crom Veszt0-1\fagor (HEGEDOS - MAKKAY 1987, 88, fig. 5)
and Ocsod can he datecl to Petreşti Phase A, which in Banat and Transylvania
are chronolized \\;th the end of Vinea Phase C 1, a moment tO\vard early which Tisa
and Herpaly conYerge (DRAŞOVEAN - LCCA 1990, 15-16; DRAŞOVEAN
J9H l).
Relalions wilh Transylvania

Belween lhe Petreşti finds from Banat and Trans,·h·ania there exist differences which make it difficult to connert. the internai cÎ1rnnology of the Pctreşti
culturc. From the analogies presented, howen'r, the Banat materials are especially
tied to Petreşti Phase A which, until recently, were cnrountercd only in the central r,,outhwest area of the Transylvanian plateau.
Hecent research has revealed the existcncc of early Petreşli sites in south
western Transylnnia, on the Mureş valley at ~Iintia (DRAŞOVEAN - LUCA
1990), possibly Şoimuş (DRAŞOVEAN - ROTEA 1986) and among the older finds
at Tăuălaş (DCMITHESCC 1966; LAZAROVICI - DUMITRESCU 1986, 26).
At the second levei in Tăuălaş, an orange-red ceramic fragment decorated with
thin, oblique red-cherry lines was discovered (LAZAROVICI - DUMITRESCU
1986, 9, PI. 11/13), which is tied to the finds from l\Iintia and Banat because of
the manner in which the decorations are executed. They accompany other materials
considered Petreşti (LAZAROVICI - DUMITRESCU 1986, 26), possible Phase A.
Approximately faur kilometres west of Şoimuş, across the Mureş River, another site exists where Petreşti ceramics were discovered (DRAŞOVEAN - ROTEA
1986).
Cnfortunately, the absence of paint prevented their inclusion in one of the
Petre.şti culture phase, as defined by I. Paul. Amang the finds îs a fragment of a
biconic vessel with a semi-circular shaped button for a handle on the shoulder
(DRAŞOVEAN - ROTEA 1986, PI. Vl/13); a checkered vessel (DRAŞOVEAN ROTEA 1986, PI. VI/JO); a widc handle with slightly raised sides decorated with
fine cuts altached to the lip (DRAŞOVEAN - HOTEA 1986, PI. VI/8); a vessel
with sharp shoulderei and profiled lip (LAZAROVICI 1987, fig. 4, up) and a bitronconic vestici with ~emi-spheric handles ori the shoulder (LAZAROVICI 1987, fig. 4,
down). All of' these hav{! tmalogies in thc Petreşti nilture. With the exccption of
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the checkered vessel, all correspond with Pelreşti Phase A find~ f~om Foeni (PI.
XI/6; XIV/4), f>arţa Teii II and Mintia.
At a different site, known as Bran isca, located on thc l\lureş valley, approximately ten kilometres west of l\finlia, a fruit bowl leg y.·.as found with incised
decorations (LAZAROVICI 1987, fig. 5/6). Thcse incisions arc similar to a piec.e
from Foeni (PI. XII/2). It is possible that a closer analysis of all materials would
lead to the idenlification of other Petreşti elements.
Continuing on the Mureş valley toward central Transy!Yania, al Turdaş tl{ere
exists late Petreşti finds (ROSKA 1927, fig. 7; 1941, PI. CXXIII/9, 10, 17) and
also vessels that are tied to the Petreşti cultu:e by technology and form (ROSKA
1941, PI. LXXXIX/5-7, 14, 15; CXXII/10, 13-15, 17-Hl, 21). In an earlier
phase hrown-red and rerl painted materials (HOSKA 1941, 290, PI. CXXIII/2-4)
could be included.
Beginning with the inferior stratum, a new analysis of the Turdaş finds allows
the oldest material tobe paralleled with Vinca Phase C culture (KALMAR-MAXIM
1991 a, 5) although some of them, especially the burnt orange-yellow and reddish
in colour, could be Petreşti or exhibiting Petreşti influences. (Thanks to Dr. G.
Lazarovici for pcrmitting examination of part of the ceramic inventory). Another
important site is Baciu (Cluj), where research revealed monochrome ceramics of
cherry rcd and brown colours in the first levei, classified as Pelreşti Phase A culture (KALMAR- MAXIM 1991, 139). These are associated with polished dl'corations
executed on the interior of the vessels (LAZAROVICI 1987, 37-38, fig. 10/1;
KALMAR - MAXIM 1991, 139) and, based on the multiple analogies cited, are
considered Vinea Phase C (LAZAROVICI 1987, 37-38; KALMAR-- MAXIM 1991,
140). This ornamentation type is encountered at Foeni, Chişoda Veche and lJaia
Română. Although present in Vinea C sites as well, it is our opinion that polishing the interior of vessels is an element of Petreşti ornamentatfon. As a matter
of fact, many Transylvanian clements considered Vinca C, have to be reanalyscd
becausc of difficulties in disassociating them from the Petreşti elements.
From the brief presentation above, the following statements can be drawn for
Transylvania:
- all presented sites of Petreşti Phase A or in which searly elements exist,
can be paralleled, at the earliest, with the end of Vinca Phase Cl. Chroncilogical
and stratigraphic rcalities from thc Banat must he kept in mind. _
- due to :the fact that a series of Petrcşti characteristics .specifie for. &nat
are found in similar Ardeal sites, it is considered that this $Outhem culture from
Banat cnlers Transylva"nia on the Mureş valley.
- thc ·Petreşti Phase A culture puts ·an end to the evo lut ion· of ·the Turdaş
group from the rniddle Mureş valley (DRAŞOVEAN-ROTEA 1986; DRAŞOVEA~·:.O....
LUCA 1990) while other northern Turdaş communities are dislocated toward the
central north west zone of Transylvania. This is, probably,' the ·moment of the
Jclod group genesis.
.
- the date of 3700 B.C, for t.he Petreşti Pliase A ~from- Da ia Ro~ănă {PAUL
1981, 231) is paralleled with dates obtained by the same metpod from :Vinc-:a
Phase C sites (HORYATH i991).
- the fact that the Turdaş settlement begins its. evolution at·t~e .horizon
of Vin ca Phase C makes the narnes 'of Turdaş, Turda~'- Vin ca· and Vinca~ Turdaş,
used for the Transylvania Vinca Phase B finds, ·inadequate; '·
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Relafions mith !he Thessalo - l\foredonian :{)ne. Genesis problems

Due to lack of corrohorating evidence, the complex problem concerning the
origins of Petreşti rulture has preoccupied various scientists. Two hypotheses have
benn postulated. The first is the local origins of Petreşti culture by the transfer
of painted ceramics from the Criş cullure through Yinea-Turdaş affiliation (BERC IV HJ61, 21 and next; PA CL ]!)li l, 116; 1962, 20 I; 1970, 102 -10:~; DUMITRESCU
Hl6G, 422 and next; YLASSA HJ63, 486; 1976, 2!l, 127-141). The second is the
soulhern origin of Petreş li cui ture (SCHROLLER 193:~. 25 _:29; l\IARINESCUBÎLCU 1975, 4%; LAZAROVICI 197H, 167; 1983, 7; HJ87, 38-'10; LAZAROVICIKAL1\1AR 1991, 123). The migration from Transyh-ania toward Thessalia was also
mentioncd. V. Dumitrrscu has opposcd this idea (DUMITRESCU 1961, 189 and
next). Ties with Thessalo-Macedoniau zone aud Tracia were postulated for Petreşti
finds Banat (LAZARO\'ICI -KALMAH-DRAŞOVEAN -LCCA 1985, 43; LAZAROVICI HJ87, 40). These ties include firing technology, polishing, certain shapes
which lead to phenomrnon which precede aud giYC hirlh to Bubauj Hum I aud
Salcuta cultures (LAZAHO\'ICI-KALMAH 1981, 123).
There exist paintrd material which could be Petreş Ii al Yin ca, Srrhia (V1\SIC
HJ3G a, sl. 272 (at deplh of 5.fl/7.7 m); 277 (depth: 6.2 m); 278 (depth: 5.1 m);
281 a (deplh: 3.4 m) and Gomolava (kind ioformalion from Prof. B. Brukner).
At Yinca, B 4d and B 4e form types were also found between the depths of 5.:l
and 4.0 m (VASIC 193G c, 83), suggesting a Vinca-Plocuik horizon I/II.
In lhe middle Neolithic levels at Dikili Tash, in Macrdonia, were found crram ic fragments decoratrd with para lle I, thiu, dark hrown I ines (DESHA YES 1\J7(J,
23 and fig. 2) which the archaeologist tied to the materials from Akropolamos
(DESHAYES HJ70, 23) aud presented analogies to Vinca (VASIC, 1936 a, sl. 273,
depth: 6.7 m - which corresponds to Phase B 2). These levels .were paralleled
with \'inca Phases A and B and Karanovo II-III (DESHAYES HJ70, 43, fig. 4.1)
which themselves are svnchronized wiLh Drama, Paradimi, Olinthos, Photolivos,
Servia (MILOJCIC 1949, 45-46; FTIENCII 191)1, 121; Hl70, 11; HOLMBERG
1964, 344-347; lflG4a, 26 and uext; RENFHE\V 1970, ,t7-50, 52; HIDLEYWAHDLE 1979, 216; HAUPTMANN 1\J67, 17; BAKALAJIS ___: SAKELARIOU
1981; NIKOLOV lfl86, 277 and next; LAZAROVICI 1979, 129-131; 1979 a; 1987,
40; LAZAHO\'ICI - KALl\IAH - DHAŞOYEAN - LUCA 1985, 43).
The analogies with some ornaments discovered at Foeni leads us to Jiaccdonia and Greece. The white - red paint corresponds with Greck styles, beginning with
the A 3 style from the end of the middle Neolithic (WACE - TOMPSON 1912,
fig. 44 a page 14; HOLMBERG 1964 a, 17, 19; THEOCHARIS 1973, 285, PI.
Vl/8) to the 1 and B 3 style of thc late Neolithic (HOLMBERG 1964 a, 25-26,
29). The white - rcd painted decoration illustrated in PI. IV/4, 7 has analogies
with the transition phase between Sesklo and Tsangli-Larissa cultures (RIDLEY WARDLE 1979, fig. 10/36; DEMOULE - GALLIS - MANOLAKAKIS 1988, 27,
fig. 10, 25/1).
The polished ornamentation (Politurmuster) is characteristic of .the late.Neolithic period in Greece (HOL!VIBERG 1964 a, 2), and partially _charact.eristic of
to Vinca Phases A and C. Some decorations executed with the technique observed at the Foeni site (PI. XI/9) have analogies in the same chronologic horizon
as the "Grey ware·' group (DEMOULE - GALLIS - l\fANOLAKAKIS 1988, fig:
7 a/2, 20/2). This group is contemporaneous with "Black burnished ware" and "Matt
painted ware" (HOLMBERG 1964 a, 24-29), the last directly preceding Otzaky
ceramies. Anolher decoration (PL XII/7) type has affilialions with the "G1~ey warr"'
group (SCHNEIDEH - KNOLL - GALLIS - DEl\lOCLE 1091, f_ig. C/3056).
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The hrown-reddish, red-cherry red and chestnut suhgroup Crom the Banat
sites can he connected to a series of discoveries from the Tsangli-Larissa Phase. At
Makrychori 2 and Arapi, this is associated with sharp shouldered vessels and a whiteon-red hase painting, which will become dominant in the Arapi phase (DEMOULE
-GALLIS-MANOLAKAKIS 1988, 51).
Severa) conclusions can he drawn:
1. The presented analog ies would connect the Petreşt i finds from Banat lo
the end of the Middle Neolithic and heginning of te Late Neolithic of the Greek
and Macedonian sites of Servia, Akropotamos, Sitagroi 1-11 and Dikili Tash.
2. Between these and the Petreşti finds there are numerous differences. Among
these are hitronconic vessels/with short shoulds a profiled lip (Type BI - LAZAROVICI 1981 b, 174), characterizing many of the mentioned sites (LAZAROCIVI
1979 a) and which coincide with Vinca Phase A (MILOJCIC 1949, 74-75; HOLl\1BERG 1964, 346-348; 1964 a, 26-27; RENFREW 1970, 51; R IDLEY -WARDLE
Hl87, 225; LAZAROVICI 1979, 129-130; 1979 a; GALLIS 1987, 159). The Banat
discoveries contemporaneous with Vinca C 1 are inadvertently a major chronology.
The Banat painted ceramics could propose a possible migratory path. One of the
painted fragments from Parţa (PI. 1/5) has an analogy in Vinca Phase B 2 - end
(VASU'.: 1936 a sl. 277 a, h) which is associated with another fragment (VASIC
1936 a, sl. 273), corresponding to discoveries in Dikili Tash and Akropotamos (DESHAYES 1970, 23, fig. 3), the latter paralleling Tsangli-Larissa, where thc majority of our analogies are concentrated. According to uncalibrated C-14 dates, thr
the period of transition hetween Sesklo and Tsangli-Larissa is contained between
3900 and 3800 B.C. (SCHNEIDER - KNOLL - GALLIS - DEMOULE 1991, 31).
This is near 3700 B.C„ the date at which Petreşti Phase A is chronolized (PAlTL
1981, 231).
3. New discoveries of Banat have raised new arguments postulating the southern origins of the Petreşti culture. The analogie support the idea that the road
of infiltration of Petreşti culture to Transylvania is through Banat.
4. The direct typological connections which the Banat materials have with
the southern people is another argument of its inclusion in the early phase. This
may he even older than Transylvania Petreşti Phase A.
FLORIN DRAŞOVEAN
Muzeul Banatului,
Piaţa Hunlade, 1900 - Timişoara
ROMÂNIA

BIBLIOGRAPBICAL l\EFERENCES
ALDEA 1974, I, Al. „Allarulu magico-ritual ducoperit tn aşezarea neolitică de la Ghirbom (corn.
Berghin, jud. Alba), tn Apulum, XII, p. 40-47.
BAKALAKIS - SAKELLARIOU 1981, Bakalakls, G. Sakellarlou, A. Paradimi, Verlag, Phllipp
von Zabern, Malnz.
BERCIU 1946, Beretu, D. Berclu, I. Cerceldri şi sdpdliui arheologice ln jude/ele Turda şi Alba,
tn Apulum, II, 1943-1945, Alba Iulla, 1946, p. 1-77.
BERCIU 1949, Berclu, D„ Berclu I., Sllpdluri ~i cerceldri arheologice ln anii 1944-1947, ln Apulum, III, p. 1-43.
BERCIU 1961, D„ Conlribu/ii la pr9blemele neoliticului tn Romdnia ln lumina noilor cercetări,
Editura Academlel, 1961.

168
https://biblioteca-digitala.ro

DEMOULE - GALLIS - :\IA:'llOLAKAKIS 1988, Dcmoulc, J.-P„ Gallis, K. l\lanolakakls, L„
Transition entre Ies cu1Lure11 neolilhiques de Sesklo et Dimini: Les categories ceramiques, ln BCH,
CXII, p. 1-58.
DESHAYES 1970, J„ Les fouilles de Dikili Tash el l'archeologie yougoslave, ln ZborNM, VI, p.
21-43.
DRAŞOVEAN 1991, FI„ Culture Vinta, fazele C şi D 1n Banal, ln Cultura Vinca fn Romdnia,
Timişoara, p. 59-66.
DRAŞOVEAN 1991 a, FI„ Aşezarea 11int!iană de la Ilodoni, Timişoara.
DRAŞOVEA1" - ROTEA 1986, Draşovean, FI., Rotea, .M„ Aşezarea neolitică de la Soimuş. ContribuJii la problemele neoliticului tdrziu din SV Transilvaniei, ln Apulum, XXIII, p. 9-24.
DRAŞOVEAN - LUCA, Draşovean, FI., Luca, S„ A„ Considera(ii preliminare asupra materialelor
neo-eneoliticedinaşezareadelaMintia(com. Velei, jud.Hunedoara), ln SCIV, 41, 1, p. 7-17.
DUMITRESCU 1966, I-I., Cdteva probleme legate de cultura Pe/reşti, ln SCIV, 17, 3, p. 422-433.
DUMITRESCU 1986, I-I„ Cercetările arheologice de la Taualas - Deva (I), ln ActaMN, XXIIXXIII, p. :1-14.
DUl\IITRESCU 1961, V. I„ Peut-on admetlre - du point du vue cl1ro110/ogique - un participat ion
des tribus de la civilisation d ceramique peintc ouest-transilvaine â la „migration Dimini"?, ln
Swiatowil, XXIII, p. 189-200.
DUMITRESCU 1968, VI„ Cu privire la platformele de lut ars ale locuin/elor unor culturi eneolitiee,
ln Aclal\J N, V,
DUMITRESCU 1972, VI„ Quelques aspects des synchronismcs des cultures 11eo-t!11eolithiques el de la
pt!riode de transilion d l'dge du brame dans I' Europe sud-orientale el le monde t!gt!o-anatolien, ln
Acles, II, Atena, p. 25-51.
FRECH 1960, D„ H„ Late chalcolit/Jic pollery in norlh-wesl Turkwy and the Aegean, ln AS, XI,
p. 99-141.
FRENCH 1961, D„ H., Pottery-distributions and tlle geographical regions of Macedonia, ln ZborN~l,
VI, p. 5-19.
GALLIS 1987, K„ Die stratigrapliische Ei11ord11u11g der Larissa-K11/tur: eine Richtigslellung, ln PZ,
62, 2, p. 147-163.
IIAUPTMANN 1967, H„ Zu111 Xcolil/1iku111 in Makedonien, ln Islllfitl, 17, p. 3-21.
HEGEDO'S - MAKKAY 1987, Hegedils, K„ Makkay, J„ Veszlti-1\lagor. A seltlement of lile Tisu
Culture, in Tlie Late Neolilhic, Budapest, p. 85-103.
HOLMBERG 1964, E„ J„ The Appearance of Neolithic Black Bumishcd 1\'are in Mainland Greece,
ln AJA, 68, 4, p. 343-348.
HOLMBERG 1964 a, E„ J„ The neolilhic pollery of Mainland Greece Gotcborg, 1964.
HORVATH 1991, F., Conlribulions to the Late Neolilhic Conneclion of lhe Great Hungarian Tis:a
Region, Comunicare Ia Simpozionul Vln~a, Băile Herculane.
KALICZ - RACZKY 1987, Kallcz, N„ Haczky, P„ Berettyoujfalu-1-Icrpaly. A seltlemenl of the
Herpaly Culture, ln The Late Neolilhic of lhe Tisza Region, Budapest-Szolnok, p. 105-125.
KALICZ - RACZKY 1987 a, Kallcz, N„ Raczky, P., The Late Neotit/1ic of lhe Tisza Region. A
survey of recent archaeologica/ researc/1, ln The Laie Neolithic, Budapest - Szolnok, p. 11-30.
KALMAR - MAXIM 1991, Z„ Sinteze lclod - Petreşti, ln Cultura Vinta ln Romdnia, Timişoara,
p. 137-140.
KALMAR - MAXll\I, 1991 a, Z„ Turdaş, Cluj Napoca.
LAZAROVICI 1976, Gh„ Neoliticul Banalului, MBN, IV, Cluj .
.LAZAROVICI 1979, Gh„ Fragen der neo/ilischen Keramik in Banal, ln Festschrifl fiir Richard
Pitlioni, Viena, p. 203-234.
LAZAROVICI 1979 a, Legdturile fazei Vinta A cu zona nord-thessalicd şi sud-balcanică," ln Tibiscus,
V, p. 57-65.
LAZAROVICI 1981 a, Gh„ Resch, Fr„ Germann, K., Aşezarea preistorică de la Unip Uud. Timiş),
ln AnB, scrie nouă, 1, p. 13-20.
LAZAROVICI 1981 b, Gh„ Die Periodisierung der Vint!a-Kullur in Rumil11ie11, ln PZ, 56, 2, p.
169-196 ..
LAZAROVICI 1983, Gh„ Principalele probleme ale culturii Tiszapolgar ln Romdnia, ln ActaMl'i,
XX, p. 3-31.
LAZAROVICI 1986 Gh„ "Soclu" Vinta C tn Transilvania, ln ActaMP XI, p. 33-55.
LAZAROVICI 1991 Gh„ Paria, ob. 2 (teii. 2), ln Cultura Vim!a ln Romdnia, p. 67-70.
LAZAROVICI 1981, Gh., Importuri Tisz.apolgar tn aşezarea sdlcufană de la Cuptoare- Sfogea, ln
Banatica, 6, p. 35-41.
LAZAROVICI - DUMITRESCU 1986, Lazarovicl, Gh„ Dumitrescu, H„ Legăturile cronologice,
culturale şi locul aspectului Taualas fn cadrul culturii Vinta-Turdaş şi a neoliticului transilvan, ln ActaMN, XXII-XXIII, p. 15-26.
LAZAROVICI - KALMAR - DRAŞOVEAN - LUCA 1985, Lazarovlcl, Gh., Kalmar, z., Dra~ovcon, FI„ Lnea, S., A„ Compltxul ntolilic dt la Par/a, ln Banatiea, 8, p. 7-71.

169
https://biblioteca-digitala.ro

LAZAROVICI - KALMAR 1991, Lazarovicl, Gh., Kalmar, Z„ A.spectu/ Turda~, in Cui/ura Vinca
in Romania, Timişoara, p. 122-124.
MA,RINESCU - BILCU 1974, S„ Cultura Precucuteni pe teritoriul Romdniei, Editura Academiei,
Bucureşti.

MARINESCU - BILCU 1975, S„ Asupra unor probleme ale cui/urii Criş, ln SCIV, 26, 4, p. 487506.
MEDELEŢ - BUGILAN, 1987, Medeleţ, FI„ Bugilan, I„ Contribufii la problema şi la repertoriul
movilelor de pămdnt din Banat, in Banatica, 9, p. 87-197.
MILOJCIC 1949, VI„ Chrono/ogie der jiingeren Sleinzeit miile/- und Siidosteuropas, Berlin.
NESTOR 1932, I„ Der Stand der Vorgeschichtsforsc/1unge11 in Romiinien, ln BerRGJ(, 22, 1932, p.
11-181.
NIKOLOV 1986, B„ in Studia Praehislorica, 8, Sofia, p. 225-230.
PAUL 1961, I„ Aşezarea neolitică târzie de la „Poiana in Pisc", ln lllCA, VII, p. 107-118.
PAUL 1962, I., Sondajul ar/ieo/ogic de la Ocna Sibiului, ln MCA, VIII, p. 193-202.
PAUL 1965, I„ Unele probleme ale neoliticului din Transilvania în legătură Cil rnltura Petreşli,
ln RePMuz, 4, II, p. 294-301.
PAUL 1965 a, I., Un comp/ex de cult descoperit rn aşezarea molilică de la Pianu de Jos (r. Sebeş,
jud. Hunedoara), ln StComS, 12, p. 5-18.
PAUL 1967, I, ln legătură cu problema /ocuin/elor de suprafa/ă cu platforma din aşezările cultur'ilor
Petreşli şi Cuculeni Tripolic, ln SCIV, 1, 18, 1967, p. 3-22.
PAUL 1968, I„ Date noi privind raporturile reciproce între culturile Petreşti, Cuculcni şi Gume/ni/a,
ln Unitate şi continuitate în istoria poporului romdn, Editura Academici, Bucureşti.
PAUL 1969, I„ Aşezarea neo-eneolilică de la Pia1111 de Jos (Podei), jud. Alba, ln SIComSibiu,
14, p. 33-82.
PAUL 1969 a, I„ Der Forschungsstand iiber die Pelreşti-J(u/tur, ln Sl!t, 17, p. 325 şi urm.
PAUL 1970, I„ Săpăturile arheologice de la Mi/ia/I (jud. Alba), ln SlcComSibiu, 19, p. 9-16.
PAUL 1977, I„ Periodizarea internă a culturii Pelreşli în lumina evo/u/iei ceramicii piclalc, în
SlcomS, 20, p. 15-25.
PAUL 1970, I„ Săpăturile din vara anului 1fJ60 de la Ocna Sibiului (jud. Sibiu), in Materiale,
IX, p. 97-104.
PAUL 1978, I„ Cultura Petreşli fn lumina noilor cercetări arheologice, laşi. Teza de doctorat.
PAUL 1981, I„ Der gegenwiirlige Forsc/111ngsstand mr Pelreşli-Kullur, ln PZ, 56, 2, p. 197-234.
RACZKY 1985, P., The cultural and chronologica/ relalions of the Tisza Region during lhe Midd/e
and Laie Neolithic, as ref/ecled by the excavalions al Ocsnd-KoC/ashalom, ln BAME, 13, p.
103-125.
HACZKY 1987, P„ OcsOtl - KoC/ashalom. A setl/ement of l/1e Tizsa cu/ture, in T/le Laie Neo/ilhic, Budapest, p. 61-83.
RENFREW 1970, C„ The place of the Vinca cu/ture in European prehistory, in Zbor1\'M B, VI,
p. 45-57.
RIDLEY - WARDLE 1979, Rldley, C„ Wardle, K„ A„ Rescue excavalion al Servia 1971-1973:
A preliminary report, ln BSA, 74, p. 185-230.
ROSKA 1927, M„ Staţiunea neolitică de la Turdaş, ln PMJH, Deva, p. 3-27.
ROSKA 1941, M„ Die Samm/ung Zsofia von Torma, Cluj.
ROSKA 1942, M„ Erde/y reg~szeti repertoriuma, I, Oskor, Cluj.
SCHNEIDER - KNOLL - GALLIS - DEMOULE 1991, Schneider, G„ Knoll, H„ Gallis, K„
·
Demoule, J. ~ P „ Transilion entre Ies cullures neo/ithiques de Sesklo el de Dimini: recherches
min~ralogiques, chimiques el techniques sur Ies ceramiques el Ies argi/es, ln BCH, CXV, 1,
1991, p. 1-64.
THEOCHARIS 1973, Theocharls, D., Seo/illlic Greece, Atena.
VASIC 1936 a, Vaisc, M„ Preislorijska Vinta, II, Belgrad.
VASIC 1936 b, Vaste, M„ Preistorijska Vinea, III, Belgrad.
VASIC 1936 c, Vasic, M„ Preistorijska Vinca, IV, Belgrad.
VLASSA 1963, Vlassa, N „ Chronology of lhe Neolilhic in Transylvania in lhe Light of lhe Tartar ia
Setllemenl's straligraphy, ln Dacia, VII, p. 485-494.
VLASSA 1976, Vlassa, N., Neoliticu/ TransilC1aniei (Studii, artico-note), Cluj.
WACE - TOMPSON 1912, Wace-Tompson, Prehistoric Thessaly, Cambridge.

https://biblioteca-digitala.ro

ARIA DE RASPANDIRE A CULTURII TEI

1. Teritoriul de

hază

(l{erngebiet)

1.1. Toate d(m!'f.surile făcute până în prezent ele a identifica momentul, lorul
expresia materială a gerezei culturii Tei s-au dovedit ineficiente. ~i astăzi
periodizarea propusă de Valeriu Leahu (19GG, 30--46; Idem, 1992, 60-72), chiar
dacă este contestată de o parte din specialiştii ce se ocupă de secwnţa preistorică
în cauză, constituie încucaHa cca mai viabilă de a desluşi etapele evoluţiei cult urii.
1.2. „În absen1a unei stratigrafii care să prrcizeze poziţia tuturor fazelor
Tei, cronolcgia relativă a culturii se întemeiază pe coroborarea unor constatări
stratigraficr cu obserYaţiile comparativ-tipologice ... Prin utilizarea unei asemenea
metode de lucru, faciesul Tei identificat prima dată la Căţelu Nou (Bucureşti)
apare deocamdată drept cca mai arhaică manifestare a culturii (Ibidem, GO). Aşezări
Tei I au fost drscoperite în rerimetrul oraşului Bucurrşti (Tdem, 1964, 309-321),
la Frăteşti (Idem, 1992, 62), Greci <l1LANICI, TROIIANI, Hl79, 10-22), Surlari
(LEAHC, TROHANI, 1976, 73-85), llungetu (CIIICJDEJ\Nl-, 1973, 27-43;
Idem, 1977, 225-238; Idem, Hl82, 101-106. Autorul înclină să considere materialele descoperite aici ca fiind expresia fazei de geneză - Bungetu - a culturii
Tei, moment care, evident, precede faza Tl'i ·-Căţelu Nou.), Costeştii din Vale
(! dem, Hl80, 127-128), Grădiştea (BERCil:, 1956, 496-500), Umeni (.MORINTZ,
1978, 48), Căscioarele (SÎHBU, DAMIAN, 1992, 11-16). Se poate constata cu
uşurinţă că triburile s~au aşezat cu predilecţie în partra centrală a Munteniei, atingând şi malurile Dunării (fig. 1 a).
1.3. Acest teritoriu va reprezenta, în toate fazele de evoluţie a culturii, spa.ţiul intens locuit de comunităţile Tei. Dacă la început aşezările erau într-un număr
restrâns (cel puţin aşa ne apar în lumina cercetărilor efectuate până în prezent),
ulterior, în fazele Tei II şi Tei III, mai ales în ultima perioadă menţionată, a fost
documentată o creştere semnificativă (LEAH(.;, 1966, fig. 2.: Harta aşezărilor Tei
identificate pe teritoriul oraşului Bucureşti; Idem, 1966 a, 205-206; SCHUSTER,
199.0, 103-105; etc.). Acest fapt s-a datorat probabil sporului demografic natural,
dar mai ales mişcărilor de repliere executate de comunităţile din zona de est (Mostiştea) a ariei de răspândire. Şi în etapele finale (fazele IV şi V), purtătorii culturii Tei au întemeiat aşezări pe malurile râurilor Argeş·, Sabar, Colentina, Dâmboviţa, Neajlov, Glavacioc, Ilfovăţul (LEAHU, 19611, 17-18; Idem, 1975, 101 sqq.;
Idem, 1979, 43-5\.J; Idem, 1981, 30 sq.; VESELOVSCHJ - Bt:SILA, 1967, 93 sqq;;
.MOR INTZ, 1978, 75; etc.).
1.4. Interesantă şi deloc de neglijat este şi constatarea că acelaşi teritoriu a
reprnentat spaţiul unde s-au inanifestat primii" purtători ai culturii Glina; de aici
au pornit mai târziu spre vest, luând în stăpânire partea de apus a Munteniei şi
Oheniei până la Porţile de Fier. Se impune totuşi un amendament: niciodată
şi
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Fig. 1: 1 a. Aria de bază a răspândirii rulturii Tei.
1 h. Zonele spre care au roit o parte a comunităţilor Tcl I I l.
comunităţ.ile Glina
cetările arheologice

nu au atins Dunărea in zona :\Iunteniei (aşa cum indică ceractuale); o vor face abia în roirea lor spre wst, dincolo de
Olt. Centrul Munteniei a cunoscut, ca şi în caznl culturii Tei, toate fazele evoluţiei culturii Glina (SCHCSTER, 1992, 90 sq.).
2.

Graniţrle

uriei de

răspândire

a <'Ulturii Tei (die Randgebiele)

2.1. J\larginea 'estică. „Raritatea frapantă a aşezărilor Tei in vest, între
Tele<irman şi Olt, apare firească dacă se are în vedere expansiunea peste Olt a
populaţ.iilor de cultură Verbicioara;' (LEAHC, 1966, 25). Concluzia enunţată nu
poate fi deocamdată contrazisă, chiar dacă sondajele efectuate la marginea de nord
a actualului cimitir al satului Nicolae Titulescu, din judeţul Olt, au dus la descoperirea unei aşezări Tei IV (TROHANI, ZOHZOLIC, 1982, p. 68). Nu este exclus
ca în unele momente triburile Tei să fi pătruns spre Yest, înlăturând sau, dimpotrivă, convieţuind cu comunităţile \'erbicioara (alte puncte unde au fost sesizate
materiale Tei ne-au fost semnalate şi de domnul dr. :\!arin Nica, căruia ii mulţumim şi pe această cale pentru informaţii).
2.2. Marginea nordică. „Abia in fazele III şi· I\', triburile culturii Tei au
pătruns in zona de dealuri şi munte din Muscel şi din Dâmboviţa, apoi şi in Tara
Bârsei" (\TLPE, 1976, 565). Descoperirea unor puncte cu vestigii Tei II în jurul
oraşului Braşov (PHOX, 1940, 87 sqq.), confirmă această apreciere. Penetrarea
unor comunităţ.i Tei dincolo de Carpaţi nu este intâmplătoare, fiind rezultatul unor
migrări mai ample, cauzate de tulburările din spaţiile rslice ale arealului culturii.
Probabil, o parte u triburilor ce nu fost nevoite să pleee din teritoriul dintre Mus-
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Liştea şi Colentina - DâmhoviJa s-au \'ăzut obligate să st• îndrepte spre nord
(SCHuSTEI1, 199~1. 200). Tot acum. sud-estul Transilvaniei este asaltat şi de
purtătorii culturii :'lfonteoru.

2.::L Marginea l'stit·:i
2.~1.1

Inwsligarra intensă, prin săpături şi perieghcze, a văii ;uosliştei a relevat faptul că aceasta a fost locuită de comunităţile Tei numai în primele două faze
(:\IORINTZ. 1978, 18; SCIILSTEH, loc cit.) şi ca atare nu se mai poate susţine că
şi această fâşie ck teren reprezintă aria „statornic locuită de populaţ.iile culturii
Tei'; (LEAIIL", Hlfiu, 2:1). Aşezftri apar!inând următoarelor etape ale evoluţiei lipsesc aproape cu desă,·arşire. Singurul puncl care ar putea face notă discordantă
cu cele afirmate este cel de la Lilieci, unde au fost descoperite câteva fragmente
ceramice, care, după opinia autorilor (~EHB.\NESCl', THOIIANI, 1\178, 38), dovedesc ex ist enţ a în ace I loe a unei aşezări Tei \'. Si cu a IL prilej (SCIIL'STEH, loc
cit.) ne exprimam rezerYele in legătură cu respectiva concluzie. În cele ce urmează
vom mai reYeni asupra acestui subiect.
2.3.2. Ceea ce s-a întâmplat la est de \[ostiştea se află şi azi, ca şi in urmă
cu decenii, sub cernui de umbră al neeunoaşterii." În regiunile extracarpatice şi Dobrogea s-a constatat că dnpf1 disparipa culturilor din perioada de tranziţie Folteşti, Cernavodă Il, III, nu există dovezi materiale care să fie atribuite aşa
ziselor culturi clasice din bronzul timpuriu şi mijlociu. Aceasta nu implică însă
existenţa unui „hiatus cultural" (HAHTCCIIE, 1980, 127). Se precizează în continuare că „factorul geografic nu constituie cauza !ipsei unei populaţii stabile" (Ibidem, 129).
Hefrritor la acfeaşi problemă, un alt autor este de părere că „prin prisma
relaţiilor eu popila!iilt> limitrofe, e mai greu de explicat absenţa triburilor Tei în
părţile de răsărit ale Munteniei - mai departe de '.\lostiştea spre est" (LEAHU,
1966, 25); mai degrabă „firesc in acest caz este să se încerce o explicare a absenţei aşezărilor Tei in partea de est a '.\Iunteniei prin condiţiile geografice de aici.
Harta răspândirii triburilor Tei„.„ sugerează totuşi faptul că populaţiile acestea,
locuind între Carpaţii sudici, OIL şi Dunăre, au evitat regiunile de stepă, propriu-zisă, terenurile prea aride, joase şi prea netede, ele căutând, dimpotrivă locuri
mai inalte şi mai impăduritc, tert>nuri cu un regim hidrografic mai favorabil"
(Ibidem, 28).
2 .::>.2 Sărăcia deost>h ii de frapanl ă a wstigii lor din perioada amintită conslit uic una din C(•)e mai gn•u de explicat fenomene ale preistoriei acestor regiuni.
Toate încercării<' dr a urnpl<' acest gol material şi cultural s-au dowdit până în
rrezent destul de Jirnn. Cert este că, după o locuire ma'iivă a purtătorilor culturilor neolitiec, rneolitin' şi ale edor ce aparţin t>pocii de tranziţie - in ultimul
caz ne refcrim la rrima sa partr, în răstimpul când în centrul şi vestul Munteniei
şi în Oltrnia c1munităţilr culturii Glina sr afirmau pult>rnic (HOMAN, 1976, 27;
l\IACilNIK, Hl91. 10; SClll"STEH, Hl92, 90-91) - teritoriile la est de Mostiştea
par lipsite c!r populaţie. ~i tot atât dr surprinzătoare este constatart>a eă, spre sfârşitul bronzului mijlociu şi în cel final, spaţiul avut în wdere incepc ~ă Jic locuit
de comunitătilr Coslogeni şi de mixtură etnică şi cult.urală Tei - Coslogeni, aşa
cum par să indice matt>rialele arheologice descoperite în mai multe puncte între
l\lostiştea şi veslul :\lunteniei: Chitila - „La Fermă" (BOHONEANT, 1985, 156
sqq.; Idem, 1992, 100-119), Bila - „La Fântână" (cercetări 1!!90: Vasile Barbu,
Traian Popa, Crislian Schuster), Cătunu (STOICA, H)89, 258-259), Hrăneşti „Vadu Anei" (SCHlJSTEH, 1993 a, 77). Probabil că în această categorie de vestigii intră şi descoperirea de la Lilieci.
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2.3.3 Atât între Mosliştea şi Dunăre, eâL şi in Dobrogea au fost descoperite
o sumedenie de complexe funerare, care, datorită lipsei unui inventar concludent,
au fost atribuite culturii „mormintelor cu ocru" sau „culturii de stepă". Sub aceste
două noţiuni neclare, care cuprind un spaj iu geografic larg şi o secvenţă temporală întinlându-se din eneolitic, epoca de tranzi!ie şi până în bronzul t;irziu, se
ascund de fapt vestigii din mai multe perioade - bronzul timpuriu, mijlociu şi
cel final. Existenţa acestor urme umple parţial golul cultural ce părea că persistă
in rrgiunea în discuţie.
Foarte multe morminte plane sau movile de pământ cc adăpostesc inhumări
în decubit dorsal sau în poziţie chircită au fost cercetate sau numai înregistrate
in apropierea Dunării (llARTUCHE, 1980, 127; BRUDIU, 1990, 95) sau nu departe de cursurile apelor din '.\funtenia de răsărit (NESTOR, 1952, 131-135; ROSETTI, 195U, 791-813; S L\lACHE, TEODORESCU, 1!)59, 273-282; LEAHU,
1966, 131 sqq.; COMŞA, 1989, 181-188; NEAGU, 1992, 7-9). Este evident, aşa
dar, că nu se mai poate vorbi de o lipsă totală de populape în zonele mentionate.
Numai că, în actualul stadiu de cercetare, trebuie să admitem cii, datorită condiţii
lor geo-climatice puţin propice, acest spaţiu n-a fost folosit de populaţii stabile,
ci a constituit numai „coridor'· de trecere pentru comunităţile nomade, sesizabile
exclusiv prin intermediul vestigiilor funerare, nu şi prin aşezări (aceasta cel puţin
până la pătrunderea purtătorilor culturii Coslogeni).
2.3.4 Acel teritoriu nefavorabil unei locuiri mai îndelungate, se pare că a
fost martorul unor schimbări climatice (?) mai importante, fapt ce a dus la statornicirea unor condiţii mai bune de trai. Credem că acest proces a avut loc la sfârşitul fazei Tei II şi începutul celei următoare. Dacă până în acel moment (secolul
15 î .Chr .) „spaţiul carpato-danubiano-pontic se caracterizează, în primul rând, printr-o frapantă unitate a nivelului de evolu~ie istorică şi cultural-arheologică ... Pretutindeni, din Carpaţi până în Peloponez şi insulele egeene, vaste regiuni sunt ocupate ... de populaţii sedentarizate", iar „grupurile de păstori nomazi, care cutreieră
sectorul nord-estic al acestei întinse regiuni -- din răsăritul Moldovei şi al Munteniei, peste Dobrogea, până pe litoralul bulgar al :Mării Negre - sunt reţinute de
bariera pe care o aşază in calea lor îndeosebi populaţiile Monteoru şi Tei (LEAHU,
1983, 180); ulterior, o dată cu pătrunderea masivă a triburilor Coslogeni in Muntenia, Dobrogea şi în Bulgaria de nord-est, are loc un fenomen de restrângere a ariei
culturii Tei, comunităţile de pe l\fostiştea părăsesc spaţiul avut până atunci în
stăpânire, retrăgându-se spre vest, nord (zonele premontane şi în Tara Bârsei) şi
sud (peste Dunăre). Heplierea este executată atunci când triburile Coslogeni, ca
urmare a creşterii lor numerice, încep să se aşeze în estul Câmpiei Munteniei. Este
probabil ca principalul „val" Coslogeni să fi fost precedat de alte populaţii de stepă,
cunoscute sub denumirea ele aspect Hacoviţeni - Petrişoru, care „s-au stabilit în
sudul Moldowi, nord-estul Munteniei şi sud-estul Transilvaniei" (OANCEA, 1981,
43). Este greu de crezut ca acest grup să fi reunit o popu laţ ie atât de numeroasă,
care să aibă puterea de a înlătura o parte a comunităţilor Monteoru. Chiar dacă nu
se minimalizează „rolul elementelor răsăritene la restructurările, care au avut loc
la sfârşitul bronzului mijlociu" şi nici nu se încearcă să se diminueze „impactul
creat prin stabilirea în zona ele imediată apropiere a spaţiului de disper~iune Monteoru şi Tei, respectiv nord-estul şi sud-estul Munteniei a unor elemente răsăritene·'
(FLOHESct:, FLORESCC, 1990, 74), nu poate fi negată existenţa unor comunităţi aparte ce preced sosirea masivă a triburilor Noua şi Coslogeni. Acest fapt este
documental de unele aşezări situate la est de Mostiştea, dar şi de materialele descoperite la Daia, care „nu reflectă relaţii şi contaminări cu grupul Plovdiv - Zimnicea şi cu cultura Coslogeni", cum poate ar fi fost normal, ci sunt mai degrabă
un ind itiu „< ă grupu I ele la Da ia va fi ajuns in apropierea Dnnări i coborând din
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sectorul nord-estic al ariri Tei, după re vor fi avut loc şi unele contacte şi contaminări cu populaţia intrusă (de tip Petrişoru - Hacoviţrni, n.n.), identificată în
zona dealurilor subcarpatice din zonn. Buzăului'' (LEAHU, Hl8l, :~ 11).
Repliert'a triburilor Tei din arralul Most iştei nu estt', aşadar, întâmplătoare,
ci a avul cauzt' profundt>, inscriindu-se într-o mişcare mai amplă din acest spaţiu.
Aidoma populaţiei 'ft'i, şi cea l\lonteoru îşi restrânge aria, o parte a comunităţilor
pătrund în colţul de sud-est al Transilvaniei .. ,Purtătorii culturii '.\fonteoru au
luat măsuri când elementelr răsăritene devin mai persistente ... deja la inceputul
fazei a II-a·· (FLORE~Cl', FLOHESCU, op. rit„ 75). În aşezarea eponimă, în secvenţa M II a, căreia îi apar!ine şi cimitirul nr. 4, perimetrul locuit se micşorează,
iar acropola se fortifică ru vallum (BAHZU, 1\189, 110).
2.3.5 În monografia dedicată culturii Tei, Valeriu Leahu scria: „purtătorii
culturii Noua nu arntă să fi fost cri care au eliminat triburile Tei din estul sau
nord-est ul Munteniri" (l!ilil!, 27). Astăzi se ştie că, alături de purtătorii aspectului
cultural Hacoviţeni-1 'etrişoru, care „au operat" mai ales în nord-estul teritoriului
amintit, cea care a contribuit decisiv la alungarea comunităţilor Tei din zona
Mo!.tiştei a fost populaţi:1 Coslogeni (MOHINTZ, ANGI-IELESCU, 1970, 373411; MOHINTZ, HJ78, 121 -152). Pătrunderea şi sedentarizarea elementelor Coslogeni sunt imoţite în vestul ariei de răspândire a culturii Tei de mişcarea purtă
torilor ,,marelui complex cultural Zulo Brdo-Gârla Mare-Novo Selo (re, n.n.)
înaintează tot mai mult către răsărit, intrând pe pământurile locuite - la nord de
fluviu, de triburile VerbiC'ioara, in sud, de populaţia Tei. Probabil că, silită de
o asemenea imixtiune, o parte a triburilor Verbicioara se mişcă şi ele eătrc răsărit,
unele trecând chiar OltuJ·• (LEAlIC, 1983, 184). Convulsiile petrecute se reflectă
cu pregnanţă în ceramica Tei. Astfel, „trebuie„. avut în vedere faciesul prea deplin
constituit al fazei Tri IV, deosebirea prea frapantă a acesteia faţă de faza anterioară" (Idem, HHl2, 72).
Tot ceramica demonstrează că in perioada respectivă s-a instalat o .,stare de
nelinişte a populaţiei locale, urmată probabil de încercări de realizare a unei unităţi pe plan cât mai cuprinzător pluri-unional-tribal" (Idem, 1983, 184), elocvente
în acest sens fiind fragmentele şi piesele ceramice întregi găsite în arealul culturilor
vecine sau ale acestora in puncte cu descoperiri Tei. Ulterior, in faza Tei IV,
au existat relaţii rn comunităţile Cârna (CHICIDEANU, 1986, 30), Vcrbicioara
IV, ZimnicPa-Plovdiv, Zulo Brdo III, Wietenberg III a, Noua I, Coslogeni (MOHINTZ, 1978, 82).
2.3.ti Desigur, nu numai ceramica ne indică faptnl că triburile Tei au fost
supuse unor presiuni externe, ci şi modul de ridicare a aşezărilor si locuinţelor.
Ne referim cu prrcădere la dimensiunile acestora, la răstimpul in care au fost folosite. Dacă anterior, în faza Tei II, au existat in general aşezări cu intindere mai
mare, care au funcţionat pe o perioadă mai lungă, adăpostind o populape mai numeroasă, in fazele târzii ale culturii, cu toate că numărul aşezărilor sporeşte, ele
sunt de dimensiuni reduse, oferind imaginea unor comunită! i constituite din puţine
persoane, care prohabil din considerente economice - rt>strangerra spaţiului ce
asigura hrana animalelor şi, implicit, a oamenilor - prt>feră să locuiască pentru
secvenţe mai scurte în act>laşi loc. Exemple edificatoare în spri,jinul acestei afirmaţii sunt aşezările de pe râul Arg~ş. Astfel, în punctul de la \logoşe~.ti, comuna
Adunaţii-Copăceni, jud. Giurgiu, purtătorii culturii Tei (aflată, in opinia noastră, într-un moment cc făcea trecerea de la ceea cc se numeşte faza Tei II la
perioada următoare Tei III) au ridieat o aşezare de mari dimensiuni, unde au existat
locuinţe constituite din mai multe camere, precum şi o construcţie de cult impresionantă (SCI-ll'STEH, Hl90, lor. cil.; săpăturile din anul 1\l\l;) au intn•gil ima-
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ginea celor sesizate în campania arheologică anterioară). Nu deparle de această
localitate, în amonte, la .\duna!ii-Copăceni, punclul ,,Dăneasca", au fost întreprinse
cercetări intr-o aşezare Tei I\", de mărime mică, cu un strat arheologic firav, cu
locuinţe cir suprafaţă unicelulare (SCIIUSTEH, HJ89, 231i-237). O situaţie similară
a fost documenlată şi la Schitu, punctele 1 şi 2, comuna Schitu, judeţul Giurgiu
(cercetări: Cristian Schuster, Traian Popa, 19\lO).
2.3.7 Aşadar, in fârn Tei III, presiunea unor populaţii venite de Ia răsărit a
fost atât de puternică, incât triburile stabilite în zona Mostiştei au trebuit s:i.
migreze spre alte spaţii (fig. 1 b). Cum am arătat mai sus, teritoriul de bază („Kerngebiet") a ajuns să fie suprapopulat, ca dovadă înmulţirea aşezărilor pe Argeş,
Dâmboviţa şi Colentina, astfel că o parte din comunităţile dizlocate au pătruns
în Transilvania surl-estjcă (aici au început a fi locuite şi peşterile: Gura Cheii-Odweg, v. PLOPŞOH, PAUNESCC, POP, Hlli2, 131; LEAHU, 19GG, 52-5:~) şi au
trecut Dunărea spre sud.

2.4. llargineu sudicii. Esle probabil ca şi înainte de momentul Tei III,
grupuri ale acestei culturi să fi pornit spre sud. O dată cu masiva pătrundere a
comunităţilor Tei III şi in urma contaminărilor cu elemente etnice şi culturale
autohtone in spaţiul dintre Dunăre şi l\Jariţa, dar şi a influenţelor din arealul
macedonean, se naşte „o variantă Tei III sud-dunăreană" (ALEXANDRESCU,
1973, 83). Acesta va fi fermentul principal al aparipei culturii Zimnicea-Plovdiv,
care ocupă cam acelaşi teritoriu deţinut cândva de triburile Tei III la sud de fluviu, dar şi la nord de acesta, în zona oraşului Zimnicea, ajungând la est până Ia
Izvoru, comuna Gogoşaru, judeţul Giurgiu (IS.l.CESCU, BlJRLACU, 1978, 65).
2.4.1. Prezenţa unor piese ceramice sau a unor obiecte din bronz ce pot fi
atribuite şi culturii Tei sau dovedrsc similitudini cu descoperiri Tei la nord de
Dunăre, cum ar fi cele de la Devetaki, Gradisce, Semerdzievo, Lesura, Leskovec,
Vărbiţa, Gorsko Slivovo, Gorsko Kosovo, Stolăţ, 2elju Vojoda, Obrucii!ite (MORINTZ, 1978, 171 sqq.) denotă că această cultură a avut un rol important în manifestarea bronzului târziu în spaţiul respectiv. „ ... Descoperirea unor fragmente l'e
vase din fazele târzii Tei, ... la Orbeasca (judeţul Teleorman, n.n.), ca şi descoperirile de tip Tei târziu din Peştera Devetaki, pe râul Osam în Bulgaria, deci în
plină arie Zimnicea-Plovdiv ne permit să credem că între culturile Tei şi Zimnicea Plovdiv erau atât zonr ele contact, cât şi intrrfrrenţr'· (Ibidem, 80).
2.5. Concluzii
răspândire a culturii a fost tributară atât mediului geografic,
climaterice.
2.5.2 Acestora li se adaugă prt'siunile unor triburi vecine: Verbicioara, în vest,
Racoviţeni-Petrişoru şi Coslogeni, în est, şi Zimnicea-Plovdiv, în sud, dincolo
de Dunăre, ~i în zona oraşului Zimnicea.
2.5.3 Comunilăţiie 'fri au executat atâl mişcări zonale, care au avut mai
ales raţiuni economicr, câl şi altele mai ample, roiri spre nord şi sud, în 'fara
Bârsei şi peste Dunăre, acestea din urmă generate de presiunea populaţiilor l'l'
pătrund din est, din spaţiul de stepă nord-pontic.
2.5.4 Factorii menţilHrnţi şi-au pus amprenta asupra evoluţiei culturii, elocvente
în acest sens fiind modul de ridicare a aşrzărilor, arhitectura adăposturilor,
sfera economicului şi ceramica.
2.5.5 Contactul, la început mai slab, ulterior puternic, cu triburile Zimnicea
-Plovdiv şi Coslogeni au generat apariţia unui fenomen etnic (?) şi cultural în
Câmpia l\Iunteniei, care prrcede afirmarea Ilallstatt-ului timpuriu în această regi-

2.5.1 Aria de

cât

şi

condiţiilor
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une. Exemplificăm în acest sens. printre altele, aşezarea de la Radovanu, punctul
„Gorgana a doua'·, judeţul Călăraşi, unde a fost sesizat un strat de cultură cu
„aspect târziu al culturii Coslogeni, format sub influenţa culturii Zimnicea-Plovdiv'', in care „s-au găsit patru fragmente din patru vase diferite, cu ornamente specifice fazelor târzii ale culturii Tei şi în mod special fazei Tei V" (Ibidem, 79), şi
cea de la Brăncşti--„ \'adu Anei". În această a doua aşezare pomenită, materialul
ceramic gii.sil reflect[\ o „sinteză'' a fazelor Tei târzii cu cultura Coslogeni.
2.5.fi Este evident că viitoarele investigaţii arheologice vor oferi date noi,
care vor intrcgi informa pile lacunare ele astăzi. De asemenea, ele vor permite „reaşezarea" periodizării şi cronologiei culturii Tei.
CRISTIAN SCHUSTER
Institutul Romdn de Tracologie
Str. Schitu Măgureanu, nr. 1, et. II
70626 Bucureşti
ROMÂNIA
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VERBREITUNGSRAUM DEH TEI KULTUR
Zusamwenfussung

Der Verfasser unterlegt das Kerngeblet und die Randgeblele der Tei Kultur der Analyse.
Es werden die Ergebnlsse der ălteren und ncusten archtiologrschen Forschungen verwerlet.
Die geographlsch-klimatischen Gegebenhelten, als auch dle Ilewegungen der Nachbarvi:ilker, lnsbesondere der Coslogeni Stămme Im Osten, fiihrten dazu, dass der Verbreltungraum ln den verschiedenen Stufcn der Kultur unterschiedliche Konturen annlmmt.
In den ersten zwei Phasen ist nur das Zcntrum bis an dle Donau dcr Rum!inischen Ebene
von den Tei Gcmelnschaften beviilkcrt. Durch den Druck der Coslogeni Trăger wlrd das Gebiet
in dcr năhe des Mostiştea Ileckens verlassen. Die Tei III Gemeinschaften, dle dlese Zone bewohnten, sehen sich gezwungen das Kerngebiet zwlschen den Fliissen Argeş, Colentina, Dâmbovila und
dem Strom Donau zu iiberflutten. Eln Teii zieht nach Norden, in das siidiistllche Eck Slebenbiirgens, ein anderer nach Siiden, iiber dle Donau, in den niirdllchen Reum des heutlgen Bulgarlens.
Spăter, als Ergebnis der ethnlschen und kulturellen Ilelnfiussungen und Mlschungen, sondert sieh ein Phtinomen eb, welches zeitllch und kulturell vor die Friihhellstettzelt elnzuschleben lst.
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CRONOLOGIA GRUPULUI CULTURAL BALTA SARATA

În legătură cu geneza şi cronologia epocii bronzului în Banat există opmu
dneori contradictorii, deşi s-a ajuns la un punct de vedere comun, potrivit căruia
începuturile epocii bronzului în spaţiul carpato-danubiano-pontic coincid cu încheierea complexului fenomen de sinteză etnoculturală care a avut loc în perioada
ue tranziţie spre epoca bronzului în acest spaţiu geografic. S-a înregistrat un vast
proces de regionalizare, sedimentare şi individualizare a fenomenelor etno-culturaJe din epoca bronzului, aspect valabil şi pentru Banat.
La începutul epocii bronzului - Br A1 (FD I -FD II) - au loc două mişcări
purtătoare de elemente etno-culturale1, şi ; nume deplas::irea purtătorilor culturii
Glina III - Schnekenberg de la est spre vest şi a purtătorilor culturii „Glockenbecher" de la vest spre est, ceea ce duce la dizlocarea spre nord a culturii Vucedol,
care, la rândul său, dă naştere grupurilor Mako şi Nyirszeg, favorizând, în acelaşi
timp, stabilirea unor legături directe între comunităţile Glina III - Schnekenberg
şi manifestările culturale de la sud de Dunăre: Bubanj IIum III, Belotic-Bel.a
Crkva şi sud-panonice: l\lako şi Vinkovici-Somogyvar.
Bronzul tracic 2 nu este rodul unei schimbări prin invazii şi migrări, ci ne
apare ca un fenomen îndelungat, de amestec şi influenţare, ceea cc duce la o
unitate a vieţii culturale, sociale, economice şi lingvistice, proces rezultat din cele
trei cercuri mari care stau la baza bronzului tracic şi care au elemente comune,
autohtone (eneolitice), nord-pontice şi egeo-anatolienc.
La sfărşitul bronzului timpuriu - Br A2 (FD II) - se pot surprinde în tot
Banatul etapele de formare şi individualizare a unui larg orizont al ceramicii stil
„Besenslrich" şi „ Te.rtilmusler" 3 , cu analogii la Toszeg A şi n, care aparţin nivelelor corespunzătoare pentru sfârşitul culturii Nagyrev şi începutul culturii Hatvan.
Tot acum îşi încep evoluţiile şi culturile Mureş (cultura Periam-Pecica) 4 , Vatina 5 ,
care ocupă partea de nord-vest, respectiv vestul ariei geografice a Banatului
în. perioada bronzului mijlociu - Br A2 - C1 (FD II-MD III). ln perioada bronzului târziu şi final - Br C2 -D (SDl) 6 , în partea de sud a Banatului, Clisura
Dunării, cultura Vatina este înlocuită de purtătorii culturii Zuto Ilrdo -Dubovac - Gârla Mare, iar în partea de vest de complexul Cruceni - BelegisBobda şi în zona central-nord-estică de grupul cultural Balta Sărată; în nord,
aria culturii Mureş va fi ocupată de purtătorii culturii mormintelor tumulare.
in stadiul actu,al al cercetărilor 7 , grupul cultural Balta Sărată poate fi încadrat cronologic în etapa bronzului mijlociu şi târziu - Br B2 (MD III) - Br D
(SD I), detaşându-se din întinsul orizont comun „Besenslrich" şi „ Textilmuster",
Acesta reprezintă, totodată, un fenomen de sinteză a unor elemente din culturile
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Pl. I. Tabel sinoptic privind cronologia epocii bronzului 1n Banat şi, in acest context, a grupului cultural Balta Sărată.
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imecinate şi contemporane, mai ales din culturile Vatina .:\Iureş, Wielenberg,
Gârla Mare, Otomani şi Verbicioara 8 , dar in ansamblu deosebindu-se de ele. Pentru
a elucida problema genezei grupului cultural Balta Sărată facem precizarea că la
baza acestui grup cultural stă întinsul orizont .,Besenstrich" şi „Te.rtilmuster" de la
Visag 9 , Silagiu 10 , laz I şi Valea Timişului 111 , ceea ce i-a determinat pe colegii
R. Petrovszky şi M. Gumă să le atribuie pc ultimele două fazei I a grupului
cultural Balta Sărată 12 . Dar, in acelaşi timp, în zonă apar şi aşezări ale culturii
\'alina - cca de la Caransebeş - Balta Sărată şi Ciuta - „Cornu Dealului" 13 ,
care lşi încelează existenţa în Br B2 (MD III). Pe ba:a acestor date afirmăm că fa:a I
este de fapt o fa:ă „pre" a 1Jrupullli cultural IJalta Stirat<i.
Fa:a II (la autorii citaţi mai sus) este in realitate fa:a I a ']Tllpului cullural
Halta Sărată, când procesul de asimilare a elementelor culturii Vatina şi a influentelor culturilor Wietenberg, Gârla Mare, Otomani, Mureş din Br C1 (MD III)
este cert, aspect reliefat în discufiile purtate cu diferite ocazii de domnii profesori dr.
P. Homan şi dr. S. Morintz, dar şi de colegii F. Medeleţ şi M. Gumă. Pentru clarificarea acestei probleme se impune efectuarea de cercetări arheologice în aşezările
de la laz, Silagiu, Susani - „Deluţ'', Ciuta, .Jabăr, Lugoj, Buchin, Păltiniş, precum
şi publicarea integrală, în viilor, a cercetărilor de la Valea Timişului. Ornamentul
principal devine cel al impunsăturilor succesive in canal - .,Slichkanaltechnik",
fără incrustatii ru substanţă albă, „dinţi de lup", caneluri înguste verticale pe circumferinţa ,-aselor, puncte şi cercuri imprimate. Descoperirile de la Sacuu şi Susani - ,.Delut'' 1·' fac legătura intre faza I şi faza II a grupului cultural Ball::i
Sărată, fapt ilustrat şi de descoperirea la Valea Timişului, în nivelul al Ii-lea, a
unui fragment de statuetă Gârla MareH', datat in Br C, ca ~i de importurile ceramice ale grupului cultural Balta Sărată în mediul Wielenberg II-III din Tara
Haţegului1 7 • Acum întâlnim tot mai freC\·ent caneluri wrticale şi oblice, „dinţi
de lup", iar ornamentul „StichkanaltechniJ..:·• dispare.
Faza III a grupului cultural Balta Sărată este reprezentată, deocamdată, dr
descoperirile din Peştera cu Apă de la Homâncşti (227:3/l) unde, pe fondul manifestările locale de tip Balta Sărată, apar întrepătrunderi şi legături cu purtătorii
culturii mormintelor tumulare atunci când, în Br D (SDI), începe procesul de hallstattizare a comunităţilor aparţinând epocii bronzului in partea de sud-vest a
României 18 •

PETRU ROGOZEA
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THE CHROXOLOGl' OF THE DALTA SĂRATĂ CULTURAi, GROUP

Summary

At thc beginni11g of thc Dronzc Age - Br A 1 (FDI - FDII) - two moycmcnts, Learing
ethnical and cutural elements, took place. Thesc wcrc the dlsplaccmcnt of thc Glina
I II - Schneckenberg cui ture bearers from east to wcst and thc displaccmcnt of the nGlockcnbechcr" culture bearers from west to cast, whlch led to the dlslocation towards north of the Vucedol culture. The Vucedol culturc gave blrth to the Mako and Nyrszcg groups and favoured at
the samc Ume the establishing of stralgbt rclations belwecn Glina III - Schncckenberg communltles and the cultural manlfestatlons from south of Danubc: Dubanj Hum II J, Belotlc - Bela Crkva
and south Pannonia: Mako and Vlnkovci - Somogyvar.
At the end of the Early Bronze Age - Br A2 (FDII) - the formation and lnd.lvldualtzation
stages of an wlde „Besenstrlch" and „Textilmuster" stylc ceramic horlzon can be dlstlngulshed everywhere ln Banat. Thls horlzon bas analogles at Toszeg A and B, whlch belong to the levels correspondlng to the end of the Nagyvar culture and to the Hatvan culturc.
In the samc period Mureş (Perlam - Pecica) and Valina cultures started thelr evolutlons.
These cultures occupled the north-west and west part of Banat's geographical area l_n the Mlddlc
Bronze Age - Br A 2 -C1 (FDII - MDIII).
Wlthln the Late and Final Bronze Age - Br C2 - D (SDI) Vatlna culture was replaced
in the south of Banat (Clisura Dunării) by lhe Zuto Brdo - Dubovac - Gârla Mare cultura
bearers, ln the west by the Crucenl - Belegis - Bobda complex and ln the central - north-east
part by the Balta Sărată cultural group. In the north the Mureş culture area was occupled by thc
tumular tombs eulture bearers.
In the present stage the Balta Sărată cultural group can bc chronologically placed wlthin
the Mlddle and Late Bronze Age - Br B2 (MDIII) - Br D (SDI).
Thls cultural group detached ltself from the wlde common "Besenstrlch" and „Textilmuster" horlzon, being a synthesls phenomenon of some elements from nelghbourlng and contemporaneous Vatlna, Wletenberg, Otomani, Gârla Mare, Verblcloara and Mureş cultures, but dlffering
on the whole from these ones .
On thls basls we can divide into perlods the Balta Sărată cultural group as follows:
- the Balta Sărată cultural group "pre" phase - synonymous wlth phase I al M. Gumă
and R. Petrovszky.
Balta Sărată cultural group phase I - synonymous wlth phase II al thc same authors.
- phase II - synonymous wlth phase III at the quoted authors.
- phase III - synonymous wlth phase IV at the mentloned authors and, lnltially, in
my oplnlon, too. Thls is the phase when, on the local, Balta Sărată type manlfestatlons background, lnterpenetratlons and relatlons wlth the tumular tombs culture bearers appeared and the
begtnnlng of the transltlon procees of the south-west RomanJa Bronzc Agc communltles to Hallstatt took place.
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RAPPORT PR:ELIMINAIRE SUR LE MATERIEL FAUNIQUE
DE L'ETABLISSEMENT VATINA DE FOENI
(DEPARTEMENT TIMIŞ)

Les recherches archeologiques, effectuces depuis le printemps de Hl!J3, dans
le point „Gomila Lupului·', ont permis la collection d 'un important echantillon
faunique 1 • La localite Foeni est emplaccc dans la llasse Plaine de Timiş, sur un
sustrait de depâts alluvionnaires holocenes. La region est dominec par des procesus
alluvionnaires, erosion de rivage et de marecage, avec dC's eaux rivieres de la couche
phreatique ou, metheorique, etant arrosee par Timiş et ses affluents (le Timişat
etllnt tres proche du village). Sans Ies travaux d'amenagements hidrographiqucs,
debutes en 1728, cette surface aurait Cte toujours suus Ies eaux 2 • Du point de vue
pedologiquc, ii prcdomine le milieu lacustre et Ies salincs. II s'agit des sols d'une
productivite reduitc, difficilemcnt a labourer, de meme Ies sols salcs, utilisccs pour
paturage. La vegetation herbeuse et Ies forets xerophilles sont caracteristiques, a
câte des cultures agricoles, ayant une anciennette qui ne depasse 100 annces 3 . L'etablissement est placee sur un monticule rcsultat des alluvionages doues aux frcquentes Mbordements.

Fig. 1
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L 'extract ion rt la determinat ion du materiei ont etc realiscs en tenant cornpte
de son emplacement en profondeur (de 20 a 20 cm), la couche de culture avec des
restcs fauniques ayant une epaisseur comprise cntrc --0,20-1,20 m. Les 800 (environs) rcsles appartiennent aux mammifl'res, exceptanl u11 os d'oiseau. Le materiei
est fragrncntaire, presentant des traces de rungcmrnl el du hrlilures (celui collectr
entre -0,40-0,60 m, -0.00-1 m ct -1,30-1. 70 m de profondeur); en fonction
de lt'squt'llcs la couleur varie enlre Ies tons rougealrcs el noir-hruns.
On a n"colte cinquc pit~ces dr cornes de ccrf du niYeau comprio; enln• -11, 20 m de profondeur (photo I).
1. Po in~on oh tenu d 'une ram if irat ion de come avcc la longueur ( 1) 125 mm,
la ba~e soigneusrmcnt fectiom:er, polie (aussi la pointe etant palie par l"usage) ct
presentant des dHormations donnel'S par le feu (pholo 1/4).
2. Portion d'une prrchc, sectionni· ii la basc et la ramification voisinc. L'unr
des pointes est rornpue et l'autre a des traces d'usage, L. 453 mm (photo 1/2).
Tab. 1

La dis tribu tlon du

materiei par especes

Fragments %
Sus s. domestlcus
Bos taurus
Equus caballus
Ovlcaprlns
Canls farnlliarls
MAMMIFERES DOl\I.
Cervus elaphus
Sus s. ferrus
Capreolus c.
Bos prlmlgcnlus
Vulpcs vulpcs
Canls lupus
Felis sllvestrls (?)
!\IAMMIFERES SAt:VAGES
TOTAL
Bos/Cerf
Ovic. /Chevreull
Aves
Costes
Indetermlnecs
Fa9onnees
ECHANTILI01'

lndlvldus %

115
97
97
63
10
382
106
17
10
2
2
1
1
139
521

22
18,6
18,6
12
1, 9
73,3
20,3
3,2
1, 9
0,3
0,3
0,1
0,1
26,6
100

18
19

15
21
3

76
15
6
3

1
1

1
1
28
104

17,3
18,2
14,4

20,5
2,8
73
14,4
5,7
2,8
0,9
0,9
0,9
0,0
27
100

22
10
1
111
135
5

805

3. Piece a L 295 mm, realisee d'une perche; la base est rompue et aussi
l'unc des ramifications principales. L'autre ramification a des traces montrant une
intention de coupure (v-0ir Ies deux -fleches du photo), la pointe biphide avec des
traces d 'usage (photo 1/3).
4. Piecc semblable a la precedente, L. 195 mm, enticrement fa."c;.onnee, sans
Ies striatîons tlpiques ·aux cornes de cervides (photo I/5).
5. La plus importante piece est I/1 anc 1. 277 mm, la base rompue, des
quatrc ramifications de la coupe trois sont sectionnces pour.faciliter la prise, l'autre
etant gaidee integralement. Certainment, ces pieces nnt eu un usage agricole ou
d<imesllq ue.
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LA DESCR IPTIOI\ DES ESPT~CF.S
Les suines se detachent par le nombre des restes du groupemenl des mammiferes. En fonction de la distribution par des regions corporelles du materiei appartennant a l'espcce domestique, on constate la situation suivante: 25,2% la rcgion
du crâne, 41,3% la region carnale du rorp (ceintures et membres), 5,2% metapodes
(rcgions seches, sans carnage) et 25,2% cc)stes el vertebres). II faut preciser que !es
pourcentages de repartition du materiei par des portions corporelles (avec une imporlance differcnte dans Ic regime diethetique), soicnt la conscqucncc des fouilles
particlles du site, mais on peut entrevoir des diff~renciations cntre Ies cspcccs.
Dans notre cas, ii est possiblc que le pourcentage rcduit des metapodes soit la consequance de la dispersion, au dehors du perimetre de l'ctablissemcnt, des extremites inferieurcs des rnembres. Q.uclques pieces intcgrales ont permis le calcul des
tailles suivantes: 79,:1 et 77,05 cm. Valeurs semblables peuvent ctre trouvees dans
le bronze de la Plaine Pannoniquc 4 • Des autres dimensions ont mis en cvidencc des
individus plus robustes qu'au neolithique de Foe11Î'\ s'inscrivant dans I'airc dimentionelle de l'espe<·e pour le brome du territoirc de la Floumanie 6 •
Long. M3 : 31,5; 37,5; 38
Omoplat - larg. col: 21; 23,5; 25; 30 5; 33
Humerus
Larg. dist.: 39; 40
Had ius ·- La1 g. prox: 28; 29,f); ;30
- Larg. dist: 36
Tibia - Larg. dist: 30; 31
Astragale - Long. later: 54*; 5\J*
*Ic sangliPr
Calcane - Long. max: 82,5; 85
Mc. III - Long. max: 78,5
Mc. IV - Long. max: 83
Les mesures executees sur la dentition (Pd 4 , :\lf, .M~), par ana log ie a\'l'c le materiei similare de Parţa·; et Gomolava 8 ont facilitc une quelconque scparation de
l'echantillon des restes maxilaires du porc vis-a-vis de l'especc sanvage.
J,e san.1lier posede un materiei reduit, la region du crâne n'Ctant pas rrpresentee, Ies metapodes constituant 88,2%, face a 11,7% des parties carnales des
membres. C'est possible que la tranchement soit effecl u~e dans un autre part. On
a etabli Ies tailes suivantes: 84,l; 87,3; 96,G; 105,6 cm. La dernicre valeur paraît
indiquer un mâlc. La valeur de 84, l cm est incertaine du point de vue de l'appartenence. S. Bokonyi, pour Ies etablissement-tell de l"epoquc de bronze de l'Hongrie,
::.vance la valeur de 82 cm representant un mâlc domestique de grandes dimensions.
Aux bovins appartient un lot extremement fragmentaire, ayant une repartition
inegalle par des zones corporelles; 26,8% la tete, 28,8% Ies ceintures et la region
anterieurc des membres, 36% metapodes et phalanges et 8,2% la collonne vertebrale. Au dernier le pourcentage rCduit est donne a la difficultc d'attribution de
ces restes aux bovins ou au cerf. Neanmoins, le tranchage integral des animaux
etait effectue dans la zone du site.
Du squelette cephalique on a garde trois processus cornulaires avec Ies caracteristiques suivantes: la come gauche (femeile) D 56 mm; d 48; long. max. 200;
en section est presque circulaire, se trouvant dans le meme plan avec I 'os frontale,
est courbt~. avec la pointe contournee anterieurement.; la come droite (mâlc), relativement massif, presque circulaire a la section, avec la pointe rompue et Ies dimenssions D 76 mm, d 62, circonf. 214 mm; la come gauche (femeile) avec D 59 mm,
d 42, long. max. 233, circonf. 165 mm, la section ovale, plus courbee que la premil':re, la pointe antericuretnent disposee. D'npres un metatnrse avec la longueur
ele 215 mm et un radius de 264 mm 011 a calcule deux hnuteurs au garrot pour de~
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exemplaires femelks: 114,5 et 113,5 Cil'. Ces Yaleurs sont sitm;es a µeine sous la
moyenne pour Ies bovins du bronze roumain 9 , etant de presque plus grandes que Ies
valeurc; des animaux de la station Vatina de Ljuljaci 10 • Les autres valeurs (des largeurs des os) ne sont pas differentes de celles des populations pâtures par Ies comm unautcs de Pecica 11 et Otomani 12 •
Le c/1eual presente un materiei important, reprcsentant tous Ies parties corporclles. Les fragments du rrâne et dents isolcs constituent seulement 17,5%, Ies regions carnales du corp 36% et 46,4% Ies metapodes et Ies phallanges. L'echantillon
de cette groupe denote la meme distribution aleatoire dans la couche de culture et
Ies os presentent des caractcristiques de tranchage semblables au reste du lot, faits
en mesure a suggcrer l'usage sans des nlserves dans la eommunaute pour de la viande.
Tab. 2 Les donnell!l metbrlques des ehe\·aux
\

Nr.

I

\'arlablllte

I

~~~~~~~~-~~~~

MANDIBULE - Lg. dlastema
- 0 canin
- P 1 -P,
- Ic. C-P1
- Lg. Pg
- Lg. M3
HUMERCS - Larg. surf. urlic.
- Larg. dlst.
- DAP dist.
RADIUS
- Larg. prox.
- Larg. surf. art. prox.
- Larg. dlst.
- Larg. surf. art. dlst.
TIBIA
- Larg. dist.
- Larg. surf. dlst.
COXALE - 0 acctabular
l\ffiTACARPE III - Long. max.
- Long. later.
- Larg. prox.
- Larg. dlaf.
- Larg. dist.
METATARSE III - Long. max.
- Long. later.
- Larg. prox.
- Larg. diaf.
- Larg. dist.
ASTRAGALE - Long. max.
- Larg. max.
- Larg. dist.
CALCANE - Long. max.
- Larg. max.
. PHALANGE I - Long. inax.
- Larg. prox.
,
- Larg. art. prox.

- Larg. d!M.
-

Larg. dist.
Larg. art. dlst.
PHALANGE II - Long. max.
- Larg .. prox.
- Larg. diaf.
- Larg. dist.
PHALANGE III - Long. max.
- Larg. surf. artlc.
- Larg: max.
SACRUM - Larg. craniale

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
7
2
3
2
2
2
3

5
1
1
2
1
2
4
4
4
1
2
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
1
4

1
1

72
20
85
71
31; 29,5; 31
31,5
74
80
86; 82,5
85,5
79
72,5; 76,5
62; 5; 65
69-79
59; 64
57; 62,5; 63
216; 219
208; 213
50,5; 51
29,5; 34; 32
46,5-54,5
259
250
55,5; 47,5
33
51; 50
55-60,5
57,5-61
47,5-52
116
66; 53
77,5-87
55-60
50,5-54
33,5-39,5
43-50
42,5-45,5
40,5-45
51,.5-56
44-46
48-49
81
44-53
87
194

74,3

49,4

56,7
58,8
50,1
82,3
56,8
52,1
36,2
46,6
43,7
43,6
53,5
45,1
48,2
47, 7

187
https://biblioteca-digitala.ro

Des fragments de crime sont peu nombreux, repn;sentant des cassures (de neurocrâne et de la region occipitale), etant gardee une portion de mandibule edentee
(P2 gauchc faisant exception - tres corroM), appartenant a un mâlc virux. Comme
des carractrrisliques dr la dentition isolre on rappelle le plissrmf'nt faihle de
l'rmail, le protocc·ine petit. Quelques 111Hapodes ont prrmis l'estimalion de la taille
pour trois animaux: 13:1,:{ cm, 13fi,5 rm 138 rm (Kiescwallrr et 128--130 (\\'it.t).
Ces valeurs se plarent dans l'inten·alle moyen de Yarialion pour Ies chevaux de
l't;poque du hronze du territoire roumain 1 \ inclusif lf's datrs prrh~Yf's sur lrs largeurs OSSf'USCS (tah. 2).

J,es rwirnprins: bien que le nombre de rrstf's soi l re lat in•men t n;d uit, comme
nombre d'individus occu11e Ir premier lieu et celui-1i1, rar Ies fragmrnts maxillaires
representent 38% du matfriel du groupr, cr qu'il a men(• wrs une surrrprcsentation
du nombre ci 'indiYidus.
D 'un cxempla irc mâlr proY ient une pa irc de cornrs. I rrs mass iYes, aYcc Ies
dimensions sui,·antcs: D G2; fi2,5 mm, ci ·1~l; 12, cireonferencc hasr lT); 172 mm.
long. max. (250). Eu section sont triangulaires, lrrs courbfrs, ayanl trois faccs distinctrs, d 'entre qui, I 'unr plane. Picccs dr ce typr rl d inw11sions on a I rouve dans
le bronze de Pecica 14 el dans l'etablissernent Otomani de Biharugra-Fiilch·arhalom 1".
Des autres donnces met hriques ind iquent la prt'.·sence d 'une popu lat ion d 'oy icaprins
plus robuste qu'au neolitique du Banal ou face au matfriel des fossfrs \'alina de
\'inca 13 , s'integrant du point de Yur dimensionel dans lrs limitrs des populations
elevees dans des etablissements de l'epoque de bronzc de la Roumanie 17 (tab. 3).
Tab. 3

Les

donnees

I
P 1 -P,
M1-l\I1

Long M8
HUMERUS - Larg. trohlee
TIBIA - Larg. dist.
METATARSE - targ. prox.

X
7
3
5
3
8
3

I

methrlques

des

Variabili te
22-28
47-55
21-24
29-32
27,5-31
19,5-22

o\·ll'aprlns

I

u
24,3
23, 1
29,2

Le chien possede un materiei fragmentairc, appartennant â un sousadulte at
â deux adultes de taille reduite (une paire de mandibules anc P 1 ~P, 37 mm;
~1 1 17 mm humerus aYec larg. dist. 18,5 mm).

Le cer/ a Ies plus nombreux restes de la groupe des especes chasees, la meilleure representation appartient aux regions des memhres (anterieure 39,9°~) et des
metapodes (32~1"). Du squelette cephalique (18,8°10 ) n'est present qu'un seul fragment de corne massive sur le peduncule (sectionnee a la base pour etre employee a
la confection d 'outils) et des portions maxillaires. Les quelques mesurements mettent
en hidence un prononce dimorphisme sexuel, en gene:-al paraîtrant possible la
pre dom inance des cxemplaires de rnoyennr et de red uite tai lle (metacarpe-larg.
prox. :37, :J; :38 mm; larg. dist. 3\:J 111111).
18.8
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Tab. J

Les

do1tnPe1<

u1elhrlque~

\"arlab lile

:\

OMOPLATE - Larg. col
Larg. t~le arlic'.
HUMERUS - Larg. dlst.
RADIL'S - Larg. dis!.
TIBIA - Larg. dlsl.
METACAHPE - Larg. prox.
~lETACARPE - Larg. dlsl.
'.\>IETATARSE - I.arg. cllsl.
ASTRAGALE - Long. max.

du rt'rf
M

34-45
56,5-64,5
tl3; 67,5
54-61
49-56,5
:n,5-41
3!l-46
47,5-52
56-59,5

6
3

2
3
7
2
5

4
3

41

47, 1
43,3
49,3

J.e d1e11re11il possi·d<' des restcs assez rares, 80% de son materiei provient des
regions carnales et 20°" des parties sechi's des m<'mhres. Probahlemenl dans I'etablissement ont t1tl- apportfrs des I ort ions plus importantes des animaux ehassPs ou
purernent el simplement, la surrace foaillt~e du site n'a permis <'ncorc qu'une telle
rcpartition de son rchantillon. Les trois animaux chass(•s ont atteinl la maturite cori'orelle.
L'cwrochs. Cn centrotarsc avec long. max. 75 mm el larg. max. 62 mm et un
fragment de humerus avcc la larg. dist. 92 mm ci diametre dist. 82 mm pourraient
provcnir d'unc femellr.
Le loup rst rcpresente par un fragment de maxillc avec pJ 25,5 mm et M 1
16,5 mm ayant l'impression du canine bien esquiset'.
Le renan/ on a garM mw paire de mandibules avec l\-P4 32 mm; M 1 155.
Cn fragmrnl de humerus, partie distalt', avec larg. 22 mm; diam. 12,5 et larg,
min. dyaph. 7,5 mm est possiblc qu'ils appartiennent a un chat sauvage.

L'EXPLOITATION DES ESPI~:CES
Analysanl la n\partition des individus sur des classes d'âge (Tab. 5) on detache
deux groupemenls. Dans le premier on inclut Ies ovicaprins et Ies suines domes~
tiques, 0[1, t>nviron 50~ 0 des NMI (nomhre minim d'individus), 67% ovicaprins et 61 %
porcines sont saC'rifies auparavanl: d'alteindre le stade adulle. C'est bien clair le fait
qu'on suh·ait leur exploitation pour la viande, avec la prescrvation d'un pourcentage de reproduction. sufi~ant prohablement pour le renouvellement du stock, etant
donnees Ies condilions amhientales. l:ne exploitation a peu pres semblable existe
au cas des taunaux, avec un pourcent de 52,5~0 , sousadultes el juvcnilles; et un dcgre
plus accroit de adulles-matures qu'au premier eas. II faut remarquer it:i la prescnce
de deu:x vieux (des series dentaires trl-s erodes). Ce groupcmenl de mammifcres aurait
eu certaincment une ul i li~ation dans I 'agricu lt urc, des aclivit{·s ci erou Ies eourrament, a c<lle de la fourniture d'une importante quantile de viandf'.
Tub . .S I.a reparlitlon sur clusses d'age

I
Bovins
Ovlcuprlns
Porci ns
Cheval

J ,·en 11

:i

1 [>,-;

i
:l

:1:1, :i

--

16,G

I

Sousadull
i
i

3-6,8
:33, :l

8
:.!

.j.(,.J

1 :.I, :1

I

Adult
:l
:.!
:1
:.!

I

\III lur-Sen 11

10,;,

i

:Hi, 8

9,5

f)

lG,G

I

:l:.1,8
:.!2,2
.J6,6

7

I

I
+4 (Total 13=8tl,7%l
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Dans I<' d<'uxii·m<' groupemeuL 011 iuclul le ch1·val, utilisl'· au transport, en
agriculture el, aussi, pour completcr Ic mcnu des habitanls.
En ce qui concerne le cerf on remarque un poids de 13,3% animam.: jouvenilles,
20% sousadultes et Gli% matures. Pour le sanglier, le rapport sousadulle /adulte
c'est 50/50'% fait douc a la pauvrete du lot attribuc avec certitude a l'espcce, qu'un<:
chasse selective. Pour l'aurochs tous Ies trois individus sont des adultes-mature!..

LES RAPPORTS ESPf'.CES DOl\IESTIQCES / SACVAGE,
Au cas de notre etablissement ce rapport incline en faveur des mammiferes
domcstiques (73/27), lcur elevage etant prioritaire pour Ia collectivite. Ce rapport
correspond en valeur aYCc celui calcule pour la laune des fossees Valina de Vinea 18 ,
etant different de celui de la faune de la couche Vatina de Ljuljaci 19 (ici le rapport
est 58,6/41,4 %), par des fragment.o;. Conformement a I 'auteur (voit la note 19) la
difference chifrique reside dans l'emplacement du site dans une region „haute''
avec le quotc-part des chasses soustantielle, face a autres etablissements de l'âge du
bronze du m~me areel - central halcanique - situes dans des regions „basses",
ou le pourcent des sauvages est petit. Notre site etant cm place dans une zone basse
c'est possible qu'on pcut appliquer la m~me schema.
En cadre des especes domestiques on detachc le groupement des ovicaprins,
avec un pourcentage de 20, 1%. leur prevalence etant expliquablc par Ies conditions
pedoclimatiques locales favorisantes. Au ces des bovins bien qu'on peul Ies distribuer a la deu:xieme place (comme nombre d'individus) il gardent leur importance
utilitaire. Une quelconque chute du pourcentage c'est saisable au commencement
de I 'epoque du bronze 20 dans la Plaine Pannonique fortement illustre par la faune
de Toszeg 21 (avec la predominance des ovicaprins) ou dans des autres stations de
m~me epoque: 18,3% (Bakonszeg-Kădardomb 22 ); 14,4 (couches Vatina de Vinca 23);
11,4% (Feudvar 24 ). Ce qu'il particularise le site de Foeni c'est le quote-part significatif du cheval (comme restes osseuses rivalisant avec Ies bovins); seulement a
Pecica l'espece enregistre un poids significatif (11,9%) 25 •
De la faune sauvage, le cerf est le seul concurrant des mammifercs domestiques. Les autres especes: l'aurochs, le chevreuil, diverses carnivores ont des pourcents
insignifiants, exception faisant, dans une mesure quelconque, le sanglier.
En general, la composition de la faune et Ies rapports interspecifiques s'encadrent dans la schema pour le bronze de ces regions (basses ele la Plaine de Ouest
de la Roumanie, Pannonique ele l'Hongrie ou Vojvodina); biensf1r que ces resultats
s'appuient sur l'echantillon d'une seule saison des fouille archeologiques, sufisant
pourtant, pour offrir quelques jalons necessaires aux recherches suivantes.
GEORGETA EL SUS!
Muzeul de Istorie al Jude/ului

Caraş-Ser1trln.

1 700,
Bui. Republicii Nr. 1 O
Reşl ţa
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IN LEGATURA CU O MARE SPIRALA DACICA DIN ARGINT
AFLATA IN MUZEUL NAŢIONAL DIN BELGRAD*

În Yara anului 1972 am an1t prilt>jul sl1 studiez in Muzeul Naţional din Belgrad, graţie amabilităţii doamnei Draga Garasanin, trei mari spirale dacice de
argint ornamentate cu protome zoomorfe şi palmet<' ştanţate. Cele trei piese, conserYate în colecţ.iile prestigiosului muzeu încă dinaiutr de primul război mondial,
au fost publicate 1 fără a se menţiona alt loc de descoprrire decât „Homânia·'. L'lte~
rior, s-a considerat - greşit - fie cii au fost găsite laolaltă 2 , fie că ar proveni poate - din Banat 3 • În repertoriu I antichităţilor bănăţene întocmit de întemeietorul muzeului din Vri'.iac, Felix ~Iilleker 4 , o notaţie succintă priYind inelele spiralice
de argint din tezaurul dacic de la Remetea ]\fare (judeţul Timiş) permite stabilirea
locului de descoperire a uneia dintre aceste trei mari spirale. Iată, în traducere
sintetică, pasajul din l\lillrker: „E.Ttremiili(ile inelelor spiralice - de la Hemetca
Mare (n.a.) - 1111 ornamente in formll de palmetă. Dup<i p<irerea mea, o analogie s-a
găsit la Oradea, dar de dimensiuni mai mari. Cn e:r:emplar mare de acest fel se mai
găse!jle la Belgrad, achi:i{ionat din România. /'ol la Belgrad se aflri o dublură 11
piesei de mari dimPnsiuni amintite, dar cu all fel de palmele, care a fost descoperită
la \'elika \'rb1ca tfin districtul l\.raina, in Serbia \'eche'' 5 •
Aşadar, cel puţin una din murile spirale dacice de argint aflate in Muzeul
r-.iaponal din Belgrad proYine de pc actualul mal sudic al Duniirii, c:un in dreptu I
Drobetei-Turnu Se\,erin. Localitatea se afla pe acrlaşi mal şi în antichitate, deşi
hărţile ptolemeice păstrate la mănăstirea Vatopedi 6 şi Homa 7 , ca şi alte reconstituiri de geografie instorică 8 traseazlt un curs eronat al Dun~lfii, care ar plasa
\'elika Vrhica pc malul slang al fluviului 9 •
Această bijuterie găsită la sud de Dunăre, intr-o zonă in care antichităţile
dacice nu lipsrsc 10 , este pandantul alteia, descoperită în nordul Bulgariei, la Malăk
Porovec 11 , lntr-o regiune unde, de asemcnra, sunt prPzente astfel de anl.ichităţ.i 12 ,
reflectând unitatea etnică şi de ciYilizape geto-dacă mărginită la sud de munţii
I laemus, aşa cum sugrrcază izvoarrle antice 1 ~, în pofida unor particularităţi
regiona le 14 •
l\Iarea spirală dacicii ele arginl descoperită la Velika Vrhica imi prilejuieşle
un scurt excurs prin problematica tezaurelor de podoabe de argint dacice din epoca
Latcne târzie.
Deşi prima nwn\iune a unui tnaur dacic a fosl făcută la incepulul secolului
al XIX-lea 15 , podoabele dacicr cit> arginl incep să pn•ocupc cercetătorii, aşa după
cum se rcmarcă 10 , după 1875 17 , dar mai ales după Hl20 18 • O ultimă lucrare de sintcză19 a rămas - din păcate - in manuscris.
ln rnn erau menponate 111 descoperiri de podoabe dacice din argint 2 l, dar
numărul acestora este - in prezent - mai mare. Cum insă numărul marilor spirale
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de argint dacice nu s-a augmentat, voi continua să folosesc statistica regretatului
meu profesor, cu atât mai mult cu cât statisticile recente 21 sunt, din păcate, imprecise şi discutabile.
Din nefericire, marea majoritate a tezaurelor de podoabe din argint dacice
au fost descoperite întâmplător, iar conţinutu I lor s-a păstrat incomplet. Podoabele
de la Tăşad 22 , Tilişca 23 , Cetăţeni 24 şi Cugir 25 au fost, în mod excepţional, descorerite în săpături arheologice specializate. În câteva cazuri: Bălăneşti 28 , Ceheţel 27 ,
Poiana - Gorj 28 , Sărăcsău şi Şeica Mică 29 etc., descoperirea fortuită a tezaurelor
a fost succedată de controale arheologice. Acestea, în pofida unor rezultate, nu au
fost determinante rentru stabilirea compoziţiei şi a ansamblului condiţiilor de
descoperire.
l\lai multe tezaure au fost îngropate în vase de lut dacice sau în vase de
bronz (v. Anexa nr. 1). Cum situaţia descoperirii de la Sărăcsău 30 rămâne nesigură,
singurul tezaur de podoabe de argint dacice descoperit într-o locuinţă atelier este
ce I de la Tăşad.
Se consideră că în trei cazuri, Petreni 31 , Tilişca 32 şi Văleni 33 , este asigurat
caracteru 1 1unerar al descoperiri lor 34 • De menţionat că observaţiile făcute la faţa
locului sunt nesigure la Văleni şi Petreni. Atât în aceste două localităţi, cât şi la
Tilişca lipsesc analizele antropologice. Resturile cinerare de la Tilişca, devenite
cenuşă, sunt suspecte în raport cu intensitatea focnlui care doar a deformat podoabele de argint tăiate intenţionat. Posibilitatea ca la Tilişca să se fi descoperit o
depunere rituală fără caracter funerar nu poate fi înlăturată întru totul.
Exceptând mormintele „princiare" din sud şi est 35 , mormintele din Dacia
databile în secolele IV-II î.e.n. care conţin podoabe de argint sunt foarte
puţine - Bistriţa 36 , Remetea Mare şi Timişoara (nepublicate), Turburea -Spahii 37
şi Zimnicea 38 , sunt cele pe care le cunosc. S-a presupus că tezaurele de podoabe de
argint de la Bălăneşti şi Bucureşti - Herăstrău au fost găsite în morminte 39 • O
asemenea mpoziţie nu corespunde realităţii.
Nici în perioada cuprinsă între jumătatea secolului II i.e.n. şi sfâq;itul secolului I e.n. asemenea morminte nu sunt mai numeroase, majoritatea podoabelor
de argint cunoscute provenind din morminte tumulare: Poiana-Tecuci40 , Popeşti_,..
Novaci 41 şi doi tumuli de la Cugir42 • La Poiana-Tecuci şi Popeşti-Novaci sunt
semnalate fibule-linguriţă, în vreme ce la Cugir obiectele de argint au fost total
topite pc rugurile de Ia baza tumulilor, transformându-se în „stropi" de argint.
La acestea se adaugă mormintele nesigure de la Şimleu I Silvaniei 34 şi Snagov 44 •
Voi aminti mormântul de incineraţie în urnă de la Vrsac-At45 • Prin ritual şi factura
urnei, el aparţine lumii dacice. Brăţara de argint trompetiformă îşi găseşte cea mai
bună analogie cu o brăţară de acelaşi tip descopel.'ită la Băniţa46 • în sfârşit, nu
este exclus ca fragmentele de „sârmă·' din bronz deformate de arderea pe rug să
aparţină unei mari spirale din bronz, replică - unică până acum - a celor de
argint. Toate aceste elemente pledează pentru o interferenţă culturală şi tehnică
între civilizaţia dacică şi cea scordiscă.
În aşezările dacice au fost descoperite, izolat, mai multe podoabe dacice. În
Hl73 erau menţionate unsprezece descoperiri47 , dar ele sunt mai multe (v. Anexa nr. 2).
Fără ca înşiruirea din anexa menţionată să fie completă, ea este importantă în discuţia privind locurile de confecţionare a acestor podoabe. Din păcate, indicaţiile
privind condiţiile microstratigrafice de descoperire a acestor podoabe lipsesc. Simpla
menţiune a nivelului sau macrocomplexului este insuficientă pentru a le putea
interpreta corect. Posibilitatea ca cel puţin o parte din ele să fi constituit depuneri
cu semnificaţie magică nu poate fi exclusă.
Descoperirea în perim„eţre geografice restrânse a mai multor tezaure, cum ar
fi cele de Ia Surcea, Peteni şi Ghelinţa, cele trei tezaure de la Oradea sau cele -
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probabil - rialru lPZallt'l' clP la Siicălăsău a ro-;! sornfilă 1111 arg1111wnt ln sprijinul
unor atc-lierc de hijutieri'18 in aceste zonl'. \lenţ.ionez, de asemenea, gruparea
tezaurelor ele la Sărăcsău, Să Iişt ea (Cioara), \'a iele i şi Cl'rM I. în ace laşi limp, subliniez că cel puţin unele trzaure au fost. găsite în imrdiata ve<'inătale a unor cursuri
de apă: Săcălăsău 19 , Sărăcsău, ~eira Mică, Bălăneşti ele., situaţie ce se conjugă
cu descoperirea unei Yerigi ele argint în fântâna dacică rituală de la Ciolăneştii
din Dcal 50 •
Din punct de vedere cantitativ, argintul podoabelor dacice clin tezaurele
descoperite până in prezent poate fi estimat la aproximat iv 50 kg. În I ileratura
de specialitate a rămas neîncheiată disrupa pri\"incl sursele ele metal preţ.ios care
au fost utilizate în afara lumii clasiee, respecti,· in Dacia, începând din secolul
III î.e.n., o dată cu apariţia monedei locale şi până la cucerirea romană.
Încă mai demult s-a remarcat dispariţia podoabelor ele aur din Dacia incerând, cel mai târziu, <'li veacul YI î.e.n., rn excepţia orizontului ele morminte
,.princiare" amintit deja (v. Anexa nr. 5), ea şi lipsa aproape totală a argintului
în tezaurele de podoabe clin aur ale epocii bronzului şi ale primei epoci a fierului,
rare însumează peste 3100 de podoabe de aur descoperite in peste 7:1 de localităţ i51 •
Analizele metalografice - clin păcate prea puţin nmneroase - au evidenţiat
folosirea aurului extras din filoanele aflate în interiorul lanţului carpatic 52 • Deosebit
ele relevante sunt analizele podoabelor din tezaurul de la llinova 53 • Aurul acestora
conţine un procenta.i de până la ;lO% argint, asemănător zăcămintelor transilvă
nene şi net deosebit de aurul extras din depuneri aluvionareM. În aer laşi timp, analizele efectuate pe podoabele hino\'ene indică limitele tehnologice ale metalurgiei
primare a aurului extras din filoanele transilvane la sfârşitul mileniului II i.e.n.:
localnicii nu cunoşteau tehnica de separare a celor două metale pre!ioase şi nici alte
tehnici menite să separe argintul din minereurile polimetalifere.
Începând cu secolul III î.e.n. monetăria locală dacică sau daco-celtică de
tip macedonean foloseşte o cantitate mare de argint de bună calitate. Titlul argintului monedelor locale coboară după jumătatea secolului II î.e.n. îndeosebi în Transilvania, unde există bogate resurse minera Ie" 5 • Acest fenomen este conlempora n cu
penetraţia în Dacia a monedelor emise de \lacedonia Prima, Thasos, Apollonia şi
Dyrrachium, dar şi cu apariţia unor imitaţii locale sau „importate" după acestea,
ca şi a unor emisiuni cu nominal mai mic56 •
l'lu insistăm asupra cronologiei monetare pentru Dacia secolelor II Le.o.I e .n ., care a suscitat numeroase ci iscuţ ii. Cu o singmă rxcepţ ie, moneda dacică
de tip tetradrahmă lipseşte în tezaurele de pocloabr daciccs;. \la,joritatea monedt'lor
din acesle tezaure sunt denarii romani republicani. Stanţele pentru contrafacerea
lor locală sunt deslul de numeroase în Dacia (v. Anexa nr. 4). S-au descoperit în
Dacia pesle 230 de tezaure monetare cuprinzând mai mull de :iO OOO de denari
origina 1i sau imita! i loca 158 • ]\'umăru I tezaure lor asemănătoare descoperite in Spania - 1fi -, Franţa - 'Ji -, Germania - 10 -, Lngaria -- 'i -, Cehoslovacia
- 2 -, Bulgaria - •1 - şi Iugoslavia - 2259 - este net inferior.
Chiar dacă denarii republicani romani vor fi circulat în Dacia până la cucerirra romană, al.unei rând aceşti denari sau cei imperiali timpurii sunt asociaţi cu
podoabe de argint dacict>, ei se datează, în gen('ral, până în primele trei decenii
ale secolului I c.n„ ca şi majoritatea podoabelor, care tipologic, nu depăşesc acest
moment.
Se poate rslima la aproximativ 100 kg cantitatea de metal încorporat în monedele de argint care au fost descoperite in Dacia, datând din secolele III î.e.n. I e.n. 6''. In ce priveşte monedele de aur de tip KQl:OH, ele uu au circulat, fiind doar
lezaurizate 61 , situaţie ce aminteşte marele tezaur regal sau sacerdotal capturat
de Traian la cucerirra Daciei62 •
plasării

194
https://biblioteca-digitala.ro

S-au rnul un• l două ipuLczr principale privi ud provenienţa argintu lui utilizat
în Dacia vreme de patru veacuri: rea a „importului sudic'" şi cea a exploatării
filoanelor locale.
în cazul celei dintâi se consideră, cu unele deosebiri de nuanţe, fie că metalurgia primară a argintului nu era cunoscută în Dacia63 , fie că, în a doua jumă
tate a secolului II î.e.11., filoanele argentifere de suprafaţă. au fost epuizateG4, ipoteză ce implică absenţa galeriilor în Dacia preromană.
In consecinţă, resursele de argint ale monetăriilor şi orfevrăriilor din Dacia
preromană ar consta - permanent sau intermitent - în moneda sau argintul
brut obţinut din sudul elenistic în schimbul aurului, sării 65 şi altor produse, ca şi
al sclavilor care, pentru unii, au avut o importanţă exagerată 66 atât în raport cu
ceea ce cunoaştem din izvoarele antice 67 , cât şi cu însăşi logica distribuţiei în timp
şi spaţiu a descoperirilor monetare. Acestora li s-ar adăuga darurile, tributurile
şi prăzile de război 68 , a căror pondere în Dacia nu putea fi comparabilă cu cea
din zonele riHrane !\lării Adriatice sau !\15.rii Negre, fără a se omite campaniile
lui Burebisla. Descoperirea tezaurului de la Stăncuţa (judeţul Brăila) în care s-au
găsit două lingouri de argint, al căror metal provenea din topirea monedelor 69 ,
constituie unul din argumentele acestei ipoteze, deşi plasarea descoperirii departe
de zonele miniere, ca şi faptul că, în absenţa uneltelor de orfevrar, confecţionarea
pe loc a lingourilor nu este sigură, ele putând fi aduse de la sud de Dunăre, sunt
probleme pe care nu le putem trece cu vederea. S-a presupus chiar că podoabele
dacice de argint au fost ·confecţionate prin turnarea sau ciocănirea monedelor elenistice şi romane care au penetrat în Dacia7 J şi că, în consecinţă, prezenţa monedelor alături de bijuterii în unele tezaure s-ar explica prin caracterul lor de materie
primăil.
După părerea mea, aceste consideraţii sunt importante mai ales pentru regiunile de la sud şi est de Carpaţi 72 , unde filoanele auro-argentifere lipsesc în bună
măsură şi unde aprovizionarea cu argint din Transilvania şi Banat (sau din sudul
tracic?) era interni itentă 73 •
Cnii cercetători sunt de părere că asocierea monedelor cu bijuteriile de argint
semnifică absenţa unei rea le economii de schimb în Dacia 74 • Ipoteza este dificil de
acceptat nu numai pentru că marea majoritate a tezaurelor nu conţin podoabe, ci
şi datorită aceleiaşi distribu!ii a l•lr in spaţiu şi timp.
Confecţionarea podoabelor dacice de argint din monede în Transilvania 7f> este
cu totul stranie pentru tezaurele care conţin imitaţii locale după monedele de Apollonia, Dyrrachium sau <lupă denarii romani republicani. Mulţi cercetători au considerat că zăcămintele argentifere 76 sau auro-argenLifere existente în Dacia intracarpatică au fost exploatate de daci 77 • Analizele chimice ale metalului din podoabele şi monedele dacice indică, de asemenea, cu un mare grad de probabilitate,
utilizarea argintului din zăcămintele locale78 •
Esle dificilă, dacă nu imposibilă, depistarea minelor dacice pentru exploatarea
aurului şi argintului, urmele acestora fiind distruse de exploatările romane sau mai
târzii. Într-un singur caz pare probabilă păstrarea unei astfel de galerii 79 •
Caracteristicile zăcămintelor polimetalifere din Transilvania şi Banat fac
ca asocierea aurului şi argintului cu alte elemente să fie frecventă (S., Cu., Bi.,
Ph. etc.) 80•
Situaţia este asemănătoare în privinţa instalaţiilor termice folosite pentru
obţinerea metalului din minereu. Cu excepţia analizelor chimice şi metalografice,
din păcate puţin numeroase, care furnizează indicaţii insuficiente, nu avem în
Dacia preromană dovezi arheologice directe privind procedeele utilizate în metalurgia primară antică a metalelor preţioase, cu excepţia, poate, a descoperirii de la
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Săvârşin, nep11blieată înră. De altrel, nici izvoarele antice srrise nu sunt limpezi
atunci cînd descriu procedeele utilizate in acest domeniu 81 , învăluit până târziu,
spre vremurile moderne, nu numai de tot felu I de interdicţii şi secrele tehnologice transmise oral, ci şi de o legislaţie' extrem de aspră, asemănătoare celei
referitoare la monedă. Cupela rea este atestată din antich itate 82 , deşi prima ei descriere
inteligibilă datează din secolul al ~ VI-lea 8 a, epocă in care folosirea procedeului
în Transilvania poate fi confirmată arheologic 81 . Cel puţin in Dacia romană,
procedeul separării argintului de plumb era cunoscut şi larg întrebuinţat, fapt
demonstrat arheologic prin ceramica plombiferă de la Ampelum 8 ~. Punctele de
topire a argintului (960,5° C), aurului (106:)° C) şi cuprului (1084° C) - relativ
apropiate - impun utilizarea nu numai a cuptoarelor, ci şi a foalelor 86 pentru a
ridica temperatura de numai !)00° C degajată de arderea mangalului 87 • Jn Dacia
secolelor I î.e.n. - I e.n. sunt atestate cuptoare metalurgice în care s-a obţinut
fier 88 , dar tipurile vor fi fost poate aceleaşi şi pentru reducerea minereurilor conţi
nând metale preţioase, ca şi, posibil, pentru desullurarca lor. Descoperirea de la
Tăşad, a unei cantităţi de mangal într-un atelier dacic de orfevrar 89 , nu este singulară90. În aceeaşi ordine de idei, existenţa în Dacia a zăcăminte lor de mercur 91 ,
ca si utilizarea acestuia în Lt.D, dar şi mai devreme este demonstrată de aurirea
undr podoabe de argint (v. Anexa nr. 7) şi de unele descoperiri arheologiceq 3 •
Atât extragerea minereului conţinând aur şi argint, cât şi metalurgia primară
a acestuia sunt operaţii a căror tehnologie exclude practic munca individuală sau
întâmplătoare. Existenţa unor triburi specializate care posedau zăcăminte pe teritoriul lor este o ipoleză plauzibilă, susţinută şi de situaţii analoge din Armenia
antică 93 , din Pannonia unde trăia tribul Cotinilor 94 sau din J;rovincia Dacia, unde
au fost colonizate triburi de mineri iliri 95 . Ideea prezenţei, în minele Daciei preromane, a unui număr mare de sclavi, aşa cum sunt ei atestaţi în Tracia 96 sau în
Peninsula lberică, este inacceptabilii.
Absenţa aproape generală a aurului in Dacia secolelor III i.e.n. -I e.n.u 7 a
fost explicată în parte - după părerea mea nesatisfăcătător - fiind considerată o
consecinţă a vânzării sale in sud pentru cumpărarea argintului şi a altor produse 98 •
Ipoteza monopolului asupra aurului a unor triburi şi mai apoi a regalităţii dace
pare mult mai plauzibilă 90 • Monopolul va fi fost mult mai strict decât s-a crezut şi
mult mai timpuriu decât naşterea statului dac, după cum sugerează, indirect, unele
izvoare antice 1uo. În orice caz, după mai mult de un secol de cercetări şi descoperiri arheologice, absenţa bijuteriilor de aur în D"acia este o realitate indiscutabilă
(v. Anexa nr. 5). Mi se pare firesc ca arest „monopol" să fi fost extins - cel puţin
din secolul al III-iea i.e.n. 101 - şi asupra argintului, a cărui tehnică de extracţie pătrunde probabil atunci în Dacia. Absenţa până spre ultimele decenii ale
secolului li î.e.n. a bijuteriilor de argint „paralele'· cu etapele timpurii şi mijlocii
ale monetăriei locale constiLuie, între altele, şi o expresie a acestui „monopol"'.
Un astfel de control a fost folosit şi în privinţa altor resurse ale subsolului (sare,
rnpru ş.a.), aşa cum s-a propus pentru o etapă mai veche încă în Valea Rinului 102 ,
dar c dificil să accept pentru o zonă într-adevăr bogată în resurse naturale adică Dacia intracarpatică - opiniile unor cercetători 103 . În pofida rezervelor
exprimate de unii autori 104 , începând cu secolul III î.e.n„ înseşi emisiunile locale
monetare impunrau un astfel de „monopol" 105 . Faptul că în zone lipsite de zăcă
minte argentifere alimentarea cu metal este intermitentă 106 poate constitui, de
asemenea, un argument în sprijinul existenţei unui control strict al exploatării
acestor zăcăminte. In fapt, absenţa cvasitotală a podoabelor de argint în Dacia
secolelor III-II î.e.n. se explică, parţial, prin acest „monopol" şi - poate -,
<le asemenea, printr-o interdicţie religioasă ~un fel de tabu 107 ..
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O altă problemă care i-a preocupat pc rrrcetători de-a lungul anilor a fosl
cea a locului de confecţionare a podoabelor de argint dacice. Ipoteza confecţionării
lor într-un centru nord-pontic, cum ar fi Olbia 108 , a suscitat o serie de obiecţii 109 ,
cărora li se adaugă numeroasele ateliere de bijutieri descoperite în Dacia (v. Anexa
nr. 3). Ipoteza meşterilor itineranţi, în accepţia clasică a termenului 110 , a constiLuit un subiect de reflexie pentru mulţi cercetători 111 • Remarc însă că dispunerea
chorografică a bolurilor emisferice sau conice de argint întocmită in urmă cu
aproape două decenii 112 pare să reflecte mai degrabă polarizarea lor în regiunile
bogate în argint (Dacia şi Spania), decât o omniprezentă influenţă elenistică circummediteraneeană, cc nu poate fi totuşi negată. Mai degrabă este plauzibilă funcţi
onarea unor ateliere locale dependente de sursele de metal preţios şi de cei ce le
deţineau, în care multiple influenţe şi tradiţii, intre care componentele Lt.C, celtică
şi elenistică par preponderente, mixându-se într-un ansamblu original 113 •
Nu voi insista asupra numeroaselor procedee tehnice folosite iu făurirea podoabelor de argint dacice. Le reamintesc doar pe cele utilizate în confecţionarea marilor spirale de argint: turnarea, ciocănirea, trefilarea, poansonarea, incizia, aurirea,
sudura şi placarea cu argint mai pur a unui nucleu de argint cu titlu inferior. Dacă
procedeele turnării în lingouri sau bare (v. Anexa nr. 3), al ciocănirii şi al ornamentării protomelor prin incizare sunt evidente şi simple, cel al trefilării rămâne
doar posibil penlru acest tip de podoabă, a cărui lungime desfăşurată este de aproximativ 2 m, deşi uneltele de trefilat sunt atestate în Dacia preromană 114 şi vor
fi fost folosite pentru confecţionarea sârmei din alte materiale. Densitatea şi marea
ductibilitate a argintului permit obţinerea sârmei de argint a marilor spirale şi
prin simpla ciocănire a metalului.
Tipologia ponsoanelor sau ştanţelor utilizate pentru rralizarea palmetelor
care ornamentează protomele marilor spirale pe care am propus-o mai demult nu a
suferit modificări 115 •
Am adăugat la lista descoperirilor câteva spirale carr, prin diametrul lor, se
încadrează în acest tip 116 , chiar dacă le lipsesc terminaţiile ,.clasice" (v. Anexa nr. G
şi Addenda nr. 2). Ctilizarea ştanţelor pentru realizarea palmetelor aminţeşte de
procedeele tehnice pentru baterea monedelor. Fără a fi imposibilă, ştanţarea „la
rece" 117 este puţin probabilă, încălzirea argintului permiţ.ând, ca şi în cazul monf'deloru8, o imprimare mai lesnicioasă şi mai fidelă a ştanţei. Exemplarele de la
Oradea I sau Senereuş constituie exemple evidente. Reamintesc prezenţa unor amprente ale ştanţelor din Grupa B - Ghelinţa 119 pe câteva fragmente ceramice descoperite la Cozia 120 , Schitu 121 , PopeştiIZ 2 etc. Semne de meşter 123 sau simple ornamente124, semnificaţia lor simbolică şi caracterul lor apotropaic sunt evidente. În
orice caz, prezenţa lor pe vase este un indici.u că atelierele de olari şi de bijutieri
sunt, câteodată, vecine şi funcţionează concomitent. in acelaşi timp, amprentele
de ştanţ.e pentru palmete de pe vasele de lut nn au un ritm sau o distribuţie
ordonată, cu excepţia imitaţiei de kantharos de la Popeşti şi - în consecinţă funcţia lor ornamentală rămâne discutabilă.
Dimensiunile palmetelor ştanţate sunt ·variabile şi, în ; fara marilor spirale,
ele mai sunt utilizate doar pe terminaţiile inelelor spirale cu diametrul între 2 şi
3 cm ('-. Anexa nr. 8). Absenţa acestui tip de ornament pe brăţări spiralice, cu diametre cuprinse intre 4 şi 10 cm sau pe alte tipuri de podoabe dacice subliniază,
o dată mai mult, semnificaţia lor rituală.
Cât priveşte i~elele spiralice, cu sau fără palmete, unele dintre ele puteau fi
purtate pe d_egete 12~ şi, de asemenea.I în păr 126 • Spirala multiplă de pe lanţul de
la Cojocna 12 ' e un indiciu al utilizării lor şi in alte scopuri, poate în asociaţie
cu obiecte din piele sau textile. În ce priveşte folosirea inelelor spirale terminate
cu protome pa lmetate, acestea, după părerea mea, erau utilizate exclusiv la coafură.
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~1ai multe podoabe dacice din argint, intre car.., şi unele mari spirale, au fost
aurite (v. Anexa nr. i). Tehnicile de aurire, fie cu foiţă de aur, fie prin folosirea
amalgamului 128 , au fost bine cunoscute nu numai în lumea mediteraneană 123 •
Tehnica probabilă a auririi podoabelor dacice din argint a constat in utilizarea
amalgamului de mercur şi aur 130 . Posibilitatea folosirii foiţei de aur 131 şi - poate colorarea cu auricalcit nu pot fi excluse cată vreme analizele metalografice şi chimice lipsesc sau sunt incomplete. În actualul stadiu al cercetării, posibilitatea auririi
podoabelor dacice de argint la Olbia 132 este dificil de acceptat133 •
Sugeram mai demult134 posibilitatea sudării ulterioare a protomrlor womorfo
la sârma marilor spirale şi, în consecinţă, confecţionarea lor separată, poate in alt
atelier. Ca şi atunci, şi azi, simpla observare ru ochiul liber, in absenţa radiografiilor, rămâne insuficientă.
La uncie podoabe desroperite la Sărmăşag 135 , Drăgeşt.i 136 , Oradea I 13 i, Oradea
138
111 , Căpâlna 139 şi Ocniţa 110 , cărora cred ră li se pot adăuga spiralele de l:; Slimnic141, Bucureşti-.Herăstrău 142 şi „Transilvania" 143 este vizibil, in ruptură, un
„miez" de argint de calitate inferioară, acoperit de o „coajă" de argint mai pur.
Mă întreb dacă este o tehnică specială, izvorâtă fie din necesitatea economisirii
metalului preţios 144 , fie din cea a dobândirii unui plus de elasticitate145 sau este
pur şi simplu o consecinţă firească a modificării structurii argintului prin ciocănire
la cald. Poate că eventuala „sudare la cald" a protomelor marilor spirale reprezintă
expresia aceleiaşi tehnici.
Din punct de vedere cronologic-, podoabele dacice de argint sunt încadrate
în etapa finală a epocii Latene - Lt.D. (Pentru civilizaţia geto-dacă, în cronologie
absolută, în general secolele I i.e.n. - I e.n., cu unele nuanţe 146 ). Diferitele opinii
exprimate privind etapele fazei finale Lt.D sunt foarte numeroase, şi analiza lor
depăşeşte spaţiu I acestui studiu.
S-a propus încadrarea tezaurelor dacice în trei faze departajate tipologic,
evidenţiate prin combinarea tipurilor de piese şi prin asocierea lor cu monedc 147 •
Aceste faze, care par a fi patru, sunt o realitate, dar apartenenţa unui tezaur sau a
altu ia la una sau alta dintre ele trebuie revizuită. Fără să comentez obiecţiile
generale în privinţa combinării tipurilor de podoabe din argint dacice care a fost
propusă, voi menţiona că unica asociere a unei mari spirale din argint cu fibule,
al căror picior ornamentat cu nodozităţi sau astragale se recurbează peste arc, prinzându-se de acesta lângă resort, înregistrată de Kurt Horedt pentru tezaurul de la
Oradea, este eronată, întrucât se amestecă perechea de fibule ce aparţine tezaurului
Oradea 11148 cu marca spirală aflată în tezaurul Oradea 1149 . În consecinţă, marile
spirale de argint dacice de tip D-5 150 pot fi încadrate în fazele II şi III ale
cronologiei interne a podoabelor de argint161 . În aceleaşi faze trebuie probabil
„coborâte" cupele din argint conice şi emisferice, lanţurile de tip „Fuchsschwanqkkette"152 şi - de asemenea - fibulele antropomorfe. Aceste modificări de încadrai·e
sunt importante numai prin faptul că permit delimitarea mai tranşantă a fazei timpurii în care sunt plasate fibulele cu nodozităţi pe picior, a căror apariţie este
anterioară sau în cel mai rău caz paralelă cu fibulele de tip .Jarak. Această fază
nu poate fi datată mai târziu de primul sfert al secolului I i.e.n., după cum cele
mai r·ecente podoabe din tezaurele dacice nu depăşesc primu 1 sfert a I secolului I e :n·.
Face excepţie o posibilă grupă de tezaure târzii datate în a doua· jumătate a secO:.:
lu lui I e.n. (Tekija, Bare, Poiana -Gorj, „România", - poate ·poiana -Tecuci?-~
Recaş etc.) care pot fi încadrate în faza a IV-a a cronologiei tezaurelor de podoabe
dacice din argint.
Îngroparea tezaurelor dacice de podoabe presupu.să, <;le Fetti.ch -î.n tirnp,i1Î _răz
boaielor daco-romane din 101-102 şi i05~106 e.n. 16 :1 şi_so~otită .parţialposibiJă
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dt Horedt 154 e greu de acceptat peutru majoritatea acestor descoperiri. Ipoteza
mai Yeche, a îngropării acestor tezaure în epoca lui Julius Caesar 1"" a deYenit, de
asemenea, inaceeptabilă. Absenţa în toate acrste tezure, cu excepţia tezaurului
,.România·· - poate Poiana-Tecuci - a unor fibule tipice pentru a doua jumă
tate a secolului I e.n. şi începutul secolului II e.n., aşa cum se întâlnesc numeroase
exemplare în bronz Ia graniţele Imperiului Homan, inclusiY în aşezările dacice
preromane, nu poate fi întâmplătoare.
)larile spirale dacice din argint cu protome zoomorfe şi palmete ştanţate sunt
răspândite exclush· în lumea dacică. Încercările de a li se găsi prototipul în
lumea sud-tracică 156 , elenistică 157 , iliră 168 , scito-persă 159 rnu sarmată 160 pot fi la
fel de credibile ca şi derivarea lor din forme locale mai Yechi, confecţionate în
bronz, apraţinând primei Yârste a fierului.
Brăţările spiralice din argint şi bronz descoperite în fortificaţia getă de la
Buneşti-Avereşti1 61 , datând din secolul al III-iea î.e.n., ar putea fi Yeriga de legă
tură în dfscendenţa locală a tipului pe care Horedt nu o deţinea încă 162 • Unii
cercetători au contestat geneza locală a tipului, inYocând prezenţ.a unor brăţări
spiralice din argint în tezaurele iberice 163 şi considerându-Ic - implicit - de
origine t' lenist ică târz ie 164 .
Până în prezent suni runoscute '27 mari spirale dacice clin argint dintre
i:arc 14 dcsco1write în tezaure, rt'lelalte 13 fiind considerate descoperiri izolate.
Şapte dintre cele douăzeci şi ~apte de piese nu au fost găsite iutr-un Joc anunw
(Y. Anexa nr. I)). ;\cestora li se adaugă alte două piese nesigur<'. )[enţionez că
uncie piese au circulat in literatura de specialitate cu două sau mai multe locuri de
descoperire. Este cazul marilor spirale de la Hetiur - Feldioara, de la Orăştie ·-Yaidt•i - \'inj sau de la Vălenii de )fonte - Coada ~Ialului 165 •
Diametrul acestor mari spirale, care măsoară între 11,5 şi 15 cm, i-a determinat pe unii cercetători să presupună că au fost purtate pe braţ, deasupra \'CŞ
mintelor166. Posibilitatea ca aceste piese să fi fost purtate pe picior, sub genunchi,
a fost sugerată încă de Vasile Pârvan 1'l 7 • De aceea in notele de faţă am evitat să
socotesc aceste mari spirale drept brăţări, corectându-mi o greşeală mai Yeche.
Obiceiul de a se purta „brăţări" la picioare era răspândit in antichitatea grecoromană, cel put.in începând cu sfârşitul secolului al VI-lea. Figurarea lor pe picioare Ic driade lor din numeroase reprezentări dyonisiace nu este, probabil, lipsită de
semnificaţie 168 . Ipoteza formulată de Vasile Pârvan este cu atât mai plauzibilă în
raport cu altele cu cât un mare număr de tezaure au, fiecare, caracteristicile unei
garnituri de veşmântH;y de ceremonie, reprezentativ 170 sau ritual 171 •
Prezenţa fibulelor identice în perechi, cărora li se adaugă, câteodată, încă
una izolată - de un alt tip sau dimensiune -·a perechilor de brăţări cu diametre
aproape identice, a unuia până la trei coliere şi a lanţurilor a fost remarcată, mai
mult sau mai puţin, de mulţi cercetători 1 i 2 • Fără a insista asupra problemei, menţionez că sunt eunoscuLe mai mult de 30 de tezaure cu o compoziţie relativ bine
asigurată, care prezintă caracteristicile unor garnituri de Yeşmânt individual.
Consecinţele acesLei obscrYaţii sunt multiple. Înainte de toate, tezaurele de podoabe dacice din argint nu mai pot fi considerate simple acumulări aleatorii realizate de mai multe generaţii succesiYe, aşa cum s-a apreciat sau sugerat adesea 173 •
În al doilea rand, absenţa aproape totală a bronzului sau aurului în aceste
tezaure sugerează că, de la început, toate bijuteriile necesare veşmântului au fost
confecţionate din argint şi, probabil, în acelaşi timp. În aceste garnituri se află
brăţări de diferite Lipuri, inclusiv spiralice, cu diametre măsurând între 4-G şi
7 -10 cm, cc pot fi purtate Ia încheietura mâinii sau pe braţ, dedesubtul sau
deasupra eotului, in aceeaşi manierft în rare le purtau asirienii, grecii şi romanii.
Ac:~este brăţări sunt asociate câteodată rn o marc spirală de argint, al cărei dia-
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metru depăşeşte 11 cm. Kurt Horedt remarca existenţa acestor mari spirale în
exemplar unic în cadrul fiecărui tezaur 174 . ExCF~pţiile de la Peteni1 75 şi Rociun&,
unde, alături de câte un exemplar întreg, s-au aflat câte o altă piesă fragmentară
indică poate, în ambele situaţ.ii, depozite-ateliere, dacă nu care cumva explicaţia
reală îmi scapă.
Columna Traiană 177 şi monum1~nlul de la Tropaeum Traiani 178 , care redau
convenţional sau într-o manieră realistă costumul dacic, nu reproduc nici o podoabă
dacică caracteristică. S-a remarcat chiar, în legătură cu croiul veşmintelor reprezentate pe Columnă, inutilitatea folosirii perechilor de fibule 179 . Această observaţie este importantă deoarece în Dacia au fost descoperite monumente funerare
romane pe care femeile sunt înfăţişate purtând perechi de fibule dacice 180 . O situaţie similară e cunoscută în Pannonia, unde sunt reprezentate podoabe celtice pe
monumente funerare romane 181 . Aceste monumente, ca de altfel şi lanţul de argint
de la Recaş 182 sunt indicii ale supravieţuirii unor bijuterii dacice de-a lungu I
secolelor şi, poate, Vasile Pârvan avea dreptate când propunea o legătură genetică
între brăţările spiralice germanice din secolele III-IV e. n. şi mai vechile mari
spirale dacice din argint183 .
S-a încercat reconstituirea veşmintelor geto-dace şi a modului de utilizare
a bijuteriilor prin intermediul reprezentărilor antropomorfe din toreutica dacică 181
care sunt puţin numeroase: Surcea, Săliştea (Cioara), Bălăneşti, Bucureşti - Herăstrău, Coada Malului, Lupu, o fibulă antropomorfă din Transilvania, câteva statuete sau obiecte de podoabă din bronz 185 , din lut 186 şi, de asemenea, probabil,
câteva piese din nordul Bulgariei. S-au observat coliere, torquesuri şi centuri pe
câteva din aceste piese. Pe una din Caierele tezaurului de la Lupu e reprezentat un
personaj feminin care parc să poarte pe braţ o brăţară spiralică 187 , dar toate aceste
observaţii implică un grad de incertitudine datorită schematismului reprezentări
lor. Sub liniez însă că toate aceste reprezentări antropomorfe sunt divinităţi şi că
veşmântul lor are cu siguranţă o semnificaţie rituală.
S-a considerat că geto-dacii au avut trei feluri de veşminte: cel de război, ce I
cotidian şi cel de ceremoniel88 , fără o argumentare suficientă. Probabil, accesoriile
de argint erau folosite pc veşmântul de ceremonie. După părerea mea, înlocuirea
termenului de „costum de ceremonie" cu cel de „costum ritual" ar fi benefică pentru înţelegerea problemei. Acest costum era purtat de preoţii şi preotesele dacogete189 numai la ceremoniile religioase.
Cu alte prilejuri 190 am afirmat că marile spirale de argint dacice au un caracter ritual. Observaţiile de faţă sunt, după părerea mea, argumente în favoarea ipotezei caracterului sacru al tezaurelor de podoabe dacice de argint, cu excepţia poate - a tezaurelor-atelier.
Cu toate că mu Iţi cercetători au susţinut că aceste tezaure constituie ar.umulări
„laice" de valori aparţinând aristocraţiei dace 191 , această interpretare nu este, după
părerea mea, satisfăcătoare. Chiar analogiile formale dintre podoabele de argint
iberice şi cele dacice pot indica şi un substrat comun indo-european revigorat printr-o filieră celtică comună.
La sfârşitul etapei Lt. C şi la începutul etapei Lt. D, in lumea spirituală
a daco-geţilor s-a petrecut probabil o reformă religioasă sugerată de izvoarele antice
scrise 192, dar şi de cele arheologice 193 . Reamintesc din şirul argumentelor arheologice ce se referă la acest posibil fenomen schimbarea ritului de înmormântare exprimată prin dispariţia cvasitotală a mormintelor, ca de altfel şi în alte zone europene194, apariţia unei multitudini de gropi rituale, a sacrificiilor umane în aşezări,
a sanctuarelor, ca cele de la Pecica 195 , Barboşi1 911 , Dolinean197 , Butuceni198 , Brad 199 ,
Racoş 200 , Căpâlna 201 , Piatra Neamţ - Bîtca Doamnei 2J 2, Sarmizegetusa Regia etc.
şi a altor locuri şi spaţii sacre, ca cele de la Conţeşti 203 sau Cioliineştii din Dea 1204 .
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Acest proces reformator a început - poate - înainte de apariţia regatului
lui Burehista, contribuind la consolidarea formaţiunii politice. Aceeaşi reformă
religioasă explică, probabil, dispariţia numeroaselor imitaţii locale ale bolurilor
deliene în primul sfert al secolului I î.e.n. 205 , al căror caracter ritual 2 J 6 a fost negat
poate prea repede 2J 7 • Această observaţie şi funcţ.ionalitatca strictă a cupelor ar
putea fi asociate ,.legendei·' relatate de Strabon 20 ~ privind viţ.a de vie la daci,
distrusă în vremea lui Burebista şi Deceneu. S-a sugerat că în această posibilă reformă, vechiul zeu suprem, Zalmo:res, a fost înlocuit de Mars Gradiv1es, menţionat
t.le Yergilius 209 • Dară ipoteza se confirmă, prerogatiwle noii divinităţi supreme
nu sunt în principal cele războinice, ci cele asociate cu regenerarea naturii primă
vara (vezi sărbătorile colegiului fralrrs arvales dedicate lui 1\fars - 1Ha11wri11s ''ct11rius - Mars ,'-,ilvmws din Roma antică) 210 .
Această eboşă ipotetică a schimbărilor religioase din societatea geto-dacă
cuprinde, de asemenea, şi tezaurele de podoabe din argint care apar brusc pentru
a dispărea aproape la fel în veacul ce urmează căderii lui Burebista, când au loc,
probabil, alte schimbări în viaţa religioasă a geto-dacilor.
Asocierea monedelor în tezaurele de podoabe dacice poate fi explicată prin
dedicarea lor sanctuarelor sau locurilor sacre. Este bine cunoscut obiceiul celţilor
care plăteau zeiţei Artemis pentru fiecare animal vânat în păduri 211 • Chiar şi îngrorarea tezaurelor de podoabe poate fi interpretată ca o ofrandă adusă divinităţii
în păduri, poiene sau în ape sacre, la fel ca şi în alte regiuni ale Europei 212 •
Există şi alte argumente în favoarea caracterului ritual al podoabelor dacice
din argint. într-o societate stratificată ca cea geto-dacă ar fi logic să se găsească
un număr considerabil de rrplici în metal comun (bronz sau fier) ale podoabelor de
argint, dacă acestea nu ar fi avut un caracter ritua I. Cercetările arheologice relativ ample - din aşezările şi fortificaţiile daco-gete au scos la lumină un număr
extrem de redus de podoabe din bronz sau fier ce ar putea fi interpretate drept
replici. ale podoabelor din argint (mari spirale, fibule astragaloide, coliere, torquesuri, falere ş. a.). Că nu ne aflăm în faţa unei inadvertenţe accidentale o
demonstrează descoperirea în număr apreciabil a altor tipuri de podoabe comune
unor zone intinse în finalul epocii Latene. Explicaţia ar putea fi o interdicţie de
ordin religios care avea, probabil, un rol important şi în păstrarea „monopolului"
asupra resurselor de metale preţioase.
Mai pot adăuga ruperea sau tăierea intenţionată a unor podoabe descoperite
Ia Tilişca 213 , Tîrpeşti 21 4, Poiana - Gorj 215 , Şeica l\lică 216 , „Transilvania" 217 etc. şi
posibilitatea ca cel puţin o parte din podoabele de argint găsite în aşezări să fi
fost ofrande îngropate cu prilejul diwrselor ceremonii specifice daco-geţilor.
Evident, în remarcile din aceste note am schiţ.at o ipoteză privind caracterul
sacru sau ritual al podoabelor dacice din argint. În orice caz, dacă problematica
tezaurelor dacice din argint este abordată din unghiul raportului sacru - profan,
discuţia nu poate fi decât benefică pentru extinderea viziunii asupra civilizaţiei
geto-dace.
12 decembrie 1990

ANEXA NR. I

Lista preliminarii a tezaurelor dacice de argint descoperite ln ,·ase de lut ( +) sau de bronz ( x)
I. BĂLĂNEŞTI (corn. Mărunţel, jud. Olt), (+).

2. BUCUREŞTI nHerăstrăuu, ( + x).
3. CEHETEL (corn Slrnoneştl, jud. Harghita), (+).
4. CER BAL (jud. Hunedoara), ( +, X).
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DRĂGEŞTI (jud. Dihor), (+), !\. CHIDIOŞAN, SĂŞIAl\L", BELADAN, 1978.
(jud. Covasna), (+), N. FETTICH, 1953, 150.
LUPU (com. Cergău, jud. Alba), (x), I. BELDll\IAN, 1988.
MEDIAŞ (jud. Sibiu), (+), L. l\fĂRGHIŢAN, 1976; R. FLORESCL;, 1980/b, 72.
PETENI (com. Zăbala, jud. Covasna), (+).
ŞARACSĂU (com. Şlbot, jud. Alba), (+), O. FLOCA, 1956.
SENEREUŞ (jud. :!\Iureş), (+).
SÂNCRĂIENI (jud. Harghita), (+), D. POPESCL", 1958/a.
STĂNCUŢA (jud. Brălla), (X?), C. PREDA, 1957.
SURCEA (com. Brateş, jud. Covasna), (+ ?), N. FETTICH, 1953.

5.
_6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

GHELINŢA

VEDEA (jud. Teleorman), ( + ), D. POPESCU, 1068.

AXEXA :\"r. 2

Lista preliminaru a

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.
28.
29.

aşezărilor

dacice lu care au rost dt"scoperlte podoabe de argint

ARDEU (com. Balşa, jud. Hunedoara), L. ::'\IĂRGHJŢA:l\, 1976, 69-70, nr. 5.
DE SUS (com. Cirţlşoara, jud. Sibiu), 1\1. MACREi\, I. GLODARIC, 1076, 77, fig. 48.
BANIŢA (mun. Petroşani, jud. Hunedoara), O. FLOCA, 1966, 31, flg.12; K. HOHEDT, 1973/c,
166-167; L. MĂRGHIŢAN, I. ANDHIŢOIU, 1971, fig. 20; L. l\fĂHGIŢAr-i, 1976, 69-70,
nr. 7; I. MICLEA, R. FLORESCU, 1980, fig. 366.
BIZDINA (com. Calapăr, jud. Dolj), C. 1\1. TĂTULEA, 1983, 221, 225, fig. 7/2.
BRAD (corn. Negri, jud. Bacău), !\I. URSACHI, 1987, 117.
BUCUREŞTI, l\L TUHCL", 1967, 168, PI. 1/4, 5.
BUCUREŞTI, "Dealul Piscului", 1\1. TUHCll, 1979, PI. XXXIIl/l.
CĂPÂLNA (com. Săsclori, jud. Alba), M. l\IACHEA, I. BEHCIU, 1965. 226: '.\l. ?.!ACREA,
1966, 20, fig. 5; I. GLODARIU, V. l\IOGA, 1989, fig. 96/1-4, fig. 94/9, 11, 15.
CHIRNOGI (jud. Ilfov), G. TROHANI, i\I. ŞTEFĂI\'ESCL", 1975, 275, fig. 3/2 (nesigur).
GÂNDEŞTI (com. Ycrncştl, jud. Buzău), A. RUSTOJU, 1989, 307.
CÂRLOMĂNEŞTI (corn. Vcrneştl, jud.Buzău), 1\1. BABEŞ, 1975, 135, fig. 2/8, ll; :t\. CO:\OVICI
1985, 80, 11. 79.
COSTEŞTI (corn. Orăştloara de Sus, jud. Hunedoara), D. POPESCL'., 1937, 1940, 191, n. 6;
O. FLOCA, 1956, 131, 198.
CUGIR (jud. Alba), Inedit.
DIVICI (corn. Pojejena, jud. Caraş Severin), l\I. GU'.\IĂ, A. S. LUCA, C. SACARIN, 1!l8i,
PI. XIX/2.
GRĂDIŞTEA (jud. Brăila), V. SÎRBU, F. ANASTASIU, 1987, fig. 10/1.
MOREŞTI (corn. Unghenl, jud. Mureş), V. LAZĂR, 1981, 98, n. 103, rn bibllografla.
OCNIŢA (oraş Ocnele Mari, jud. Vllcea), D. BERCIU, 1981.
PECICA (jud. Arad), I. H. CRIŞAN, 1978/c, 88-89, 13, PI. 124/1, 24.
PIATRA CRAIVII (jud. Alba), I. BERCIU, AL. POPA, H. DAICOVICIU, 1964 (1965); V.
MOGA, 1979, 513-518.
PIATRA NEAMŢ, „Bbtca Doamnei" (jud. Neamţ), C. MĂTASĂ, I. ZAl\IOŞTEANI-, M. ZAl\iOŞ
TEANU, 1961, fig. 3/3,5; N. GOSTAR, 1969, fig. 4.
PIATRA NEAMŢ, „Dărmăneşti" (jud. Neamţ), C. MĂTASĂ, I. ZAMOŞTEANl", M. ZAMOŞ
TEANU, 1961, fig. 6/4.
POIANA (corn. Nlcoreştl, Jud. Galaţi), H. VULPE, E. VULPE, 1927-1932, 326, 344, fig.
106/21, fig. 127; D. POPESCU, 1937-1940, 201; R. VULPE, 1951, 206, 208, fig. 24/5, fig.
25/2, 4; R. VULPE, 1952, 204, 205, fig.19/5, fig. 23/5; L. MĂRGHIŢAN, 1976; I. MICLEA,
R. FLORESCU, 1980, fig. 268, 445; A. RUSTOIU, 1989, 307.
POPEŞTI, „NOVACI" (jud. Jllov), R. VULPE, 1957/b, 239, fig. 20. fig. 21/1-3; R. YULPE,
1966, fig. 28; M. TURCU, 1979, fig. 25/2-3, fig. 26/7.
RĂCĂTĂU (corn. Horgcştl, jud. Hacău), V. CĂPITANU, 1975; idem, 1986-1987.
SiGHIŞOARA (jud. Mureş), K. HOREDT, C. SERAPHIM, 1971.
SPRÂNCENATA (jud. Olt), C. PHEDA, 1986, PI. LII/1, 10.
TILIŞCA(jud. Sibiu), N. LUPU, 1989, 76-77, PI. 26/14, Pl.27/38.
TINOSU (jud. Prahova), H. VULPE, E. V_ULPE, 192·1, 106-233; R. VULPE, 1966, 48.
TIRPEŞTI (com. Petrlcani, jud. Neamţ), S. MARINESCU-BÎLCU, 1962.

ARPAŞU
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Lista prelh:DlnarA a ,-estlglllor ntellerelor de bijutieri şi a lingourilor (horelor) brute de argint (
deseoperlle ln Dacln ·
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.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
3a.
37.

xi

ANGHELUŞ (corn. Ghldfalău, jud. Covnsna), Z. SZEl<ELY, 1982, 70, 73.
ARDEU (corn. Balşn, jud. Hunedoara), L. MĂRGHITAN, 1976, 17.
BAND (com. Band, jud. Mureş), M. RUSU, O. BANDULA, 1970, 11-12, 11. 4, fig. :3.
BANIŢA (jud. Hunedoara), I. H. CRIŞAN, 1986, 328.
BERNADEA (corn. Behnee, jud. Mureş), V. LAZĂR, 1981, 19, n. 120.
BRAD (com. Negri, jud. Bacău), V. URSACHI, 1989, 109, 114.
CĂPĂLNA (corn. Săsclori, jud. Alba), I. GLODARIU, V. MOGA, 1989, 62-69, 76-77, 80.
CĂŢELU NOU (Bucureşti), I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, 1979, 32.
CETĂŢENI (jud. Argeş), R. VULPE, 1966, 39; I. :MICLEA, R. FLORESCU, 1980, fi!l. 213214; R. FLORESCU, 1980/b, 47.
CHITID (corn. Boşorod, jud. Hunedoara), (X), I. GLODARIU, 1!l74, 280 nr. 75.
COSTEŞTI (corn. Orăştloera de Sus, jud. Hunedoarn), V. PARVAN, 1926, 479-480; I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, 1979.
COZIA (com. Cârjlţl, jud. Hunedoara), L. l\IARGHITAN, 1976, 16-17.
DIVICI (corn. Pojejena, jud. Caraş Severin), M. GU!\fĂ, A. S. LUCA, C. SACARIN, 1987,
PI. XIX/2; lnf. 1\1. GUMĂ.
GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - SARl\IIZEGETHUSA (jud. Hunedonra), V. PARVAN, 1926,
477-480; I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, 1979 56-103.
l\IELEIA - RUDELE (jud. Hunedoara), Ibidem.
l\IOIGRAD (corn. l\Ilrlşd, jud. Sălaj), M. l\IACREA, lll. Hl,'SU, 1960, 215, fig. 13/27; I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, 1979, 37.
OCNIŢA (oraş Ocnele Meri, jud. Vllcea), D. BERCIU, 1981; D. BERCIU, M. PURICE, M.
IOSIFARU, 1983, 110-111.
ORADEA (jud. Bihor), N. CHIDIOŞAN, I. ORDENTLICH, 1973, 104.
PECICA (jud. Arad), (X), I. H. CRIŞAN, 1969/a; idem, 1978/c, 90-92, PI. 127/1-4.
PETENI (corn. Zăbala, jud. Covasna), Z. SZEKELY, 1965.
PIATRA CRAIVII (jud. Alba), I. BERCIU, AL. POPA, H. DAICOVICIU, 196'1 (1965), PI.
75/27, PI. 76/28, PI. 82/31, 1; V. MOGA, 1979, 516-517.
PIATRA NEAMŢ nBdtca Doamnei", I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, 1979, 56-103.
PIATRA ROŞIE (jud. Hunedoara), L. MĂRGHITAN, 1976; I. GLODARIU, E. IAROSLAVSCHI, 1979, 56-103.
POIANA (corn. Nlcoreştl, jud. Galaţi), R. VULPE, 1951, 203; H. DAICOVICIU, 1972, 177.
POLOVRAGI (jud. Gorj), FL. MARINESCU, 1977, 30-31.
POPEŞTI, "Novaci" (jud. Ilfov), AL. VULPE, 1\1. GHEORGHIŢĂ, 1986, 45, PI. I/4.
RADOVANU (jud. Ilfov), Ibidem.
RACOAŞA (jud. Vrancea), (X), C. PREDA, I. DRAGOMIR, 1975, 27-29; V. MIHĂILESCU
- BÂRLIBA, 1990, 80, n. 129.
ROCIU (jud. Argeş), V. TEODORESCU, I. RIZEA, V. DUPOI, 1969.
SĂVÂRŞIN (jud. Arad), inf. M. BARBU.
SÂNCRĂIENI (jud. Harghltn), (X), D. POPESCU, 1958/a.
SOCU (corn. Bărbăteşti, jud. Gorj), P. GHERGHE, 1979, 98, fig. 11.
SPRÂNCENATA (jud. Olt), C. PREDA, 1986, 61, PI. XXVII/1-2.
STĂNCUŢA (jud. Brăila), C. Preda, 1957, 118, (X).
SURCEA (corn. Brateş, jud. Covasna), (X), N. FETTICH, 1053; Z. SZEKELY, 1965, 64;
H. DAICOVICIU, 1972, 177.
TĂŞAD (corn. DrăgeşU, jud. Bihor), N. CHIDIOŞAN, 1977; idem, 1977 o.
TILIŞCA (jud. Sibiu), N. LUPU, 1989.

AXEXA Nr. -I

Lista

prellmlnnră o ştnnţelor

monetare folosite pentm bnteren monedelor dnelce ( x)
sau o dennrllor repnblleanl romani ( +) descoperite ln. Daeln
·

1. "BANAT" (+), (lnf. O. DOGARIU, E. FUNDUREANU).
.
2. llA.RBOŞI (jud. Galaţi) (X), S. SANIE, 1987; V. MIHĂILESCU _:_ BIRLlBA, 1990, 80, n. 127 .
.3, BRAŞOV.(+), C. DAICOVICIU, 1960, 276; C. PREDA, 1973, 373-374; l. GLODARIU,
1974, 291!.

203
https://biblioteca-digitala.ro

4. GRĂDIŞTEA '.\!l'N"CELL'LCI - SAR~!IZEGETHl'SA (jud. Hunedoara), ( -!-), inf. I. GLODARIU; V. MIHĂILESCU - BÎRLIBA, 1990, 98, n. 16.
5. LUDEŞTI (corn. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara), (+), M. MACREA, 1933-1935, 157; E.
STOICOVICI, I. WINKLER, 1971, 477-479, cu bibliografia.
6. PECICA (jud. Arad), (X), I. H. CRIŞAN, 1969, PI. 2/1-2; Idem, 1978/c, 94-95, PI. 120/
1-2; E. STOICOVICI, I. WINKLER, 1971.
7. POIANA (com. Nlcoreşti, jud. Galaţi), (+), R. VULPE, 1950, 50.
8. SLIMNIC (jud. Sibiu), (?), I. GLODARIU, 1981, 35, fig. 14/15.
9. TILIŞCA (jud. Sibiu), ( + ), N. LUPU, 1964, 5, 22; Idem, 1989, 89-92, PI. 19-21; C. PREDA,
1973, 348-350.

ANEXA Nr. 5

Lista prellmlnarA a descoperirilor de podoabe dacice din aur ln tnaure ( +)
şi descoperiri Izolate ( x) (U. D)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CETĂŢENI (jud. Argeş), (X), R. VULPE, 1960, 39.
CHITID (corn. Boşorod, jud. Hunedoara), (+), I. GLODAH.ll:, 1974.
CÂMPENI (corn. Prăjeşti, jud. Iaşi),(+), V. MIHĂILESCC - BIRLIBA, 1990, 150, n. 14.
CUGIR (jud. Alba), mormânt Inedit.
DIACONI - POIANA (jud. Vrancea), (X), Treasures, 59, nr. 258, (nesigur).
MEDIAŞ (jud. Sibiu), (+), C. DAICOVICIU, 1960; K. HOREDT, 1973/c.
PECICA (jud. Arad), (X), I. H. CRIŞAN, 1966/a, 95-97, fig. 3; Idem, 1978/c-, 102.
POIANA (corn. Nlcoreştl, jud. Galaţi), (X), R. VULPE, 1957/a, 151.
POPEŞTI, „Novaci" (jud. Ilfov), (X), R. VULPE, 1966, fig. 13; I. GLODARIU, 1974, 249,
nr. 4.
REMETEA MARE (jud. Timiş),(+), K. HOREDT, 1973/c.
TOTEŞTI (jud. Hunedoara), V. PARVAN, 1926 (nesigur).
TEKIJA (Jugoslavla), (+), D. MANO - ZISSI, 1957.
VRSAC (Jugoslavia), K. HOREDT, 1973/c, 128, n. 13-14 (nesigur).

ANEXA Nr. 6

Lista prellmlnarA a marilor spirale de argint dacice descoperite Izolat ( +) sau ln tezaure ( x)
1. BĂLĂNEŞTI (corn. Mărunţel, jud. Olt), (X), Muzeul din Piteşti, f.n.i.; R. FLORESCU, 1968,
44-45 - ln fig. 26 este spirala de la Senereuş; E. POPESCU, 1969, 109-117; D. BERCIU,
1969, 184, 191; E. POPESCU, 1970-i971, 294-295, 301, fig. 3; D. POPESCU, 1972, 5,
14-15, fig. 56; K. HOREDT, 1973/c-, 162, nr. 5; F. MEDELEŢ, 1974, 233-234, n. 39;
Idem, 1976, 668, nr. 1, n.15, fig. 1/7-8; Idem, 1977, 280-281, nr. 1, n. 15, PI. 1/7-8 grupa A, Orăştie - ; E. STOICOVICI, F. STOICOVICI, 1974; 94,3 % Ag, O, 74 % Au, 3,84 % Cu.
2. BOBÂLNA (?) (jud. Cluj), (X); SEJDL, 1854, 133 sqq; C. GOOS, 1876, 210; F. R6MER,
1886, 385, 388; I. MARŢIAN, 1920, 479; V. PÂRVAN, 1926, 536--540, 559; D. POPESCU,
1937-1940, 200; M. ROSKA, 1942, 16, nr.33 - piesa nu există la K.H.M.W.; K. HOREDT,
1973/c, 154, 163, nr. 8; S. DUMITRAŞCU, I. MOLNAR, 1975, 45; F. MEDELEŢ, 1976,
674; idem, 1977, 290, n. 46; G. FLOREA, 1985/1986, 760, nr. 3; piesă nesigură.
BROOS, v. ORĂŞTIE
3. CADEA (corn. Săculenl, jud. Bihor), (X), M.N.M.B., nr. lnv. 2.1944.5; S. KERENYI, 19451947; N. FETTICH, 1953, 161-162, PI. XXXVIII/4; K. HOREDT, 1973/c, 163, nr. 11;
F. MEDELEŢ, 1974, 235, n. 50, fig. 5; Idem. 1976, 688, nr. 2, fig. 2/5; idem, 1977, 282,
nr. 2, PI. 11/5 - grupa D, Cerbăl - ; N. CHIDIOŞAN, 1977,
CADEA MARE, v. CADEA
CĂRPINIŞ,

V.

VĂLIŞOARA

4. CERBAL (jud. Hunedoara), (X,) M.N.M.B., nr. lnv. 77.1875.1., T. ORTVAY, 1875, 215-220;
. C. GOOS, 1876, 216 sq; F. R0MER, 1886, 385 sq; V. PÂRVAN, 1926, 535-536, fig. 381;
RADN6TI, 1938, 147; D. POPESCU, 1937-1940, 198; M. ROSKA, 1942, 57, nr. 23; B.
MITREA, 1945, 106, nr. 41; D. POPESCU, 1945-1947, 54, 58; N. FETTICH, 1953, 155156, PI. XXV/3, PI. XXVll/3; D. POPESCU, 1972, 6, 11, 13, fig. 61; K. HOREDT,
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5.

O.

7.

8.

9.

10.

1973/c 163, nr. 14; I. GLODARIU, 1974, 55, 235, 280; F. MEDELEî, 1974, 235-236; S.
DUMITRAŞCU, I. ::\IOLNAR, 1975, 45; F. MEDELET, 1976, 668, nr. 3; Idem, 1977, 282,
nr. 3, 294 - grupa D, Cerbăl - ; I. BELDIMAN, 1988, 75, nr. 2.
COADA MALULUI (com. Măgurele, jud. Prahova), (X), l\1.1.N.H., nr. inv. 14628; D. POPESCU,
1937-1940, 198; C. l\IOISII., 1943, 159; B. MITHEA, 1945, nr. 2; K.lIOREDT, 1945-1947,
265 sq; D. POPESCl', Hlii4, 91 sqq, flg.1/6 a--h, 2/2; D. POPESCU, 1958/b; D. POPESCU,
1968, R. 20-b/3; Treasures, 56, nr. 197, fig. 196; E. POPESCU, 1970-1971, 294, n. 9; D.
POPESCU, 1972, 13-H, fig. 76 bis; I<. HOHEDT, 1973/c, 163, nr. 15; I. GLODARIU,
1974, 263; F. MEDELET, 1974, 233-234, n. 46; L. MĂRGHiîAN, 1976, 31-32, PI. IV/1;
F. MEDELEŢ, 1976, 668, nr. 4, n. 18, fig. 2/4, 677; Idem, 1977, 282, nr. 4, PI. 11/4 grupa C, Coada Malului - ; I. MICLEA, R. FLORESCU, 1980, fig. 414-416; R. FLORESCU
1980/b, 70.
COLDAU (oraş Beclean, jud. Bistriţa l\"ăsăud), (X), M.l.T.C., nr. inv. 1809, 1810; M. ROSKA,
1942, 300, nr. 45; N. FETTICH, 1953, 157-160, fig. 23/2, 5; D. POPESCU 1972, 5; K.
HOREDT, 1973/c., 163, nr. 17; F. MEDELEŢ, 1974, 234; Idem, 1976, 670, nr. 5, n. 19,
fig. 3/5; Idem, 1977, 282, nr. 5, PI. 111/5 - grupa B, Ghellnţa.
CSERBEL, v. CERBAL
DERLAC, v. DIRLOS
DERNA (?)(jud. Bihor), (X); C. DAICOVICIU, 1937-1940, 322-323; D. POPESCU, 19451947, 57; K. HOREDT, 1945-1947, 266; Idem 1973/c, 130, 163, nr. 22; I. GLODARIU,
1974, 274, nr. 122; S. DUMITRAŞCU, I. MOLNAR, 1975; F. MEDELET, 1976, 674; Idem,
1977, 290, nr. 26,' n. 42; N. CHIDIOŞAN, 1977, 69-70; N. CHJDIOŞAN, A. SĂŞIANU,
N. BELADAN, 1978; piesă nesigur~'·
DÂRLOS (jud. Sibiu), ( +), M.N.M.B., nr. lnv. 102.1893.1-2; V. PÂRVAN, 1926, 540, 548,
fig. 384; D. POPESCU, 1937-1940, 198; M. ROSKA, 1942, 65, nr. 7; D. POPESCU, 19451947, 55, n. 1; N. FETTICH, 1953 157, PI. XXXIl/8-10; K. HOREDT, 1973/c, 163,
nr. :.!4: F. MEDELEŢ, 1974, 233-234; n. 33, fig. 2; Idem, 1976, 670, nr. 6, fig. 1/3; Idem.
1977, 282, 285, nr. 6, PI. 1/3 - grupa A, Orăştie.
DRĂUŞENI v. DÂRLOS.
UUPUS (corn. Aţei, jud. Sibiu), ( +), M.N.M.B., nr. lnv. 110.1911; M. ROSKA, 1942, 282,
nr. 46; N. FETTICH, 1953, 157, PI. XXX/4, XXXl/2; D. POPESCU, 1972, fig. 76; K.
HOREDT, 1973/c, 163, nr. 25; F. MEDELEŢ, 1974, 234-235, fig. 3; Idem, 1970, 670,
677, nr. 7, fig. 1/4; Idem, 1977, 285, 291, nr. 7, PI. 1/4 - grupa A, Orăştie.
FELDIOARA, v. HETIUR (K. HOREDT, 1945-1947, 265).
GELENCE, v. GHELINŢA
GERTIAMOS, v. VĂLIŞOARA
GHELINŢA (jud. Covasna), (X), M.N.1\1.B., nr. inv.103.1894.1.; V. PÂRVAN, 1926, 559, n. 4;
·o. POPESCl;, 1937-1940, 199; M. ROSKA, 1942, 96, nr. 21; D. POPESCU, 1945-1947,
69; N. FETTICH, 1953, 156-157, PI. XXIX/2, XXX/1; U. POPESCU, 1972, 13, fig. 73;
K. HOREDT, 1973/c, 163, nr. 27; F. MEDELEî, 1974, 233-234, n. 4, fig. 6; S. DUMITRAŞCU, I. MOLNAR, 1975, 45; F. MEDELEŢ, 1976, 670, 677, nr. 8, n. 22, fig. 3/6,
4/1; Idem, l!l77, 285, 291, nr. 8, n. 22, PI. IIl/6, IV/1 - grupa B, Ghellnţa - ; R. FLORESCU, I. MICLEA, 1979, 13, fig. O.

11. HETIUH (Sighişoara, jud. Mureş), (X), I<.H.M.W., nr. lnv. VII. A.41; G. TOCILESCU, 1880,
810, 813, 822; F. R0MEH, 1886, 390; V. PÂRVAN, 1926, 545, 547, fig. 383; L. MARTON,
1933, PI. XXX/6; D. POPESCU, 1937-1970, 196-199; M. ROSKA, 1942, 105, nr. 31; I.
HUNYADY, 1942, PI. XXIII/11-12; D. POPESCU, 1945-1947, 55, n. 1; K. HOREDT,
1945-1947, 265, n. 3; D. POPESCU, 1956/b, 235; K. HOREDT, 1973/c, 166-167; F. MEDELET, 1974, 234-235, n. 30, 34; S. DUMITRAŞCU, I. MOLNAR, 1975, 45; F. MEDELET,
1976, 670, nr. 9, n. 23, fig. 2/7; idem, 1977, 285, nr. 9, n. 23, PI. 11/7 - grupa A, Orăştie;
H. FLORESCU, I. MICLEA, 1979, 21/-22, nr. 28, fig. 11; I. MICLEA, R. FLORESCU,
1980, fig. 489-490; H. FLORESCU, 1980/b, 72; V. LAZĂR, 1981, 91, n. 2, 93, n. 34.
12. IZVORUL FRUMOS (com. Burila !\fare, jud. Mehedinţi), (X), :\luzcul Porplor de Fler dln
Drobeta-Turnu Severin; I. STÂNGĂ, 1992, 153-154, fig. 2., l'\r.
KAGYA, v. CADEA
KUDU, v. COI.DAU
13. MALAK POHOVEC (Bulgaria), (+), Muzeul din Razgrad; V. MIKOV, 1957, 300, fig. 7; K.
HOREDT, 1973/c, 165, nr. 108; F. '.\IEDELEŢ, 1976, 674, nr. 25; Idem, 1977, 290, nr.
25 - grupa B. Ghelln\a (?).
MARIENBURG, v. HETIUR
MERII GOALA, v. VEDEA
NAGY KAGYA, v. CADEA
OLPERT; v. BOBÂLNA

https://biblioteca-digitala.ro

14. ORADEA I (jud. Bihor), (X), l\lm'.e11l din Oraden; F. F(>J.IER, 1886, 205; ldt•m, 1886; Y.

15.

HJ.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

PARVAN, l!J26, 536-:-J56, 785-787, fig. 371; D. POPESCU, 1037-1940, 200; M. ROSKA,
1942, 198, nr. 88; K. HOHEDT, 1973/r, 164, nr. 39; ?\. CHIDIOŞAN, I. OHDENTLICH,
1973; F. illEDELEŢ, 1974, 234-235, n. 52; S. DUJ\llTRAŞCU, E. i\IOLNAR, 1975, 45, 48;
F. l\IEDELET, 1976, 670-671, 677, nr. 10, fig. 1/9; Idem, 1977, 285-286, 291, nr. 10,
PI. I/9 - grupa A, Orăştie; N. CHIDIOŞAN, 1977, 78.
ORĂŞTIE (jud. Hunedoara), (+), K.H.M.W., nr. lnv. VII. A. 38; F. R0l\IEH, 1886, fig.
390; V. PARVAN, 1926, 545, 548, 559, fig. 383; D. POPESCU, 1937-1940, 200, 202; M.
ROSKA, 1942, 296, nr. !J; K. HOREDT, 1973/c, 164, nr. 40, 165, nr. 75; F. MEDELET,
1974, 233-235, n. 30; Idem, 1976, 671, 677, nr. 11, n. 25. fig. 1/2; idem, 1977, 286, 291,
nr. 11, 25, PI. I/2 - grupa A, Orăştie-; H. FLORESCU, I. MICLEA, Hl79, 24-25, fig.
20; I. MICLEA, H. FLORESCU, 1980, fig. 483; R. FLORESCU, 1980/b, 72.
PETENI (corn. Zăbala, jud. Covasna), (X), Muzeul din Sf. Gheorghe, (2 ex.); z. SzEKELY,
1965, 58-64, fig. 6/1-la, 2-2 a, 3; D. POPESCU, 1971, 22; IC HOREDT, 1973/c, 164,
nr. 43; D. POPESCU, 1972, 17. F. MEDELEŢ, 1974, 234-235, n. 31; I. GLODARIU, 1974,
288, nr. 219; F. MEDELEŢ, 1976, 671, nr. 12, 13, fig. 1/1, 2/2; Idem, 1977, 286, nr. 12,
13, PI. 1/1, II/2 - grupa A, Orăştie şi, respectiv, grupa C, Coada Malului; I. MICLEA,
R. FLORESCU, 1980, fig. 331.
ROCIU (jud. Argeş), (X), Muzeul din Piteşti, (2 ex.); V. TEODORESCU, I. RIZEA, V. DUPOI,
1969, fig. 1/a-b; E. POPESCU, 1970-1971, 294-295; D. POPESCU, 1972, 14-17; K;
HOREDT, 1973/c, 164, nr. 53; I. GLODARIU, 1974, 291, nr. 251; F . .MEDELEŢ, 1976,
671, nr. 14-15, fig. 2/10, 1/6; idem, 1977, 286-287, nr. 14-15, PI. 11/10, 1/6 - grupa D,
Ghellnţa şi, respectiv, grupa A, Orăştie; I. MICLEA, H. FLORESCU, Hl80, fig. 411; R.
FLORESCU, 1980/b, 70.
ROMANIA I (+), N.M.B„ nr. lnv. 4882; D. GARASANIN, 1954, PI. LIX/5; K. HOREDT,
1973/c, 165, nr. 94; F. MEDELEŢ, 1974, 234, n. 45 Idem, 1976, fig. 3/4; Idem, 1977, 289290, nr.22, PI. 111/4 - grupaB, Ghelinţa -;L. MĂRGHIŢAN, 1978, 58.
ROMANIA li(+), N.M.B., nr. lnv. 4881/a-b; D. GARASANIN, 1954, PI. LIX/7; K. HODERT
1973/c, 165, nr. 94; F. l\IEDELET, 1974, 234; Idem, 1976, 674, nr. 23; ldem, 1977, 290, nr.
23, PI. 11/8-9 - grupa B, Ghellnţa - cu două ştanţe diferite.
SENEREUŞ (corn. Băll!.uşerl, jud. Mureş), (X), l\1.1.N.B., nr. lnv. 14069; F. HOMER, 1886,
389; I. l\IARŢIAN, 1920, 617; V. PARVAN, 1926, 536, 559; D. POPESCU, 1937-1940,
201; M. ROSKA, 1942, 271, nr. 196; D. POPESCU, 1945-1947, 60, n. 7, 68; C. DAICOVICIU, 1960, 271, fig. 196; Treasures, 56, nr. 202- R. FLORESCU, 1968, fig. 26; D. POPESCU, 1972, 17; K. HOREDT, 1973/c, 164, nr. 59; I. GLODARIU, 1974, 292, nr. 275;
F . .MEDELET, 1974, 234, 236; S. DUMITRAŞCU, E. l\IOLNAR, 1975, 45; L. MARGHIŢA:-;,
1976, 46, PI. XX; F. l\IEDELET, 1976, nr. 16, fig. 2/6; idem, 1977, 287, nr. 16, PI. 11/6 grupa B, Ghellnţa - ; I. MICLEA, R. FLORESCl', 1980, fig. 446; H. FLORESCU, 1980/u
71; V. LAZĂR, 1981, 92, 11. 18.
TABLAS, v. DUPUS
TRANSILVANIA I (+), 1\1.1.T.C., nr. inv. II 1223/a-b; D. POPESCU, 1937-1940, 192,
194, fig.12; V. PÂRVAN, 1967, fig. 90; R. FLORESCU, 1968, fig. 36; K. HOREDT, 1973/t:,
165, nr.100; F. MEDELET, 19i4, 234, n. 42; Idem, 19i6, 073, nr. 18, n. 32, fig. 3/3; Idem,
1977, 287, 289, nr. 18, PI. 111/3 - grupa li, Ghelinţu - ; 1 liri şi claci, 180, D. 191; RiJmu
in Rumănien, 102, A. 108-109.
TRANSILVANIA II (+), M.N.M.B„ nr. inv. 1.1874.93 B., (col. G. Râth); F. R6MER, 188fi,
391; V. PARVAN, 1926, fig. 373/1; N. FETTICH, 1953, 157, PI. XXX/2, XXXI/1; D. POPESCL', 1972, fig. 75; K. HOREDT, 1973/c, 165, nr. 86; F. MEDELEŢ, 1974, 234, n. 48,
fig. 4; Idem, 1976, 637, nr. 19, n. 33, fig. 2/3; idem, 1977, 289, nr. 19, PI. II/3 - grupa C,
Coada Malului - ; R. FLOHESCU, I. MICLEA, 1979, 13, fig. 7.
TRANSILVANIA III(+), i\l.N.1\1.B., nr. inv. 56.21.25.I/a-c; N. FETTICH, 1953, 157, PI.
XXXII/1-2, 7; K. HOREDT, 1973/165, nr. 87; F. MEDELET, 1974, 234, nr. 38; Idem,
1976, 673, nr. 20, n. 34, fig. 1/5; Idem, 1977, 289, nr. 20, PI. I/5 - grupa A, Orăştie.
TRANSILVANIA IV(+), :\I.N.1\1.B., N. FETTICH, 1953, PI. XXXIl/3-6; K. HOREDT,
1973/c, 165, nr. 87 (sic ); F. MEDELET 1974, 243, n. 43; idem, 1976, 673-674, nr. 21,
fig. 3/1-2; idem, 1977, 289, nr. 21, PI. IIl/1-2 - grupa D. Ghellnţa - .
TRANSILVANIA V(+), F. R6i\IEH, 1886, 385; V. PÂHVAJS", 1926, 536, fig. 373/2; grupa A,
Orăştie(?).

VAIDEI, v. ORĂŞTIE
VĂLENII DE MUNTE, v. COADA l\1ALULCI
26. VĂLIŞOARA (corn. Sînger, jud. Mureş), (+), l\I.N.M.B., nr. lnv. 8.1888; V. PÂRVAN, 1926
549, fig. 385; 1\1. ROSKA, 1942, 102, nr. 15; N. FETTICH, 1953, 152, PI. XXIX/1, XXX/3;
V. PÂRVAN, 1967, 114, fig. 30; D. POPESCC, 1972, fig. 74; K. HOREDT, 1973/c, 130,
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165, nt'. 77; F. MEDEI.EŢ, 1974, 234, n. 30, fig. 1; idem, l!l711, fi73, nr. 17, n. 31, fig.1/10,
t/2; idem, 1!lii, 28i, nr. 17, PI. 1/10, IY/2 - grupa A, Orăşli<' -; H. FI.ORESC!;, I.
:\IICLEA, 1979, 12-13, fig. 5.
VELIKA VRnICA (Iugoslavia),(+), N.,\I.B., nr. inv. 4883 (prolmbil); D. GAHASANIN, 1954,
PI. LIX/6; K. lIOHEDT, 1973/c, 153, 165, nr. 94; F. MEDELEŢ, 1974, 234, n. 48; idem,
1976, 67-1, nr. 24, fig. 2/1; idem, 1977, 290-291, nr. 24, PI. 11/1 - grupa C, Coada Malului.
VINŢ, v. OHĂŞTIE
VINŢC DE JOS, Y. OHAŞTIE

ADDENDA Ni-l.. 1
:\llRSID (jud. Sălaj). Marea spirală semnalată aici (L. :\IĂRGHIŢAN, 1977, 75) este de fapt un
Inel (1\1. ROSKA, 1942, 206, nr. 18; S. DUMITRAŞCU, L. MĂRGHiîAN, 1971, 51, nr. 32;
K. HOREDT, 1973/c, 163, nr. 34).
VERTES (Ungaria). Brăţara de aici (S. DU;\IlTRAŞCl', L. :'llĂflGI-IIîAN, 1971, 52; K. HOREDT,
1973/I, 165, nr. 79) este o brăţară lorsatil de un alt tip (V. PÂRVAN, 1920, 540, n. 4).

ADENDDA nr. 2
Spirale mari falrli protome

ştonJut"

BUCUHEŞTI,

„Herdslrău", (X), :\1.1.N.B., nr. inv. 14600, (Diam. 13,5 cm;) D. POPESCU, 19371940, 199; C. ?.IOISIL, 1943, 159, nr. 14; D. POPESCU, 1945-1947, 35 sqq; 1'reasuus,
58, nr. 244; D. POPESCU, 1968, R., 22/b 4; Idem, 1971, 27; Idem, 1972, 13, 17; K. HOHEDT, 1973/c, 163, nr. 10; I. GLODAHIC, 1974, 234, 242-243, 262, 267; L. MĂRGHiîAN,
1976, 34, PI. VIII; F. ;>.IEDELEŢ, 1976, 674; Idem, 1977, 290; I. MICLEA, R. FLORESCC,
1980, fig. 418; H. FLOHESCU, 1980/b, 70.
COJCCNA (jud. Cluj), (X), i\1.1.T.C., nr. lnv. 7008, (Diam. ?); D. POPESCU, 1937-1940, 189,
192, 198, fig. 9/3; \1. HOSKA, 1942, 131, nr. 225; D. POPESCU, 1945-1947, 56, n. 3; N.
FETTICH, 1953, 160, PI. XXXVl/4; R. FLORESCU, 1968, 47-48; D. POPESCU, 1972,
fig. 71; K. IIOHEDT, 1973/c, 163, nr. 16; G. FLOREA, 1985-1986, 760, nr. 8.
SLHINIC (corn. Slimnir, jud. Sibiu), (X), 1\1.I.N.B., nr. lnv.14468, (Diam.11,6 cm); D. POPESCU,
1937-1940, 201; D. POPESCU, 1945-1947, 51-54; K. HOREDT, 1945-1947, 266-267, flg.
2; D. POPESCU, 1954, 91; Idem, 1958/b, 357; idem, 1968, H. 19/b 3-4; K. HOREDT,
1973/c, 164, nr. 62; L. MĂHGHIŢAN, 1976, 52-53; I. \llCI.EA, H. FLORESCU, 1980,
fig. 4ti7-4fi9; H. FLORESCC, 1980/b, 72.
TILIŞCA (jud. Sibiu), (+), :\luzeul Bruckenlhal, Sibiu; :N. LlJPl:, 1989, 77, PI. 27/38; nesigur.
TRA:'.'<SILVA:NIA (X), l\I.I.T.C., nr. lnv. 1/472, (Diam. ?), (B. \"lsky); D. POPESCl.', 1937-1940,
191; :\'.FETTICH, 1953, 158, fig. 22/6; K. HOHEDT, 1973/c, 165, nr. 98.

A:\'EXA :\'r. 7

Ll!ilu prellmlooral u podo11bt>lor de nrglot duelee 11urlle (LI. D)
1. llĂLĂNEŞTI (com. :\lărunţei, jud. Olt), E. POPESCU, 1970-1971, 21l·I.
2. BOBĂLNA (jud. Cluj), \". PARVAN, 1926, 536, n. 4-5, 559.
3. BUCUREŞTI, „Herăstrt'iu", D. POPESCU, 1968, H. 20.
4. COADA MALGLCI (corn. :\lăgurcle, jud. Prahova), D. POPESC!", 1968, E. 20/o-b.
5. COJOCNA (jud. Cluj), H. FLOHESCl', 1968, 47.
ti. COLDĂU (oraş Beclean, jud. Bistriţa Năsăud), N. FETTICH, Hl53, lfiO.
7. GHELINTA (jud. Covasna), ~- FETTICH, 1953, 157.
8. HETIUH (Sighişoara, jud. l\lureş), K. HOREDT, 1973/c.
9. PETEN I (com. Zăbala, jud. Covasna), Z. SZEKELY, 1965.
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ANEXA l\'r. 8

Lista prellmlnarA a Inelelor spiralice descoperite ln Dacia ln tezaure ( +) sau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

aşezArl

( x)

BARE (Iugoslavia), (+), K. HOREDT, 1973/c, 166-167.
BĂLĂNEŞTI (corn. Mărunţel, jud. Olt), (+), E. POPESCU, 1970-1971, 302, fig. 5/4-5.
CĂPÂLNA (corn. Slisclori, jud. Alba), (X), I. GLODARIU, V. MOGA, 1989, fig. 94-9, 11, 15.
CERBAL (jud. Hunedoara), (+), N. FETTICH, 1953, PI. XXIV/7-10, PI. XXVI/3-4.
CIOARA, v. SĂLIŞTEA.
COJOCNA (jud. Cluj), ( +), Ibidem, PI. XXV.
"IUGOSLAVIA"(+ ?), D. GARASANIN, 1954, PI. XL/1, 3; K. HOREDT, 1973/c, 165, nr. 90.
POPEŞTI, „Nooaci" (jud. Ilfov), (X), R. VULPE, 1959/b, fig. 14/3.
REMETEA MARE (jud. Timiş), (+), F. MILLEKER, 1906, 124; I. BLEYER, 1906.
SĂLIŞTEA (jud. Alba), (+), H. FLORESCU, I. MICLEA, 1979.
SARACSĂU (corn. Şibot, jud. Alba), (+), O. FLOCA, 1956.
SPRANCENATA (jud. Olt, (X), C. PREDA, 1986, PL. LII/11.
TILIŞCA (jud. Sibiu), (+ ?), N. LUPU, 1989.
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1953; K. Horedt, 1973/c; idem, 1974/a; idem, 1974/c; L. Mărghltan, 1976; F. Medele!, 1974;
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18
V. Du pol, 1981.
20 K. Horedt, 1973/c.
21 L. Mllrghltan, 1976; V. Dupol, 1981.

208
https://biblioteca-digitala.ro

22

Atelier; N.
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precizări

cu privire Ia

observaţiile

asupra tezaurelor de argint din Latene-ul târziu)

O interesantil contribuţie_ Ia studiul podoabelor geto-dacice din argint a apărut relativ recent 1, după ce studiul de faţă fusese lntocmlt!şl trimis spre publicarea sa Iniţială, aşa cum reiese
din bibliografia ce-l lnsoţeşte. Cum problematice tratată d_e cercetătorii bucureşteni se suprapune
ln bună măsură peste cea pe care am abordat-o, unele precizări şi observaţii mi se par absolut
nece11are. Premisele Istorice generale, socotite corecte - sau cel puţin Ipotetic corecte - reprezenUnd fundamentul pentru construcţia argumentaţiei prezentate de Vlad Vlntilă Zirra şi Daniel
Spânu, ca şi aspectele de antropologic culturală, metodologie şl cronologie nu pot fi discutate
lnainte de semn11!area anumitor erori şi carenţe - evitabile, cred - de informaţie.
Unele dintre acestea privesc câteva importante tezaure publicate după apariţia sintezd
regTetatµlul meu profesor Kurt Horedt 2 • Ele impun modificări ln statisticile combinatorii, nuanţ_ând mal mult ansamblul problematicii tezaurelor 3 • Mă refer la marea spirală cu protome zoomprfe ~I palmete ştanţate de Ia Oradea, care nu face parte din acelaşi tezaur .cu perechea de fibule
cu nodozităţi pe picior publicată de N. Fettich ln 1953, aşa cum credea K. Horedt ln 1973, „rupându-se" astfel unica legătură dintre· faza veche a tezaurelor de podoabe din argint geto-dacice
~I aceste piese spectaculoase. Acest fapt, stabilit graţie cercetărilor regretatului N. Chldloşan şi
li.le Iul I. Ordentllch', are o deosebită Importanţă. In aceeaşi ordine de Idei, la Săcălăsău se dovedeşte a fi fost descoperite mal multe tezaure (poate patxu) 6 • La acestea adaug supărătoarea „Invenţie" a tezaurului de la Feldioara (preluată probabil de V.V.Z. şi D.S. de la Radu Florescu8 ),
s.emnalată lncll ln 1948 de către K. Horedt7, pe care o menţionam, Ia rându-ml, lntr-un alt context'. fn realitate există un singur tezaur de podoabe geto-dacice - cel de la Hetlur - localitate al cllrei nume sAsesc este identic cu cel al Feldioarel. Unele dintre erorile lui V.V.z. şi D.S.
sunt calchiate după eele exlatente h\ sinteza profesorului Horedt. Aşa se explică de ce, ln tezaurul de la Cerbăl, „apare" o fibulă suplimentari de schemă Latene târzie - ln fapt fotografia din
profil 11. uneia din el!le doull. fibule cu scut rombic' - , iar ln tezaurul de la Ceheţel „apare" un
pand.uit.lv eul nu bt1.rl1'. Ex.letenţ.& unor piesc_ ln tezaurele de la Mediaş, (a~a-zlsul pandantiY „şu-

21.3
https://biblioteca-digitala.ro

rubw) şl Moroda (fibula cu nodozităţi) este cel puţin discutabilă, iar neluarea ln· considerare a unora
dln piesele tezaurelor de la Teklja sau Bare (fibulele cu corpul puternic profilat) 11 viciază cronolo·
gla şi înţelegerea de ansamblu a problematicii tezaurelor. Aceste ~rbrl. şl omlslunl de l.rirormaţle
reduc numărul tezaurelor analizate de cercetătorii bucureşteni de la "peste 40"12 la 38 şi - aşa
cum se va citi mal la vale - numărul real discutat este şi mal redus, datorită unor Inconsecvenţe
metodologice. Oricum, Intre "observaţiile" ln discuţie şi exigenţa in Informare pretinsă elevilor
săi de către regretatul profesor Kurt Horedt se. poate. constata o diferenţă care nu e de neglijat.
Premisele istorice generale de la care pornesc autorii observaţiilor la tezaurele de argint din
Lat~ne-ul târziu stârnesc unele întrebări. Prima dintre acestea este cea a nomlnallzărll separate a
geţilor şi dacilor, repetată cu Insistenţă ln text, căreia titlul observaţiilor ină Im piedică să-l atribui o raţiune cronologică sau geografică. Discuţia problemei, departe de a fi formală, Implicând
ln ultimă Instanţă definirea unul stadiu Istoric şi structural ln dezvoltarea societăţii nord-dunărene
de dinaintea cuceririi romane, durează de multă vreme. ln notele de faţă remarc doar că delimitarea dintre daci şi geţi nu poate fi susţinută nici de conţinutul şi nici de distribuţia ln spaţiu şi
timp a tezaurelor de podoabe geto-dacice din argint.
O a doua lntrebare, numai ln aparenţă de ordin metodologic, dar ln fapt cu impllcaţll mult
mal mari, este cea privind posibllltatea reală de a construi un sistem combinatoriu viabil .la nlve·
Iul unei civlllzaţll dezvoltate pe parcursul a mal bine de un secol şi pe o suprafaţil mal mare ca
a României de azi, ln pofida caracterului de complex lnchls al dl'scopcrlrllor utilizate.·
Sistemele combinatorii şi-au făcut apariţia după ce mal multe necropole pre- şi protoistorice au fost cercetate exhaustiv. Ele au fost aplicate ln aceste necropole, socotite o expresie arheo·
logică n existenţei unor comunităţi cu un număr limitat de Indivizi, trăind lntr-un spaţiu limitat
şi pe o perioadă determinată de timp, necropole pentru care sistemele combinatorii au constituit
utile Instrumente de cronologie relativă. Cu alte cuvinte, unitatea de loc (adică de resurse naturale, de mediu şi climă etc.), unitatea de timp şi unitatea spirituală (Inclusiv cea politico-socială)
se reflectă speclflc (şi limitat!) ln monumentele funerare ale comunităţii şi - Implicit - lşl pot
găsi expresia lntr-un sistem combinatoriu statistic corect construit. Comunitatea pre- sau protoistorică, lnchlsă prin definiţie, ln pofida sau tocmai datorită importurilor uşoare decelabile, exprimă prin necropola sa nu numai şi nu ln primul rAnd o realitate materială evidentă şi utilizabilă statistic şi tipologic, cât o alta, mal subtilii, dar şi mal Importantă, spirituală: adică o cornu·
nlune de obiceiuri, de tradiţii, de cod moral şi etic, de raporturi cu divinitatea şl de slirbAtorl
calendaristice fixe, realitate ce stabileşte ln fapt conflnllle descJ;..crirllor palpabile exprimate prin
morminte. Depăşirea acestei limite (a comunltliţll) şi apllc~trca unei metode de stablllre a crono·
loglel relative la spaţll mal vaste şi la grupuri de com .111'' ilţi Ilirglte_ până la etnii sau popoare
este mult mal rlscantli, Implicând un număr Imens d-i uecunoscute. Iată de cc, dacii am accepta
diferenţierea dintre geţi şi daci, propusă de V.V.Z. şi D.S., utilizarea unui singur sistem combinatoriu pentru tezaurele de podoabe ale celor două etnll (?) face demonstraţia din "Observaţii"
supărător de Inconsecventă. ln aceeaşi ordine de Idei, este evident lnsll el! civlllzaţla geto-dacii
nu a funcţionat ca un monolit, ln care peste tot cutare sau cutare fenomene vor fi avut expresii
Identice ln civilizaţia materială, chiar dacii ln plan general ele sunt asemănătoare, conturi'lnd
o entitate bine delimitată faţă de arllle sud-tracică, Iliră, rllsllrlteană şi central-europeanll.
Este folositor sau nu un astfel de tabel comblnl!.torlu privind podoabele geto-dacice dln
argint, ţinând seama de premisele antropologlco-culturale, uitate din păcaţe de_ unii care au transformat astfel de tabele lntr-o modă, utilizându-le şi atunci când nu era cazul? Fără: lndolală că da,
dacil-1 acceptăm limitele, dintre care un!!le (nu toate) au fost corect semnalate de .către V .V .Z, .şi
D.S.; fără lndolală că nu, dacă_ nu ţinem seama de raportarea acestul grup de obiecte la lumea
lnconjµrlltoare (balcanlcll, central-. şi est-europeană, chiar şi clrcum-medlteraneeană şi Ctrcwn·
pontică, cum sugerase tn 1973-1974 proresorur H:oredt13), dar şi ia ansamblul de caract41rtsdct
complexe - atât cât pot fi ele contµrate - ale clvlllzaţlel geto-dace sub aspect ecom:iinic, social,
politic şi religios.
.
.
deşi

ln această ordine de Idei Intervine raportul dintr.e podoabele de argint şi mo~edele car~ ~
aparent evitat de V.V.Z. şi D.S. - ocupă o bună. parte din econom.la „Obs~~vaţ!llor", dlr!!c-
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\ionându-le concepţia. Trei sunt problemele mari puse ln discuţie de mai mulţi ani in cc priveşte
nu atât economia de piaţă, existentă oricum14 , cAt economia de piaţă monetară a geto-dacilor:
- dacă geto-dacii in secolele III l.Chr. - I d.Chr. aveau o economie de piaţă a
expresie este moneda ln accepţia ei semită şi greco-romană, aşa cum spunea Mauss15 ;

cărei

- dacă geto-dacii ln perioada menţionată aveau o economic de piaţă exprimată nu prin
moned:l, ei prin sistemul pollalch sau al darurilor şi lntoarceril darurilor, aşa cum era el definit
de Mauss şi reluat sub termenul de economic de presligiu16 ;
- ln sfârşit, dacă tezaurele monetare geto-dacice sunt rxpresia primei a sau a celei de-a doua
premise, adică dacă sunt rxpresia unei acumulări „normale" rezultate din circulaţia mărfii (ln interiorul şi exteriorul Daciei) sau reflectă o acumulare „anormală" (ln raport cu prima variantă şi
mentalitatea curent europeană), rezultată din sislt>mul darurilor sau din ultima expresie a acestuia, jaful şl distrugerea prin pollaich.
Socotesc că dovezile arheologice, inclusiv numismatice, care pledează pentru existenta ln
Dacia ultimelor trei sau patru secole de dinaintea cuceririi romane a sistemului presupus de economia de prestigiu, a acelui pollalch, aşa cum a fost ci descris ln esenţă de M. Mauss şi a fost reluat
ulterlor 17 , sunt cu totul insuficiente, chiar dacă am accepta ca veridic banchetul oferit de Dromichele lui Lyshnach şi chiar dacă ţinem seama atât de obiceiul banchetului funerar constatat
uneori, cât şi de faptul că, prin dimensiuni, vesela de masă din gospodărlile geto-dacice Indică
ln general folosirea concomitentă a aceluiaşi recipient de mai multe persoane. După părerea mea,
acest sistem, al economiei de prestigiu, cc funcţiona incă din ncolltic, işi lncctează preeminen\a
spre jumătatea mileniului I a .Chr. sau puţin mal târziu, chiar dacă clemente ale sale con Unu:'\
să se perpetueze, aşa cum putem constata, laolaltă cu l\Jauss, până ln zilele noastre. 1n ullinul
instanţă, a accepta un sistem de economic de prestigiu şi pentru ulllmelc veacuri de cxlslen\ă a
civilizaţiei geto-dacice ar face greu de susţinut aparl\ia şi dezYoltarea slutului gelo-dac, discu\ic
cc nu face obiectul lnscmnărllor de faţă.
Revenind la poslbllele dovezi arheologice ale unor obiceiuri şi rilualurl, derh-ate poate din
pollalch (raportul om - dh·initate), sunt cunoscute mal multe piese în tezaurele de podoabe din
argint geto-dacice distruse Intenţionat (Tllşca, Cerbăl, Târpeştl, poate Rociu şi Peteni, ca şi altele)
şi probabil monedele de tip Huşi-Vovrieşti, după cum se sugera de curând18 • Voi aminti doar că
regimul podoabelor famlllale şi individuale (toate lncărcatc cu semnificaţii nu numai magice, ci
şi ritual-religioase) este cu totul altul şi ln economiile bazale pc sistemul darurilor, rămânând cel
mai adesea ln afara acestula19 •
Aici intervine situaţia cu totul specială a tezaurelor mixte, conţinând atât podoabe, cât şi
monede. Noile descoperiri de după 11173 nu modifică situaţia generală prezentată atunci de profesorul Horedt 20 • Aşa-zisa ~alegere" a pieselor calitativ superioare pentru aceste tezaure nu mi
se pare relevantă, din moment ce in unele există Imitaţii locale, din argint mai slab. Din acelaşi
motiv, utilizarea monedelor pentru confecţionarea podoabelor este puţin plauzibilă.
Tocmai cele două tezaure ln care ultimele monede cuprinse datează din vremea lui Domi- Poiana Gorj 21 şi Bare, ca şi tezaurul de la Teklja - inYocatc de V.V.Z. şi D.S. spre a
pleda pentru lrclevan\a raporturilor dintre acumularea monetară şi cea a podoabelor r.e atrag atenţia asupra faptului că monedele din secolul I d.Chr. s-au acumulat normal, fiind emise de n·,Ri
mulţi lmpăraţl succesivi. Tot aceste trei tezaure se disting de majoritatea celorlalte prin numă
rUI mare de verigi şi brăţări cu capetele tnfăşurate pe bară, prin prezehţa a numeroase pandantivetoporaş, prin apariţia la Bare 22 a fibulei cu corpul puternic profllat, databilă tn a doua jumătate
a secolului Id. Chr„ ca şi prin apariţia la Bare şi Teklja 23 a unor reprezentări Iconografice străine
tn bună măsură splrltualltăţii dacice, care pot fl tnsă cuprinse lntr-un sincretism religios, manifestat la confiniul dunărean al Imperiului şi justificând poate lanţul de argint geto-dacic, format
din verigi cu capetele lnfăşurale pe bară, de care atârnă pandantivul-toporaş, găsit la Recaş24,
unde a fost lngropat cu monede din veacul al III-iea d.Chr .. La cele de mal sus adaug observaţia
ţian

că ln tezaurele de podoabe de argint ale Lat~ne-ului târziu nu există, din punct de vedere tipologic,

obiecte databile după epoca lui Augustus ~i - cu excepţiile mcn\iouatc - nici monede. Or, dacă
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denarilor republicani romani, intens Imitaţi local, le putem accepta circulaţia până la cucerirea
romană, absenţa tn tezaurele de podoabe a unor piese noi, nla modă", datablle ln a doua jumă
tate a secolului I d.Chr ., apărute sub influenţa podoabelor folosite de legiunile romane dunărene
(sau dobândite prin jafuri? I) este cel puţin suspectă.
Aşa cum lipsa podoabelor geto-dacice din argint ln secolul Ill şi prima jumătate a secolului II a.Chr. nu poate fi explicată printr-o carenţă a cercetărilor 25 , tot astrei absenţa unor piese de
podoabă specifice veacului I d.Chr. nu poate fi explicată prin păstrarea lndclungată ln. folosinţă a
unor podoabe mal vechi. Se va vedea ln cele ce urmează că acumularea ln timp lung a podoabelor
de argint geto-dacice este cel puţin dlficll de acceptat. Datele de mal sus nu demonstrează defel
faptul că "monedele nu sunt privite ca atare de localnici", aşa cum susţin autorii „Obscrvaţlilor"2B.
Problemele de antropologic culturală puse de nObscrvaţillc" colegilor bucureşteni sunt multiple. Unele opinii au fost Incluse ln studiul ce precede aceste note, astrei că nu voi reveni asupra
lor. Cum "Inventarul standard" şi cel nopţlonal" sunt, lată, tcra,cni ce se vor Impune probabil in
cercetările ulterioare, este Interesant de analizat ln ce măsură lşl au acoperirea ln materialul arheologic aflat ln discuţie.
lncă mal demult s-a făcut distincţia Intre costumul civil, cel militar şi cel cer<'monlai 27 ,
chiar dacă era susţinută mal cu seamă de reprezentările Iconografice privind geto-dacii. Spaţiul
tipografic pe care II am la dispoziţie nu !ml permite acum o analiză integrală a compoziţiei tezaurelor menţionate ln "Observaţiile" Iul V .V .z. şi D.S .. Este cert lnsă că tezaurele de podoabe din
argint geto-dacice pot furniza Indicii relativ corecte - ln temeiul unei medii statistice antropologice
ce poate fi acceptată de vreme ce acceptăm metoda pentru sistemele comblnatoril~de tipuri - asupra
sexului purtătorului podoabelor şi asupra amplasamentului acestora pc diferite părţi ale corpului
uman. Aceeaşi analiză poate indica măsura ln care ele se Integrează unul costum Individual sau
reprezintă acumulări cantitative aleatori! de piese valoroase.
Deplâng, alătur! de profesorul Horedtu şi de cercetătorii bucureştenl 29 , faptul că majoritatea tezaurelor de podoabe din argint geto-dacice, dacă nu cvasltotalltatea lor, au fost recuperate
parţial şi ln condlţll care ne-au rămas, de regulă, necunoscute. De asemenea, din unghiul meu de
abordare a problemei, am constatat - Ia multe din tezaurele publicate - lipsa dlmenslunllor pieselor din tezaur sau publicarea eronată a acestora. Chiar şi ln aceste condiţii este posibilă lnsă
enunţarea unor Ipoteze sau a unor concluzii ce pot conferi cercetării tezaurelor de podoabe o mal
mare coerenţă, şi anume:
A. Aşa cum arătam şi ln studiul ce precede aceste note, anumite piese din cadrul tezaurelor de podoabe, prin dlmenslunlle lor, ce reflectă dlmenslunlle anatomice ale purtătoruli.II lor, exclud cu mare probabilitate utilizarea lor de către un bărbat. Cele mal importante din acest punct
de vedere sunt brăţărlle. Se constată, ln cadrul tezaurelor geto-dacice, ordonarea acestora ln mal
multe grupe:
- cele cu diametre cuprinse Intre 3,5 şi 5,5 cm, ce pot fi evident folosite fle de un copil,
fle de o femele de talie mică la lncheletura mâinii, ln partea inferioară a antebraţului;
- cele cu diametre cuprinse Intre 5,5 şi 7 ,5 cm, care cu mare probabllltate au fost utlllzate
de femei pe antebraţ;
- cele cu diametre cuprinse Intre 7,5 şi 8,5 cm, ce puteau fi purtate, cu mare probabilitate, de asemenea de femei pe braţ, deasupra cotului sau pe antebraţ, imediat sub cot;
- brăţărlle ale căror diametre depăşesc 8,5 cm sunt, probabll, ln realltate verigi de glemă
purtate pe picior, Iar marile spirale, al căror diametru ajunge plină ln jllr de 15 cm, erau purtate
(câte una) 30 pe picior, sub genunchi.
B. O altă plesil. ce trebuie atribuită ln exclusivitate femeilor o constituie aşa-zisele nlnele"
sau ncercel", slmpll sau plurlsplralaţl, cu diametre cuprinse Intre 1,8 şi 2,5 cm. Este probabll cil.
ele au servit aproape ln totalltate la lmpodoblrea coafurll femlnine 31 • De altfel, reprezentărlle feminine de Ia Popeşti şi Lupu au pil.rul lmpletit ln cozi, ceea ce ar putea constltul un argument
suplimentar ln sprijinul afirmaţiei de mal sus.
Dacă acceptăm

crlterllle
-

Bălăneştl, Bistriţa, Bucureşti

enunţate

Ia punctele A şi B este posibil ca tezaurele de Ia Bare,
Cerbii, Hetlur, Mediaş, Oradea III, Petenl, Poiana-

/lerăstrău,
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Gorj, Roclu, Săliştea, Sărăcsău, Senercuş, Slimnic, Saeş, Şccia ,~lică, Tckija, Tilişca - „mormânt ul a I ~i Drăgeştl să fi constituit complete de port feminin, chiar dacă tezaurele au fost recuperate Incomplet. Tot Incomplet au fost recuperate şi tezaurele de la Cadea Mare, Ceheţel, Cojocnii.,
Coada Malului, Coldău, Ghelinţa, Molgrad, Moroda, Oradea I, Oradea II, Poşoga de Sus, SAcă
Iăsău I - IV (?), Sărmăşag şi Sâncrălenl. Absenţa din acest ultim grup de tezaure a bră\ărllor
şi ;,cerceilor" ne împiedică să le atribuim unor costume frmininc, ceea cc nu este exclus. Amintesc situaţia neclară a tezaurelor de la Coada l\Ialulul, Slimnlc şi l\Icdiaş şi conţinutul irelevant pc
baza criteriilor stabilite aprioric de V.V.Z. şi D.S. pentru tabelul combinatoriu de tipuri lntocmlt
de ci al tezaurelor de la Marca, Gura Văii, l\foroda şi Orilştloara, fapt ce reduce numărul tezaurelor
analiza le la 34.
C. Toate piesele de podoabă cuprinse lntr-un tezaur pot fi purtate concomitent de o singură
face tezaurul de la Sărăcsău, al cărui conţinut indică îngroparea laolaltă a
pieselor de la două costume distincte, dintre care unul de matur, iar celălalt de copil. Că este
aşa o demonstrează cele două coliere identice din tablă, cele două perechi de brăţări cu diametre
diferite (6-5,5 cm şi 3,::i cm) care fiind deschise sunt clastice şi, pc de o parte, cele cinci fibule
cu nodozităţi, dintre care patru in două perechi şi una separată, de dimensiuni mai mari, Iar pe
de alta, cele trei fibule de dimensiuni mult mai mici, dintre care o pereche cu nodozităţi şi una
cu corpul ln formă de scut rombic. Colierul rigid din bară aparţine foarte probabil, ca a doua
piesă de ornament de gât, costumului de matur, având de altfel cel mal marc diametru. Cât priveşte cele şase inele spirale cu diametrul de 2 cm, ele au fost cu siguranţă utilizate ca agrafe pentru fixarea părului.
persoană. Excepţie

D. Fibulele cuprinse ln tezaurele de podoabe sunt de cele mal multe ori perechi prin tip,
dimensiuni şi greutate. Faptul că ln acelaşi tezaur se afl:I mai multe perechi de fibule (până la 4)
nu lmplcdlcă purtarea lor concomitentă - câte una la patru pc fiecare parte a pieptului. Tot
astfel se intâmplă ln cazul când sunt purtate concomitent - aşa după cum s-a subliniat deja 82 mal multe coliere rlglde 33 la gâtul aceluiaşi personaj. Prezenţa mai multor perechi de fibule pc
costum este frecventă tn mormintele de inhumaţie celtice din bazinul carpatic ln epoca Latene.
E. ln mal multe tezaure se constată existenţa unul număr Impar de fibule 34 • Semnalându-i
proiesorului Horedt această situaţie ln 1972 ii atrăgeam atenţia că ln mormântul nr. 1 de Incineraţie ln urnă din necropola daco-celtică de la Remetca Mare s-a putut constata depunerea ln urnă
a unei perechi de fibule din fler de schemă Latene C1 , egale ca dimensiuni, ln vreme ce o a treia
fibulă, mal mare, de acelaşi tip, era prinsă de lanţul de centură din fler, cu zale împăturate,
aşezat, ca şi spada pliată căreia li era destinat, lângă urnă. ln cercetările din anii următori situa·
ţla a mal fost confirmată ln alte câteva morminte de luptători de la Remetea Mare, ln vreme ce
Inventarul mormintelor cu podoabe feminine, fără arme, cuprindea un număr par de fibule. Am
crezut pe atunci că distincţia Intre numărul par şi Impar de fibule dintr-un complex, Intre care
cele perechi erau de acelaşi tip şi aceleaşi dimensiuni, ar putea indica, şi mai târziu, la orizontul
tezaurelor de podoabe din argint geto-dacice, o diferenţiere Intre podoabele ·purtate de bărbaţi şi
cele purtate de femei. Mă lnşelam. ln mal multe tezaure care cuprind un număr Impar de fibule,
dimensiunile brăţărilor şi prezenţa al}B-zlşllor „cercel" pentru coafură au contrazis Ipoteza pe care
o formulasem ln urmă cu două decenii. Această observaţie ulterioară nu modifică cu nimic, după
părerea mea, lnţelegerea rostului fibulei de tip şi dimensiune diferite, alături de perechi de fibule
ln unele tezaure, ea fiind - foarte probabil - fixată la o centură din material textil sau din piele.
F. Nici lanţurile cu zalele lmpăturate sau împletite, chiar ln cazul celor cu lungimea de
90-120 cm - din păcate foarte puţine s-au păstrat întregi - nu au. fost descoperite tn tezaure
numai laolaltă cu fibule ln număr Impar. tn consecinţă, folosirea lor ca lanţuri de centură pare a
fi o Ipoteză Ia care trebuie să renunţăm, ele fiind, probabil, ln exclusivitate podoabe atârnate pe
piept. ln sprijinul acestei interpretări pledează nu numai pandantivele ce atârnă de unele dintre
ele - fapt care a mal fost semnalat - , ci ~I sistemul de închidere a lanţurilor (atunci când acesta
s-a păstrat) care nu permite ca circumferinţa lanţurilor să fle reglată pe 1alle ln funcţie de lmbră
cămlntea personajului ln diferitele anotimpuri ale anului. ln consecinţă, putem· considera că acestea nu fo~t ln totalitate purtate ln formă ·de colar1 sau colier, chiar daci cele mal lungi Impun
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lnfăşurarea

lor dublă ln jurul gâtului. Excepţiile ar putea fi, ipotetic, cc.le două lanluri - din
fragmentare - de tip special aflate la Tilişca - „mormântul" 1 s;; şi Fântâr:ele (judeţul
Dolj) 86 , la care verigile având capetele lnfăşurate pc bară sunt lnnădlte Intre ele cu bucăţi de
tablă ce Imită ln argint un posibil model din piele.
păcate

G. ln legătură cu lanţurile consider necesar să readuc in dlsculic problema aşa-ziselor pandantive „şurub", realizate din sârmă torsată şi terminale la ambele capete cu verigi sau urechi, a
căror legături\ genetică cu pandanth;ele cui sau bară 37 mi se parc exclusă. Asll'cl de piese din fler
sau bronz compun, cum e şi firesc - datorită formei lor - lan\uri in lumea celtică dunăreană, (Surcln38, Kuplnovo 39 , Ritopck 40 , Mo~orin şi ln alte locuri 41 ), databile in general în I.t C, dar şi in
Europa centrală incă din Lt B (Nebringcn - ::\lonn. 22, la gâtul copilului 42 ). Tot in această seric
de lanţuri, la care piesele „şurub" pot fi prinse unele de altele cu materiale organice care nu ni
s-au păstrat, pot fi amintite cele de bronz descoperite lnlr-un mormânt de inclnera\ie ln urnă de
la Remetea Marc, de care au fost foarte probabil atârnate mai multe amulete de piatră şi fler. Ca
sistem de zale de lanţ, fără a fi torsate (o bară centrală cu două urechi la extremităţi) este de amintit
Janţul bine-cunoscutului candelabru de la Piscu Crăsani• 3 , ln ncme cc lanţul de la Cetăţeni, la
care s-a mai păstrat unul din clementele de prindere melalică 4 4, precum şi cd din argint din tezaurul descoperit ln Moldova la Cllplceştl'° constituie evidenţa pentru care piesa atârnată pc un aşa
zis "cercel" din tezaurul de la Saeş nu poale fi o contrapondere relevantă. Doar apari \la târzie a
tezaurului c'.e la Cliplceşti, publicat de asemenea ln 1972, l-a lrnpledicat pc profesorul Hore.dl să
reconsidere problema acestor aşa-zise pandanllvc de tip F2 46 •
Nu este exclus ca

şi aşa-zisele

pandantive rombice de la Poiana-· (;orj, de Lip 1-'4 ln tipologia

stabilită de profesorul Horedt 47 , să constituie ln fapt compo11ente ale unor lan\ uri-· salbe, combi-

nate cu verigile cu capetele

înfăşurate

pe

bară.

ln ce priveşte torques-urlle sau colierele rigide numite adesea, impropriu, cola1:e, alături
de tipologia propusă ln 1973 de profesorul Horedt, este de amintit contribuţia recenlii a unui
tânăr cercetlltor 48 ; ambele puteau fi utilizate, cu unele corecturi, ln organizarea materialului de
acest tip ln cadrul tabelului combinatoriu lntocmlt de V.V.z. şi D.S. Pare Indubitabil că ele au
fost purtate la gât, sugestia regretatului profesor O. Floca - a purtării lor pe braţ peste haină,
ln cazul unor torques-url de la Şelca Mlcă 39 - nefiind realistă, datorită marii lor greutăţi. 1n acelaşi timp, lnsă, masivitatea şi rigiditatea pieselor din tezaurul de la Şeica Mică, dar şi uzura
pronunţată - semn al unei utilizări continue, lndelungate - ne ~ugerează ipoleza ca cel puţin
unele colane să fi fost puse pe gâtul (protejat pentru moment al personajului) ln cald, pentru
a nu mal fi scoase până la decesul acestuia. Diametrul ln general marc al colanelor, ca şi greutatea lor deosebită ne impledlcă să acceptăm tratarea lor ca verigi de picior. fn acelaşi timp, astfel
de colane cu diametrul cuprins Intre 14 şi 16 cm nu este exclus să fi fost purtate şi de bărbaţi.
Cât priveşte marile spirale, care presupun că au fost purtai!' pe picior, dedesubtul genunchiului, piesele descoperite la Bălăneşll, Bucureşti - Herăstrău, Crdn, Cerbăl, Hetlur şi Petenl aparţin unor complete de port feminine, după cum nu este exclus ca şi cele de la Coada Malului,
Coldău, Ghellnţa, Oradea I, Roclu sau Senereuş să aparţină tot unor astfel de complete.
ln sfârşit, ţin să subliniez greutatea foarte mare a multora din piesele ln discuţie. Fibule
lungi de peste 12 cm, ln greutate de cca 10Cg, brăţări, colane şi lanţuri cântărind pând la 250 g
nu pot fi considerate piese utilizabile lntr-un costum civil, fle el şi de sărbătoare, deoarece erau
Incomode la purtat. !n schimb, integrarea lor ln costume ceremoniale sau rituale poate fi acceptată.
Aşa cum se poate constata cu uşurinţă, destinaţia unora din piesele cuprinse ln tezaurele
de podoabe din argint geto-dacice nu ne este cunoscută. Rondelele ajur~te de la Săliştea şi cornul
\ncomplet, tot de acolo, care cu siguranţă nu e5te toartă de vas, clan a dreptunghiulară de la Poiana Gorj sau placa subţire de la Bucureşti - Herăstrău, ca şi altele nu fac decât să inclice că aranjamentul podoabelor ca părţi ale unui costum complex nu putea fi făcut fără combinarea pieselor

de argint cu alte părţi de costum, realizate din materiale organice care au dispărut.

tn

această

ordine de Idei transpare pericolul pc care-l prezintă reducerea problemei podoa!Jclor din argint ale
Latene-ulul Urziu la trei Inventare 6landard ~i la trei Inventare op1ionalc. Metoda matematică
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utilizată· amplifică sărăcia

informaţiilor

pe care Ic

deţinem

privind portul podoabelor la geto-

dacl.
Includerea podoabelor geto-dacice din argint ln costumele civile, fle ele şi ale
vremii, aceasta s-a Izbit de dlferenta fra.pantă dintre conţinutul ln podoabe al tezaurelor şi reprezentările pe monumente \"remit ale costumului geto-dac. Neconcordanţele dintr!'\
conţinutul tezaurelor şi reprezentările de pe Columnă şi de pe monumentul de la Adamclisi i'au
făcut pe unii autori să considere că fiecare costum avea nevoie de o singură flbuJă&1, de douău,
neapărat ln pereche sau chiar de nici una 03 , făcând astfel greu de lnţelcs semnlllcaţla acestor tezaure.
înainte de a discuta despre caracterul laic sau sacru al lngropărll tezaurelor de podoabe,
se cuvin menţionate şi unele elemente ce ţin de acea aşa-zisă forţă imanentă a lucrurilor, inve~titc
cu puteri magice. Dupll câte cunosc, răspândirea ln lumea medlteranecană a pietrelor preţioase şi
semlpreţloase cu puteri magice, de după cucerirea Persici de către macedonen1 64 , nu a cuprins şi
Dacia. Posibila Imitare a acestora pe colierele rigide de tablă de la Sărăcsău, Pcteni sau Cerblil,
discurile ajurate din tezaurul de la Sălişte şi cele două mici mărgele din tezaurul de Ia Poiana Gorj demonstrează, ln ultimă Instanţă, prin caracterul lor Irelevant sau excepţional, Impermeabilitatea civilizaţiei geto-dacice Ia acest segment al magiei, fapt ce nu poate fi lntâmplător. Cu totul
alta este situaţia reprezentărilor zoomorfe, adesea ofidlene pe brăţări, sau cele ornltomorfe (mal
ales pe fibule), care au un evident caracter apotropalc şi magic. Nu revin asupra simbolisticii magice
a marilor spirale din argint cu palmete ştanţate115 decât pentru a sugera eventualitatea ca motivul
vegetal de pe palmetele brllţllrllor cu terminaţii ofldlene să fie o reprezentare stilizată a spicului
Persefonel, care, alilturi de stillzllrlle ofidiene, Indică legăturile cu lumea subpllmânteană 66 •
Cât

priveşte

"potentaţllor" 50

Nu mal puţin importantă este magia numerelor, sesizată de profesorul Horedt 67 • lntr-ade\•ăr,
pe lanţul de la Vedea e atârnat un pandantiv cui, pe cele de la Poşaga, Mediaş şi Cojocna câte
trei, la fel ca şi Ia Molgrad, unde unul a dlspllrut, pe lanţul de la Săliştea atârnă 5 pandantive
cui, câte vor fi fost probabil şi la Tilişca, cea distrusă intenţionat, unde azi mai sunt 4 pandantive
de acelaşi fel, Iar pe lanţul de la Someşul Cald sunt atârnate 9 pandantive cui. Pe pandantivul
triunghiular de pe lanţul de Ia Bistriţa, ornamentat cu cercuri poansonate, organizarea acestora
poate fi citită ln ordinea 1, 3, 9, 11, 13, 1. Tot astfel, pe una din brăţilrlle cu capetele lnfăşuratc
de la Tekija 08 se află 7 pandantive, Intre care un toporaş, o mână, o seceră, un pumnal, etc.,
pentru ca numărul spiralelor lnfăşurate pe brăţara de la Dersca fă fle de 3 şi 7, terminate ln câte
un ochi. Sistemul lnfăşurllrll pe bară Ia numeroase verigi şi brllţărl din tezaurele geto-dacice este,
ln fond, nodul lui Hercule, ale cArul puteri vindecătoare erau menţionate şi de Plinius cel Blltrân°9 •
ln fine, lngroparea tezaurelor a suscitat unele discuţii. De la lnc!'rcarea de a le socoti morminte proprlu-zise 60 până Ia considerarea lor drept cenotafuri 81 s-a trecut printr-o serie lntreagii
de Ipoteze privind motivaţia politică sau militarii a lngropărll lor. ln ce mă priveşte, consider
corecte observaţiile lt;i V.V.z. şi D.S. privind absenţa corelaţiei dintre locurile de lngropare a
tezaurelor şi aşezările dacice, privind adâncimea Ia care acestea au fost lngropate şi, Implicit,
lncheierea că "nu este o simplă ascundere de comor1"81 •

In

acelaşi timp, nu consider Cil putem accepta o imagine foarte simplă ln privinţa depunerii

podoabelor

şi

el!

aşezarea

lor lntr-un vas constituie o

precauţie banală 63 .

Aminteam ln studiul ce precede aceste note lngroparea lângă ape a unor tezaure ca cele de
la SArAcsllu, Săclllăsău, Poiana-Gorj, Peteni; Şeica Miel! sau Vedea şi gruparea unora dintre tezaure
tn spaţii llmltli.te, ce pot ~ugeril hiitent~ unor plld~rl sau poiene sacre. S-ar putea ca tăierea unora
din piesele tezaurelor să aibll un caracter sacru, fle el! este vorba de brii.ţara mică şi colanul mic
de Ia Şelca Mică, de unul din lanţurile transllvllnene cu zale lmpletlteH, de ruperea, poate nu
tntAmpllltoare, ln bucăţi a pieselor din tezaurul de la Sărmăşag sau a unora din piesele din te:taurul
de Ia Poiana-Gorj, Petenl, Codea sau a colanului de Târpeştl. Faptul el! ln mal multe rânduri,
·cum ar fi Ghellnţa sau Petenl, marea spirală a fost depusll ln afara vasului ce cuprindea tezaurul
nu cred să constituie o lnUmplare. Aşijderea, după ce fusese publicat de profesorul z. Stekely
tezaurul de Ia ·reteill ln care, alături de o mare s'plrală şi de alte piese puternic fragmentate, &-a
aflat şi un fragment dintr-o a doua mare spltalil, am cteuzt că descoperirea poate fi lnterpretatA
ca materie prlrriă pentru un meşter otfevrar. Publicarea, câţiva· ani mai Urzlu, a· teta urui ul de la
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Rodu, ln care, alături de o mare-spirală s-a lngropat-şi -o protomă- de.- la o-a doua, alături de alte
piese fragmentare, mă face să consider că acest tip de lngropdrl ar putea avea o semnificaţie maglcorltuală care ne scapă. Mal rămâne sll discut caracterul descoperirii făcute de N. Lupu la Tlll~ca,
numită, ln monografie, Mormântul 185 • Podoabele de argint descoperite aici s-au aflat ln afara
ceU.ţll, alături de o mică grămadă de cenuşă, formând o lentilă lungă de 35 cm şi groasă de 15 cm,
acoperită de o lentilă de pământ cenuşiu lungă de 155 cm şi groasă de 28 cm. In această masă de
pământ, alături de câteva pietre, s-au aflat şi podoabele de argint, tăiate lntenPonat cu dalia
şi deformate parţial de foc. Din această descriere sumară reiese, după toate probabllltăţilc că ln
groapa respectivă nu există resturi de oase Incinerate propriu-zis. Experienţa personală din cercetările făcute ln mormintele princiare de la Cugir mă face să mă indoicsc de caracterul funerar
al acestei descoperiri. La Cugir, in condiţiile ln care s-a găsit o marc cantitate de oase umane,
netransformate ln cenuşii, cvasitotalltatea podoabelor din argint au devenit simpli stropi de metal
topit. Iată de cc nu exclud posibilitatea să ne aflăm ln fala unei gropi rituale şi nu a unui mormânt.
Aceste observaţii de natură antropologică ml-au lnlărlt con...-lngerea că interpretarea tezaurelor
de podoabe din argint geto-dacice drept manifestări ale rell11ici i::cto-dacilor -·aşa cum am afirmat
~I ln studiul cc precede aceste note - este cl'a corect ii..
Podoabele geto-dacice din argint nu au nici un caractl'r "~upranaţional ", căd nu ~unt lmprumutate de etniile lnconjurătoarc, nici măcar un caractl'r "naţional", atâta timp c-ât - aşa cum
arătam lncd tn urmă cu două decen11 88 - pentru multe dintre ·l'le replicile din metal comun .-lip8esc
din lnsăşl civilizaţia geto-dacă.
Au fost sau nu transmise ln timp, peste. generaţii, podoabt•le din argint ale !(cto-dacllor? Cu
siguranţă că da, după cum dovedesc uncie monumente funerare romane dcscopl'rllc ln Dacla 88 ,

pe care sunt reprezentate femei purtând perechi de fibule cu nodozităţi sau lingurl\ă. Ceea cc cred
trebuie precizat este faptul că această transmitere ln timp nu înseamnă acumularea ln timp
a podoabelor din tezaur, care, aşa cum am arătat, sunt foarte probabil confecţionate simultan.
Posibilele excepţii (Sărmăşag ?, Drăgeştl?) nu fac decât să confirme o regulă.

1nsă că

Nu mal puţin Importante pentru lnţelegerea valorii renie a contribuţiei aduse de observaţiile
V.V.Z. şi D.S. sunt aspectele metodologice, la care, parţial, ne-am referit deja. Aşa cum am
arătat, din cele 39 tezaure cuprinse Iii tabelul combinatoriu al lui V.V.Z. şi D.S., unul nu există
(Feldioara) şi ln cel puţin două localităţi (Oradea şi Săcălăsău) au fo~t tratate global mai multe descoperiri diferite~ In alte câteva cazuri, pc care le-am amintit, tn tabelul ccmblnatoriu sunt utilizate doar două tipuri de obiecte, dintre care unul este brăţară ~eu colan - tipuri de podoabe neoperate de autori. Implicit, descoperirile re~pectlve işi pierd caracterul de tezaur, rămânând ln discuţie
un singur tip de piese. Din totalul aproximativ de peste 520 de· piese şi 232 ele tli:;url de piese ce
sunt cuprinse ln cele peste 30 de tezaure, înşiruite ln tabelul combinatoriu lntocmlt de ·V .V .z. şi
D.S ., acesta conţine doar 152 de piese-tipuri. Iată o consecln\A firească a hotărâri-I de a lucra cu
aşa-zisele Inventare standard şi opţionale.

lui

Dacă din· cele 152 de piese-tipuri cuprinse ln tabel scădem cele 22 de brăţări şi cele 16
colane, ca şi cele 4 vase de argint, tabelul sărăceşte foarte mult, Implicând ln discuţie mal puţin
.de o treime din totalul pieselor din complexele lnchlse abordate şi impunând o marjă de eroare
-foarte mare ln operaţiile pe ordinator. Iată de ce tabelul care a rezultat este oarecum nfăcut" şi
are puţine şanse să rămână nemodificat atunci când ln ordinator vor fi Introduse mal multe date
analizate mal corect, pornindu-se de la nişte premise mai complexe şi mai a propil te de realitatea
antropologică decât simpla progresie numerică, menite să organizeze pe d !agonală de la ~Impiu la
complex piese selectate artificial - chiar dacă după reguli matematice - din tezaurele discutate.
Aceleaşi reguli matematice bănuiesc că au stat şi la baza stabilirii compoziţiei inventarelor standard"' opţionale pe faze; or, acestea nu reflectă caracterul costumului geto-dacic, ci limitele ştiinţei
autorilor despre acesta, Ia care 1c adaugă greşeli elementare: folosirea unei singure fibule ln inventarul opţional al faul I; folosirea unei perechi de fibule de tipuri diferite ln inventarul standard al
faul a II-a; nefolosirea fibulelor 1n inventarul opţional al fazei a II-a; amplasarea pe braţ a unei
mari spirale- eu protome zoomorfe. ~I palmele h1 inventarul tilandard al fazei 1t Ul-a, la ear11 M! mal

·-,

https://biblioteca-digitala.ro

adllug;l şi poziţia Imposibilă 11 perechii de fibuJ.e· linguri\li pe piept, 1·u r!'snrlul orientat ln su~.
precum şi propui~erra, contrară fll\ă de ccm\lnutul leza_urelor descoperite, c-a ln lnnntarul opţional
al fazei a lll-11 să figureze nu o pereche de fibule antropomorfe, ci un11 singură.
Cât priveşte cronologia
D.S. nu cred că mal este cazul

internă rezultată

să

fie

discutată

din tabelul combinatoriu lntocmit de V.V.Z.
ln actuala etapă a cercetării.

şi

Evident lnsă ci\ aceste câteva observaţii, care au un cnractcr prdlmlnar, nu lmpledlcă cu
nimic discutarea ln continuare u problematicii tezaurelor de podoabe din argint geto-dacice.
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DOUA SIMPULA DE TIP PESCATE
DIN DACIA PREROMANA

De-a lungul 1!1! imc lor dcernii, studiu I Yasc lor romane di 11 bronz s-a hncurat
dC' o atenţie sporită, elocwnt în acest sens fiind numărul marc de contribuţii referitoare la tema mcnţ ionată 1 . Acest lucru s-a datorat importanţei pe care o au artefactele în discuţie în înţelegerea problemelor de cronologie, tehnologie etc. Ceea ce
mi se pare însă mai important este faptul că cercetarea Yeselei de bronz permite
sesizarea unor fenomene economice şi - în ultimă instanţă - de mentalitate care
au caracterizat lumea antică (atât cea mediteraneană, cât şi cea continentală).
În literatura de specialitate clin România, vasele importate în Dacia preromană au fost repertoriate şi analizate într-o seric de lucrări de sinlcză 2 sau în studii
cu caracter special 3 • Cercetarea atentă a depozitelor unor muzee ori a unor piese
deja publicate, dar considera le la data aparij ici - probabil din lipsă de analogii ca obiecte indeterminabile este de natură să aducă precizări noi în legătură cu
unele tipuri de Yase utilizate în Dacia. Acesta este şi cazul a două piese aparţi
nând unor Yase de bronz asupra cărora mă Yoi opri în continuare. Este vorba de
două fragmente ale unor mânere de simpula ue tip Pescate, unul provenind din cetatea dacică de la Băniţa .(judeţul Hunedoara), iar celălalt clin cetatea dacică de la
Tilişca (judeţul Sibiu). Inainte de a descrie cele două piese mai trebuie precizat
faptu I că arest tip de Yas - frecYcnt întâ Init în repertoriul Ycse lei de bronz - era
numit în antichitate ryat.'ws la greci şi simp11l11m la romani. in literatura de specialitate actuală sunt cunoscute sub denumirea de „polonice de tip Pescate", „boluri
cu toartă mobilă", „simpula din două părţi cu mânere orizontale" etc. Simpula de
tip Pescate e reprezentată de boluri de mici dimensiuni care - pentru a putea fi
întrebuinţate - erau preYăzutr cu un mâner orizontal, un fel de „cleşte" detaşabil
de corpul vasului propriu-zis.
Piesa descoperită la Bănita reprrzintă fragmentul unui mâner de simpulum.
Cele două „braţe·· care erau petrecute pe sub gâtul bolului au fost rupte încă din
antichitate, păstrându-se doar pe o porţiune de câţiva milimetri. Fragmentul arc
o lungime totală de 8,3 cm şi a fost modelat sub forma unui cap de pasăre (fig.
1/1). Aceasta proYine din săpăturile executate de O. Floca4 , fără a se cunoaşte
însă contextul de descoperire.
Exemplarul de la Tilişca~ este tot fragmentar. La una din extremităţi s-au
păstrat porţiuni din „braţele·' de prindere a vasului. Mânerul este plat şi ornamentat cu nerYuri la capetele exislente. Lungimea totală a fragmentului descris atinge
16,3 cm (fig. l/'2). A fost descoperit pe terasa a XII-a împreună cu fragmente ceramice (printre rare un laghenos din secolul II î.e.n.), o fibulă de bronz, fragmentul
unei bră!ări uc bronz, fragmentul unei brăţări din sticlă albastră şi o oglindă de
bronz, de asemenea fragmentară 6 •
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Datorită formei in general unitare a bolurilor de bronz care intră în corn~
poncnţa artefactelor în discuţie, mânerele sunt i:;ingurele care permit departajJri
tipologice şi precizări cronologice. Această problematică, precum şi o serie de alte

aspecte au fost abordate în literatura de specialitate;. Heccnt, rlisctJţiile privind
Yascle de bronz romane din pcrioad'.l republicană lârzie au fo1ot fructificate c11 prilejul unei reuniuni ştiinţ.ifice franco-italiene desfăşurate la Lalles în aprilie Hl!J0 8 .
Problema '\'aselor de tip Pescate a fost abordată de :\I. Castoldi 9 • Beneficiind
dr o Yastă informaţie, cercetătoarea italiană a reuşit să srhi!ezr o schemă tipologică
nouă privind simpula cu torţi orizontalc 10 .
Tipul A este reprezentat de exemplarele cu mânerul realizat din trei articula\ ii, dintre care două (cele marginale) sunt p latt', iar cea din mijloc este circu lară in
serţ.iune (aceasla, la rândul ei, prezintă în zona mediană o profilatură).
Tipul B este prcYăzut cu mâner realizat din două articulatii: partea exterioară esle plată, iar cealaHă - circulară. l'neori, partea dinspre vas prezintă, la
rândul ei, două art iculatii asemănătoare.
Tipul C - mânerul t'slc realizat dintr-un singur clement.
Tipul D - mânerul t'sle realizat dintr-o singură bară terminată la c::ipăt cu
un inel.
Exemplarele aparţinând tipurilor C şi D sunt puţin numeroase şi au fost
drscoperite numai în oraşe le vezm·iene.
Tipul A se concentrează numeric în Elruria, de unde se parc ră se răspân
deşte spre zona alpină, nord-est-alpină, sudul Galliei şi Hispania.
Tipul B, considerat de obicei ca produs campanian, este răspândit. în special
în nordul Italiei şi in lumea scordiscă 11 .
Din punct de Yederr cronologic 12 , simp11la de tipul A sunt cunoscute încă din
secolul II a.Chr. şi sunt utilizate până la Augustus. Exemplarele de tipul B au
fost produse deja în jurul anului 100 a.Chr. (după cum sugerează cercetările de
arheologie submarină de la Spargi 13 , în largul Sardiniei) şi s-au utilizat până in
perioada Ai..rgustus-Tiberius. Simpula descoperite la Pompei sunt considerate ca
rămase in uz şi după perioada când astfel de artefacte nu se mai produceau. Deşi
unii cercetători 14 au încercat să ridice datarea vaselor de tip Pescate până in a
doua jumătate a secolului I d. Chr. (în special pe baza descoperirilor de la
Pompei), încadrarea cronologică sugerată de l\L Castoldi pare cea mai plauzibilă.
În Dacia preromană, numărul de vase de acest tip este extrem de redus. În
afara pieselor prezentate, au mai fost publicate un bol descoperit. în cetatea dacică
de la Costeşti (judeful Hunedoara) 15 şi un exemplar descoperit întâmplător la
Răduleşti (judetul Hunedoara) 16 • Acesta din urmă aparţ.ine tipului A, deşi M.
Castoldi îl înregistrează - pe harta de răspândire 17 - în rândul pieselor neidentificabile.
Fragmentul de la Băniţa aparţine tipului B. Ornamentul ornitomorf cu care
era prevăzut la extremitatea dinspre vas a mânerului 11e permite să-l încadrăm
într-o Yariantă aparte a tipului B. Exemplare ornamentate în acest fel au mai
fost descoperite la Spargi 18 , Ornavasso 19 , Casatenuovo 20 (fig. 1/3), Sev i Ila 21 , într-o
localitate necunoscută din Germania (aflată astăzi într-un muzeu berlinez 22 ) şi la
Pompei 23 (fig. 1/4). Din punct de vedere cronologic, piesa de la Băniţa corespunde
incadrării propuse pentru tipul B.
Frngmentul de simpulum de la Tilişca ar putea fi încadrat în tipul A. Însă
şi acest tip se pare ci'.i a cunoscut o serie de. variante care cuprind exemplare
uşor deosebite de cele care au definit tipul respectiv. Forma piesei de la Tilişca
este mai apropiată de artefactele descopritc în lumea srordiscă Ia Mala Vrbica Ajmana 2·1 şi Valea \'rbica - Konopiste 25 • Acestea ai1 mânernI format din câte trei
segmenk, despăr! ite unele de altele prin profilaturi, dar toate sunt plate. Varianta
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descrisă

ar putea constitui din punct de vedere tipologic o formă de tradiţie de la
tipul A la tipul B. Mormântul de la Mala Vrbica - Ajmana a fosl datat în secolu 1 I a.Chr. (poate în a doua jumătate a veacului respectiv). Piesa de la Tilişca
a fost descoperită împreună cu o serie de obiecte care sugerează, de asemenea, o
încadrare cronologică pe parcursul secolului I a.Chr.
În ceea ce priwşte modul de utilizare şi semnificat.ia acestor recipientr,
izvoarele antice se referă în special la cele cu mâner vertica1 2 :1 • Anumite semnificaţii legate de ceremonii rituale şi banchete pot n extinse şi asupra pieselor cu
mâner orizontal. Analiza contextelor de descoperire şi a asocierilor de vase din
mormintele celtice din Gallia a relevat faptul că Simpula constituiau un recipient
aflat întotdeauna în cadrul veselei utilizate pentru băut 27 •
Descoperirile din Dacia - realizate de cele mai mulle ori în cetăţi - nu
permit formularea unor concluzii ferme pe această Lemă. Analiza unor contexte de
descoperire din lu1~wa scordiscă înncinată poale oferi insă unele sugesl ii de in1Prpretare28 (fig. 2). In necropola de la Belgrad-Karaburma 29 , 7 morminte au furnizat exemplare ale vaselor în discuţie. După departajarea innntarului ceramic şi
metalic în cele două seturi ale veselei pentru băut si pentru m<incat, se poate
remarca faptul că în cinci cazuri simpula au fost asociate cu recipiente pentru băut
sau pentru depozitat lichide. De ':lsemenea, tot în cinci cazuri mormintele respecth·e au aparţinut unor luptători. Prin urmare, se poale presupune că ,·asele de tip
Pescate erau depuse cu predilecţie în morminte de războinici şi constituiau recipiente pentru băut.
fn ceea ce priveşte mormântul nr. I ele la :\laia Yrhica - :\jmana 30 , acesta
este singurul care a permis asocierea unui simpulum cu artefacte scordisce şi dacice.
Şi în acest caz, recipientul de tip Pescate poate fi incadrat în grupa vaselor care
formează serviciul de băut. De asemenea, cel înmormântat este un războinic. Asocierea pumnalului curb (sica) cu vârfuri de lance indică faptul că este vorba de un
mormânt deosebit faţă de alte complexe similare scordisce. Asocierea armelor respectiVP J-'ermite includerea descoperirii de la Ajmana în grupa Padea-Panaghiurski
Kolonii 31 . Din punct de vedere istoric, această grupă a fost constituită din scordiscii mici, tribali şi daci, care au format alianţe militare în a doua jumătate a secolului II a.Clu. şi probabil la începutul secolului I a.Chr. 32 •
Pe baza acestor obsen·aţii se poate presupune faptul că şi în Dacia preromană
simpula au constituit artefacte care intrau în categoria vesrlei utilizate pentru
băut. Numărul mic de exemplare descoperit în spaţiul dacic ar pulea fi explicat
prin faptul că în această zonă existau numeroase recipente din lut 33 şi chiar din
argint 34 care serveau aceloraşi scopuri.
O ultimă problemă asupra căreia mă voi opri este cea a provenienţei bolurilor de tip Pescate descoperite în Dacia. Ele se concentrează in sud-wstul Transilvaniei, zonă unde au fost descoperite extrem de multe importuri italice din bronz.
În pridnţa drumurilor comerciale pe care au fost transportate importurile italice
în Dacia, I. Glodariu sec:;iza faptul că o parte erau debarcate în orao;;ele ilire (Dyrrhachium şi Apollonia) de unde ajungeau în valea râului Morava şi apoi la Dunăre35. Strabon (VII, 5, 2) descria astfel un alt drum: „Din Aquileia până la Nauportus, trecând dincolo de Ocra, sunt 350 de stadii. CăruţE'le coboară cu mărfurile
până la aeeastă localitate, care aparţine tauriscilor ... Pe aproape de Nauportus curge
râul Corcoras, care preia apoi mărfurile. Acest râu se varsă în Savus, Savus apoi în
DraYus, iar ultimul in Noaros, lângă Segestica. De aici mai departe le transportă
Koaros, care, după ce primeşte apele afluentului său Colapis ... se uneşte cu Dirnubius la scordisci" 36 •
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Simpula cu mânere orizontale au fost descoperite î11 sud-estu I Europei numai
în lumea tauriscă 37 (care constituie grupa vestică a descoperirilor Latrne din fosta
Iugoslavie 30 şi în cea scordiscă 39 (fig. 3). Acest lucru sugerează că exemplarele descoperite în Dacia au pătruns prin aceste zone, pe drumul descris de Strabon. Originea lor trebuie să fi fost campaniană ori nord-italică.
Exemplarele descoperite în Dacia, întregi sau fragmentare, ilustrează relaţiile
cu lumea romană în secolele I a.Chr.-1 d.Chr.
AUREL RUSTOIU
Institutul Romdn de Tracologie
Filiala Cluj Napoca,
Str. Constantin Daico,iciu Nr 2, Cluj Napoca.
ROMÂNIA

XOTE
1 Vezi volumul La Paisselle tardo-republicaine en bronzc, Actes de Ia table-ronde C.N.R.S.,
Lattes, avr.1990, Publlcatlons du C.R.T.G.R., nr.13, Dijon, 1991, cu toată bibliografia problemei
(tn continuare Lt1 vaiS11elle).
1 I. Glodariu, Reia/ii comerciale ale Dat:iei eu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1974, p. 5264 (ln continuare Rtlatir); S. Sanie, Civiliia/ia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul
Moldovd (8tcolelt II f.e.11.-/JJ t.n.), la~i, 1981, p. 56-6!!.
3 I. Glodarlu, ln Apulwn, Vll-1, 111438, p. 353-367; S. Sanie, ln SCIV, 24, 1973, 3, p.
407-'34; C. Bcldiman, tn 1'hratfl-Daeica, IX, 1988, p. 75-82.
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O. Floca, ln !\I. ~!acrea, O. Floca, 1'. Lupu, I. Rerciu, Celcl(i d11dce di11'sudul 1'rami11Ja11iei,
19f>6, p. 23-33. Fru!(mentul de simpulum de la Bănlţa a mai fost prczt•ntat de A. Rustoiu, ln Ephemeris Sapocensis, II, 1992, p. 53, fig. 3/2. Piesa se află ln Muzeul de istorie din De„·11,
lnv. 14855. :!\lulţumesc şi pc această cule Adrianei Rusu, directoarea mu:ieului devean, pentru permisiunea de u o desena.
• N. Lupu, Tilişw ...\şc:ărilc arheologice de pe Cd(ă11aş, Bucure.,u, 1989, p. 70, nr. 7, pi. 23/4.
•Idem, op. cil„ p. 31-·32, 85.
1 Ve:ii de exemplu A. Hadnoll, lJie rlimischm Brom.ege(iisse 11011 Pcmnonien,
DissPa11n, li, 6,
Budapest, 1938, p. 68-70; J. Werner, ln Bayerische \'orgeschichls-Bllilter, 20, !\Hlnchen, 1954, p.
55, 69-70.
• Vezi nota 1.
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ZWEI SlllPUL\ \'Oli P.ESCAT.E-TYI' Ul \'0Rll0HISCHEX UAKIEX

Zusarumenr11ssuuy

Der Aursalz stellt dle Bruehstilcke zweier bronzener Schilpfer von Pescate-Typ dar, dle
lnfolge der Ausgr11bungen ln den daklschen Burgen von Baniţa• (Abb. 1/1) und Tlllşca6 -• (Abb. 1/2)
entdeckt wurden.
Das Slilck von Baniţa gehiirt zum Typ B, se wle sie J\l. Castoldi aufgestellt hat 9 • Es ist
mit elnem Vogelkopf verzlert wuden. Ăhnllch gcsl'l1milckte Exemplare wurden noch in Spargl1 8 ,
Ornavasse 19, Casatenuovc10, Sevilla21 , ln Dcutschland 22 und Pompel 13 entdeckt. Dallerung: I. Jh. v.
Chr. - Anfang des I. Jh. n. Chr.
Das Bruchstilck von Tilişca kiinnte zum Typ A-Castaldl gehlire. Es !ihnelt aber mit den
Schlipfern, dle ln der Skordiskerwelt entdeckt wurden 2 •-u. Dlese haben einen Grlff, der aus drel
f1achen Elemenlen besteht. Deshalb kiinnten sie ln ei ne ei gene Variante des Typs A elngeglledert
:werden. Datlerung: I. Jh. "" Cl1r.
ln Daklen wurden Schlipfer von Pescate-Typ auch noch in CosteşUU und Răduleşti 18 entdeckt.
Nach Daklen kamen dle Schiipfer vom Pescate-Typ durch Elnfuhr aus ltallen, durch das
Skordlskergeblet87 •3• (Abb. 3), aur dem Weg, der von Aqullela ausglng und auf der Sava und
Drava zur Denau gelangte 8 5 (s. Strabe \'li, 5, 2).
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CONTRIBUŢII

LA REPERTORIUL NUMISMATIC
AL BANATULUI

Epoca Latene, secolul IV în. d. Chr. -

106

Aceste contribuţii la repertoriul numismatic al Banatului alcăluiesc o parte
a repertoriului arheologic general al ţinutului din care am publicat unele capitole.
Ele constituie, totodată, una din anexele tezei mele de doctorat, Epoca T.atene in
Banat. Elaborarea contribuţiilor de faţă, începută în 1966, a fost concepută nu
atât ca o sinteză destinată numismatului de profesie, c:î.t, mai degrabă, ca una utilă
arheologului şi istoricului dornic sa înţeleagă fenomenele istorice, economice, sociale,
militare' şi politice ce s-au petrecut in sud-vestul Daciei intre secolele I\' in.d.Chr.
şi I d.Chr.
Am cuprins totnlitatca descoperirilor monetare pe care le cunosc din ţinutul
Banatului mfrginit, la nord, de cursul Mureşului, la est, de ultimul tronson al
Carpaţilor ~leridionali, la sud, de Dunăre şi la vest, de cursul inferior al Tisei,
careu geografic congruent, impăr!il, în secolul nostru, de frontierele Homâniei,
Iugoslaviei şi l "ngariei.
Includerea in repert'.lriu a monedelor emise de Traian a fost necesară deoarece,
adesea, l'le sunt omis,• atât de cei care se ocupă de istoria Daciei preromanc, .cât
!oii de cei rare st ud inză istoria provinciei Dacia.
:\m evitat, ca şi in alte rânduri, organizarea materialului informaliv în tiparul
labil şi adesea absurd, din punct de vedere etnoisloric, al diferitelor forme administrai ivP de organizare tPritorială (comune, plase, raioane etc.), socotind satul unitatea lt•ritorială de re!'crinţă. Ordinea prezentării este cea alfabetică.
~urnirile art uale ale localităţilor sunt, pentru Homânia, cele din ultimu)
indicator publicat (I. IOHDAl\', P. GÂŞTESct·, D. I. OAi\CE:\, 197,1). Am intra_
dus în repertoriu \'eC'hilc dPnumiri ale unor localităţi, alături de cele actuale,
numai în măsura în care a fost necesar. Din păcate, in câteva cazuri (puţine) nu
am izbutit să stabilesc corespondenţele actuale ale unor denumiri mai vechi. Sper
totuşi să fi inlăturat unele confuzii supărătoare din bibliografia 11iai veche. La loca_
lităple din Homânia am indicat eomuna şi judetul, aşa cum Prau ele arondate în
HJ7tJ. Toak loealilf1ţ ile la cart', între paranteze, se indil'i''t IugnslaYia, se află în
Ila na Lu I Iugoslav.
Descoperirile din fit•care Joealitate sunt ordonate, pe eât posibil, după criteriul eronologic al datei emiterii monedelor. În cazul monedelor daeice am folosit
în special tipologia şi cronologia propuse de C. Preda, în monografia sa bine cunoscută (C. PREDA, 1!17:3), fără C'a acestea să eorcspundă întotdeauna eu propria
mea opinie. Cronologia altor monede -- mai ales denari republicani şi imperiali
romani -- aparţine autorilor citaţi la referinţele l>ibliografice ale fiecărei descope-
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riri. Un număr redus de monede nu sunt dett>rminale, demers câteodată dificil datorită descrierilor sumare. Ele îşi aşteaptă specia tistu I ln numismatică.
Întocmirea acestui repertoriu nu ar ri fost posibilă în absenţa unor repertorii
mai vechi elaborate de C. Moisil, 6. Gohl, K. Pink, M. Hoska, B. Mitrea, J. Winkler, C. Preda, E. Chirilă, I. Glodariu ş.a. pentru diferite categorii şi tipuri de
monede descoperite în Dacia, ca şi a celor elaborate pentru Banat, de B. l\lilleker
între 1897 şi 1906 şi I. Berkeszi în 1907. Lor li se adaugă lucrări mai noi al lui
L. l\Iărghitan, N. Gudea -- I. l\Ioţu şi, nu în ultimul rând, ale Danei Bălănescu.
O situaţie deosebită rste cca a caietului mss. întocmit de colecţionarul amator
T. Nussbaum pe care mi 1-a semnalat doamna Eva Cordoş şi care se află la Biblioteca Institutului de Arheologie din Cluj. Aşa cum am mai afirmat (F. MEDELET
1991), consemnările lui Nussbaum trebuie privite cu rezerve, dar, în acelaşi timp,
nu pot fi ignorate. Statului său de colecţionar i-a permis accesul la o serie de
colecţii particulare, „discrete" (Somogy, Grossmann, \Vinkler, Lamparter) constituite începând cu sfârşitul secolului al XIX-iea şi - mai ales - până Ia jumătatea
secolului XX, la care specialiştii din muzee şi institute nu au avut acces. Dacă
ţinem seama de faptul că o bună parte a informaţiilor numismatice din secolf'le
XIX-iea se datorează colecţionarilor amatori, informaţiile lui Nussbaum, cu unele
excepţii, pot fi demne de crezare. Cât priveşte excepţiile, ele sunt expresii ale unor
înclinaţii histrionice sau ale dori11ţei de înavuţire a unor colecţionari şi sunt uşor de
depistat pentru specialist, fiind vorba, de regulă, de exemplare rare, „de colecţie"
ciudate sau unice în România. Astfel de piese sunt puţin numeroase între cele
consemnate de Nussbaum.
Bibliografia utilizată nu este exhaustivă, aşa după cum lectorul avizat va
constata cu uşurinţă. O seamă de lucrări nefiindu-mi accesibile, nu le-am putut
cita. Absenţa unei biblioteci specia lizate la Timişoara, cu excepţia celei de la
Muzeul Banatului, aflată din păcate de l l ani într-o interminabilă reorganizare,
întreruperea, timp de ani de zile, a abonamentelor la publicaţiile de specialitate
româneşti uzuale şi la cele străine, resimţită mult mai acut la Timişoara decât Ia
Bucureşti, Cluj sau Iaşi sunt - clin păcate - reflectate Î11 „prt~Je all:e" bibliografice.
O altă categorie de informapi provin din monografii locale, din arhiva Muzeului Banatului în care se află Chestionarul Muzeului Bănăţean şi „Monografia Banatului" a lui Ion Ilieşiu, din registrele de inventar ale aceluiaşi muzeu pe care am
putut să le consult între 19713 şi 1980. Din nefericire, după 1980, accesul la depozitul
numismatic al muzeului nu mi-a fost permis din dispoziţia directorului de atunci.
Formalităţile de prelucrare a gestiunii acestuia, încă nrîncheiatc, nu-mi permit
nici în prezent verificarea unor informaţii. Se cuvine să semnalez însă faptul că
în anii 1918-1!)19, un număr importanl de piese valoroase ale colecţiei :Muzeului
Banatului au dispărut, fiind transportate la Budapesta şi Belgrad, că preluarea
gestiunii muzeului de la custodele său. I. Berkezsi, s-a făcut în 1921, fără semnă
tura acestuia, după ce uepozitele fuseseră inundate, că G. Postelnicu a amestecat
în deceniul al III-iea monedele, „ordonându-le" după dimensiuui ( l?), că evacuarea muzeului în timpul celui de-al doilea război mondial şi venirea trupelor sovietice
Ia Dmişoara au produs alLe prcjl!dicii colecţiei şi că, în sfârşit, reinventarierea
acesteia, făcută de :\1. Anorhi şi O. Hadu, între 195-l şi 195G, a fost cantitativă,
datorită lipsei de pricepere ln domeniu a celor două muzeografe care aveau altă
specialitate.
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HARTA I. Descoperiri monetare din Banat fn secolele III-II tn.d.Chr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=

=

=
=
=
=

=

Staterl emişi de Filip al II-lea sau Alexandru cel Mare, <lescoperlţi ln tezaure
Staterl emişi de Filip al II-lea sau Alexandru cel Mare, descoperiţi Izolat
TH emise de Filip al II-iea, Alexandru cel Mare şi Lisimah, descoperite izolat
Diferite monede greceşti descoperite tn ·tezaure
THD descoperite tn tezaure
THD descoperite Izolat
Tezaure combinate: TH + THD
Săpături arheologice in care s-au făcut descoperiri monetare
Descoperire nesigură

Fondul numismatic al colecţiei Muzeului Banatului l-a constituit donaţia
de la sfârşitul secolului trecut a umanistului şi omului de cultură
Sigismund Ormos . Inevitahil, Ia înregistrarea colecţiei custozii din acea epocă au
unele scăpări . Cu toate neajunsurile menţionate, din cele peste 200 de colecţii
arheologice şi numismatice particulare· care au existat în ultimii 150 de ani în
Banat, singurele care s-au păstrat au fost cele adăpostite de Muzeul Banatului,
ajunse în depozitele sale prin donaţii sau achiziţii, situaţie care nu este lipsită de
testamentară

semnificaţ i e .
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HARTA II. Descoperiri monetare din Banal, tezaure şi descoperiri" izolate de monede
secolului II ln.d. Chr - secolul I ln.d. Chr.
1 = DH emise de Apollonla şi Dyrrachium, descoperite ln tezaure
2 = DH emise de Apollonia şl Dyrrachium, descoperite izolat
3 = Alte monede: oboll, didrahme, DH originale şi Imitate
4 = TH emise de Thasos sau imitaţii ale acestora, descoperite ln tezaure
5 = TH emise de Thasos sau Imitaţii ale acestora, descoperite Izolat
6 = Tezaure combinate: TH thaslene + DRR
7 = Tezaure combinate: DH emise de Apollonia şi Dyrrachium + DRR
8 = Tezaure combinate: DH emise de Apollonia şi Dyrrachlum + TH thaslene
9 = Săpături arheologice ln care s-au făcut descoperiri monetare
1 O = D escoperire nesigură

greceşti, jumătatea

+

DRR

E firesc ra în muzeele din Arad, Caransebeş, Lipova, Lugoj, Reşiţa, în unele
sau bisericeşti, precum şi în colecţii private să se afle monede Ia
care nu am avut acces. Cândva, poate, vor fi puse şi ele în circuitul ştiinţific
normal.
Pe hărţile ce însoţesc acest repertoriu nu a fost posibilă reprezentarea grafică
a multitudinii descoperirilor de monede izolate din unele localităţi. Includerea
tetradrahmelor thasiene pe harta II, alături de . monede cu un nominal mai mic,
a ţinut seama de considerente cronologice, dar şi de numărul lor extrem de redus
din Banat. Tabelele statistice complementare hărţilor completează informaţiile pe
col ecţ ii şcolare
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HARTA 1II. · Descoperiri monetare ln Banal: DRR ş i Dl R piind la Ctaudius

= Monede Koson
2 = Tezaure combinate : THD + DH de Apollonia şi Dyrrachium .+ DRR
3 = Tezaure combinate: DH de Apollonia şi Dyrrachium + DRR
4 = Tezaure combinate: TH thassiene + DRR + DIR
5 = DRR descoperiţi ln tezaure
6 = DRR descoperiţi izolat
7 = Imitaţii locale de DRR descoperiţi ln tezaure
8 = Imitaţii locale de DRR descoperiţi · izolat
9 = Denari romani emişi de Iulius Caesar, Cn. Pompelus, Marcus A ntonius, Au gustus, Tiberlus,
Caligul a şi Claudius, descoperiţi tn tezaure
10 = Denari romani emişi de Iulius Caesar, Cn. Pompeius, Marcus Antonius, Augustus, Tiberius,
Caligtila şi Claudius, descoperiţi izolat
11 = Imitaţii locale de DIR descoperiţi izolat
12
Atireuşi descoperiţi ln tezaure
13·
Aureuşi descoperiţi izolat
14
Monede romane din bronz ·
15 = Săpături arheologice ln care s-au făcut descoperiri monetare
16 = Descoperire nesigură

1

=
=
=
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HARTA IV. Descoperiri monetare din Banat: monede imperiale romane de la Nero pdnd la Traian
1 = DIR d escoperiţi ln tezaure
2 = DIR descoperiţi izolat
3 Aureuşi descoperiţi tn tezaure
4 = Aureuşi descoperiţi izolat
5 = Monede imperiale din bronz
6 = Tezaur combinat : aureuşi + DIR
Tezaur cpmbinat: aureuşi + DIR
7
8 = Săpături arheologice ln care s-au
9 = Descoperire nesi gur ă

=

+ monede
făcut

din bronz

descoperiri monetare

care acc' sLea le of eri'i. întocmirea h ărţ ilor şi a tabelelor statistice nu ar fi fost
posib il ă fără munca domnilor Adrian M işcovici, grafician şi Valentin Cedică, student a l Facul tă ţ ii de istorie. Le mulţumesc amândurora. Sunt de asemenea recunoscător tu t uror
c ontribuţii lor

jat

şi

celor ce mi-au pus Ia dispoziţie informaţii utile pentru redactarea.
de faţă ş i, mai cu seamă, profesorului l\farius Moga ·ci=tre m-a încuram-a îndrumat în pr imii mei anLde mu11că . la . ţtcest repretoriu.
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PRESCCRTĂRI UZUALE

=

G
D

a
f.11.

greutate
diametru
anul, anii
fără ilustraţie

DH

drahmă

TH
THD
DRR
DIR
( 'l)

tetradrahmă
Imitaţie locală

după

tetradrahmă,

monedă

dacică

denar republican roman
denar imperial roman
nesigur, după părerea mea

DEN'l.7;\llRI PHESCU\TATE DE ?.IUZEE,
AMBT
ASFFB
.!MB
BfBN, I-II, IY
KHMW
l\f.B.T.
:\I. FMS
)JJR, MlJR
;\IITC
l\lNMB

I"'STITCŢII,

AHHIYE

ŞI

Ii\VEr\TARE

Arhiva Muzeului Banatului, Timişoara
Seminar Filosofski Fakultet, Belgrad
Inventarul Muzeului Banatului, Timişoara
Inventarul numismatic al Muzeului Banalului, Timişoara, I-11, 18721919; IV; 1926-1990
Kunsthlstorisches J\fu:i:eum, Wien
Muzeul Banatului, Timişoara
Ă l\lora Ferenc Muzeum, Szeged
Muzeul judeţean de istorie, Reşiţa
Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj
Magyar Nemzell l\luzeum, Budapesta
Arheolo~ki
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1. Alibunar (Iugoslavia). În jurul localităţii au fost descoperite, întâmplător
sporadic, DH. emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium (F. MILLEKER 1891, 2;
I. BERKESZI, 1907, 2-3, 8; O. GOHL, 1922-1923, 7, 11; B. MITREA, HJ45,
86, nr. 22; P. POPOVIC 1987, 154, nr. 102).
2. Aradu Nou (mun. Arad, jud. Arad). La săparea terasamentului căii ferate
Arad-Timişoara este amintită şi descoperirea unor monede imperiale romane din
perioada Augustus-Domitian. Nesigur. (D. TUDOR, 1968/a, 58).
„Banat, 1804". Datele despre un tezaur monetar de TB şi THD, descoperit
în Banat, în 1804, fără alte precizări (J. BERGMAN1,i", Sb. Ak. Wien, XXVIII, 1858,
552; J. WINKLER, 1955, nr. 27, apud C. PREDA, 1956, 2Î7, n. 6), compus din
peste 300 TH emise de Filip II şi Alexandru Macedon şi din THD, se referă la
tezaurul „Banat, 1807".
3. „Banat, 180Î'·. Tezaur monetar descoperit în Banat, fără alte precizări,
în anul 1807 (I. G. SEIDL, 1840-1845, 23; idem, 1845-1846, 20; K. PINK,
1939, 41-42, 121-122, 134, nr. 17; J. WINKLER, 1968/b, 39), compus, iniţial,
din peste 100 de piese (J. WINKLER, 1968/b, 40, n. 130). Dintre acestea, în cabi„
netul numismatic vienez de la KHMW se păstrează 38 (K. PINK, 1939, 41-42)
sau 39 (K. PINK, 1939, 134, nr. 17) de exemplare dintre care unul a dispărut
(K. PINK, 1939, 44, 100, pi. XXIII, fig. 454, G: 12,42 g). Aceluiaşi tezaur pare
să-i apar!ină încă o piesă, asemănătoare celei de la KHMW cu numărul 37 (DESSEWFFY, 1241; K. PINK, 1939, 47, 134, nr. 17, G: 13,72 g). De o deosebită importantă pentru stabilirea coordonatelor cronologice şi tipologice ale monetăriei locale
de tip Filip II(C. GOOSS, 1877/a, 77; I. BERKESZI, 1907, 2, 10; J. WINKLER
1968/b, 36-40; idem, 1970, 94; V. MlllAILESCU-BÂRLIBA, 1971, 196; C. PREDA,
1973, 55 sqq.; J. \VINKLER, 1975, 104; L. MĂRGHITAN, 1979, 115, n. 174),
reluarea compoziţiei sale, aşa cum a fost publicată (K. PINK, 1939, 41-44), este
absolut necesară deoarece într-o lucrare mai recentă, extrem de valoroasă, piesele
tezaurului sunt diseminate în diferite tipuri, menţionându-se doar locul de descoperire - „Banat", fără a se consemna apartenenţa lor la· un tezaur, creindu-se impresia nedorită că ne aflăm în faţa unor descoperiri izolate (C. PREDA, 1973,
passim, pi. VI, 1-10, pi. VII, 4-7, 9). Menţionez că în compoziţia tezaurului
se află şi o TH emisă de Filip II (K. PINK, 1939, 42, nr. 1, G: 15, 1!1 g), omisă de
unii (V. !\HHĂILF.SCU-BÂRLIBA, 1971, 196), sau socotită - arbitrar - îndoielnică (C. PREDA, Hl73, 56-57). Lista pieselor din acest tezaur, in ordinea publicării lor de către K. Pink, este următoarea:
2) THD, G: 14,05 g (K. PINK, 1939, 42, nr. 2, 48, pi. II, fig. 38 = J.
WINKLER, 1968/b, fig. 12);
şi
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THD, G: 1:3,09 g (K. PINK, 1939, 42, nr. 3, pi. II, fig. 39 = J. WIN1968/b, fig. 8);
THD, G: 14,38 g (K. PINK, 1939, 42, nr. 4, f.il.);
THD, G: 14,02 g (ibidem, nr. 5, f.il.);
fi) TI-ID, G: 13,89 g (ibidem, nr. 6, f.il.);
7) THD, G: 13,8 g (ibidem, nr. 7, f.il.);
8) Tl-ID, G: 13,65 g (K. PINK, 1939, ,f2, nr. 8, pi. II, fig. 40 = J. WINKLEH, 1968/b, fig. 34).
Acest grup de piese este socotit de K. Pink (K. PINK, 1939, 121-122) drept
seria cea mai veche de emisiuni locale de tip Banat din care derivă, nemijlocit,
grupa următoare;
9) THD, G: 13,5 g (K. PINK, 1939, 42, nr. 9, pi. II, fig. 41 = J. WINKLER,
1968/b, fig. 35);
10) THD, G: 13,71 g (K. PINK, Hl39, 42, pi. II, fig. ,f2).
11) THD, G: 13,92 g (ibidem, pi. III, fig. 43);
12) THD, G: 13,53 g (ibidem, pi. HI, fig. 44);
13) THD, G: 13,8 g (ibidem, f.il.);
14) THD, G: 13,66 g (ibidem, f.il.);
Acesta este cel de-al doilea grup de piese stabilit de Pink.
15) THD, G: 13,79 g (K. PINK, 1939, 42, nr. 15, 46, 57, pi. III, fig. 61
.J. W INKLER, 1968/b, fig. 54 = C. PREDA, 1973, tipu I călăreţ c11 pasăre sub caf];
10) TIID, G: 13,54 g (K. PINK, 1939, 42, nr. 16, 46, pi. III, fig. 64= C.
PREDA, 1973, fifi--07, tipul Agriş);
17) THD, G: 13,45 g (K. PINK, 1939, ·13, nr. 17) sau 13, ·H g (IC PINK,
1939, 47, pi. IV, fig. 68 = C. PREDA, 1973, 89, n. 274, tipul cu cifre romani',
grupa B, cu cap uman fără barbă-Apollo);
18) THD, G: 13,67 g (K. PINK, 1939, 43, 47, pi. IV, fig. 73 = J. WINKLEH,
1968/b, fig. 14 = C. PREDA, 197;j, 82-33, tipul 1'11/ghieş--.i'r!ireşu Mare c11 arc);
19) THD, G: 13,50 g (K. PINK, 1939, 43, 47, f.il. = C. PREDA, 1973, 8283, acelaşi tip cu precedenta);
20) THD, G: 13,65 g (K. PINK, 1939, 43, 48, pi. IV, fig. 47, = C. PREDA,
1973, 175, probabil tipul .Jiblea);
21) THD, G: 13,57 /l, (K. PINK, Hl39, 43, 48, pi. IV, fig. 75 = C. PREDA,
1973, 172: idem, 70, confundă piesa de la K. PINK, 1939, fig. 75 cu o alta pe care
Pink o menţionează cu G: 13,59 g, v. m. jos, nr. 22);
22) THD, G: 13,58 g (K. PINK, 1939, 43) sau 13, 59 g (K. PINK, 1939, 48,
Lil. = C. PREDA, 1973, 70, unde consideră, eronat, că aceasta este piesa ilustrată
de K. Pink la fig. 75, v. supra, citând-o cu greutatea de 13,59 g);
23) TI-ID, G: 13,88 g (IC PINK, Hl39, 43, 48, pi. IV, fig. 79 = C. PRF.D,\,
1973, 70);
24) THD, G: 14,21 g (K. PINK, 19:39, 43, 48, f. ii. = C. PREDA, 1973,
69 - 70, tipu I w câine sub cal);
25) THD, G: 13,85 g (K. PINK, 1939, 43, 48, pi. IV, fig. 82 = C. PREDA, 1973, 69-70, n. 181, tipul w câine sub cal);
26) TI-ID, G: 13,64 g"(K. PINK, 1939, 43, pi. IV, fig. 83 = .J. WINKLER,
1968/b, fig. 39);
27) Tll D, G: 14,31 g (K. PINK, 1939, 43, 50, pi. V, fig. 89 = J. WINKLER, 19ti8,lb, fii:{. 40 = C. PREDA, l973, 166-167, n. 552, tipul cu cap sub cal);
28) THD, G: 13,07 g (K. PINK, 1939, 43, f. ii. = C. PREDA, HJ73, 166167, tipul c·u cap sub cal);
3)
KLER,
4)
5)
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2!.l) HID, G: 14,87 g (K. PINK, 1939, 43, 52, pi. YI, fig. 113; C. PREDA,
1973, 327, tipul combinat Alexandru cel Mare - Filip II, menţionând numai două
din cele trei piese din tezaur);
30) THD, G: 13,74 g (K. PINK, 1939, 43, 52, pi. VI, fig. 114 =- .J. 'VINKLER, 1968/b, fig. 52 = C. PREDA, 1973, 327, acelaşi tip cu precedenta);
31) THD, G: 14,27 g (K. PINK, 1939, 44, 52, pi. VI, fig. 115 = J. WINKLEH, 1968/b, fig. 51 = C. PREDA, 1973, 327, acelaşi tip cu precedentele);
32) THD, G: 13,32 g (K. PINK, 1039, 44, 70, pi. XII, fig. 237);
33) THD, G: 13,68 g (K. PINK, 1939, 44, 49, 96, pi. IV, fig. 85 =~ C.
PREDA, 1973, 69-70, tipul c11 câine sub cal);
34) THD, G: 13,67 g (K. PINK, 1939, 44, 84, pi. XVIII, fig. 336 = C.
PREDA, 1973, 72, n. 190, tipul călăreţ cu pasăre);
35) THD, G: 13,84 g (K. PINK, 1939, 44, 99, pi. XXIII, fig. 442);
36) THD, G: 13,74g (K. PINK, 1939, 44, 99, f. ii.);
37) THD, li: 13,58 g (K. PINK, 1939, 44, 99, pi. XXIII, fig. 446);
38) THD, G: 12,42 g (K. PINK, 1939, 44, 100, pi. XXIII, fig. 454 se menţionează că a fost schimbată, = J. WINKLER, Hl68/b, 42, fig. 42).
Alte două piese aparţin, foarte probabil, aceluiaşi tezaur:
a) THD, achiziţionată ulterior (K. PINK, 1939, 134, nr. 17).
b) THD, G: 13,72 g (DESSEWFFY, 1241; K. PINK, 1939, 47, 134, nr. 17;
B. MITREA, 1945, 80, nr. 25; C. PREDA, 1973, 6o-6Î, tipul Agriş).
Trzamul a fost dalai rxagrrat dr târziu, după 150 in.d.Cl1r. (K. PINK,
1950, 121-126), în jurul lui 300 în.d.Chr. (V. MIIL\ILESCU - BAHLIBA, 1971,
196) sau în a doua jumătate a secolului al Iii-lea în.d.Chr. (.J. WINKLEH, 1968/
b; C. PREDA, 1973, 59). Datarea sa, începând cu prima jumătate a secolului al
Iii-lea în.d.Chr., ar putea fi mai aproape de adeYăr. Dacă unele monede din
tezaur indică puternicele legături ale Banatului cu sudul scordisc şi cu câmpia
panonică din dreapta Dunării (Dun:'.rntul), locuită de asemenea de către celţi (K.
PINK, 1939, 41, 43, nr. 35 --37; .J. W INKLEH, 196~/b, 40), cele socotite emisiuni
locale, de tip Banal, treisprezece la număr, (K. PINK, 1939, 41, 42-- 14, nr. 2--14;
C. PREDA, 1973, 55-56; grrşit la J. WJNKLER, 1968/b, 40: 17 ex.), sunt atribuite tribului Saldenscs, celtic ori puternic celtizat (K. PINK, 1939, 42, 128) sau
unui trib geto-c!ac influenţat de celţi (C. PREDA, 19n, 59).
Gruparea descoperirilor monetare de tip Banal în sudul acestui ţinut i-a determinat pc unii cercetători să amplaseze aici centrul lor de emisiune (K. PINK,
193D, '12, 120; C. PREDA, 1073, 57-58).
,J_ Banat - alte descoperiri. A. La l\I.B.T. se află „şase THD bune din primele două scrii" monetare de tip Banal. „Au pc reYers călăreţul olimpic, lrgenda
completă sau numai urme, precum şi sigle şi simboluri printre care se remarcă,
mai frecYent, făclia" (IMBN, 111, 147, 187; C. P.PF.DA 1973, 40). Piesele se datează
spre jumătatea secolului al III-iea în.d.Chr. (C. PREDA, 1973, 29-31, 33-34,
38).
B. La M.B.T. ~e află o THD, fără loc de descoperire; cu D: 22-25 mm,
de tip Adâncata - l11<'inăslirea, seria IV, varianta 12 ce se datează spre jumă
tatea secolului al Ii-lea în.d.Chr. şi in primele două-trei decenii ale eelei de-a
doua jumătăţi a acestui secol (11\IBN 291; C. PREDA, 1973, 200, 210). Foarte
probabil din Banat.
C. La M.B.T., 2 THD, imitaţii de tip Alexandru cel Mare - Filip III Arideul care se datează în a doua jumătate a secolului al Ii-lea în.d.Chr. (IMBI\,
187, :!91; C. PREDA, J\)/3, :340). Foarte probabil dir1 Banat.
1
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D. La :\l.B.T .. o THD, de tip Aninoasa -- Dobrrşli. rr dalează din a doua
a secolului al II-iea în.d.Chr. sau începutul relui următor (IMBN, 99;
C. PREDA, 1\!i3, 284). Foarte probabil din Banal.
Nu rste exclus ca intrr aceste piese fără loc de descoperire aflate la :\LB.T.
să fie cuprinse cele 9 THD achiziţionate în 1943 de către ~J.B.T. ca provenind din
împrejurimile Lugojului (v. infra, Lugoj, s.v .).
E. Se menţionează mai mu l!e TH l'm isr de Thasos. origina le sau imita! ii
J. BEHKE~ZI, Hl07, 2; 0. GOIIL, Hl22-1\12:~. 8: B. ~l!THEA. HM5, 6fi, nr. 3;
I. GLGDr\IUU, Hli-J, 266, XXXI, nr. 15:~; 21i8, XXXI, nr. 205).
F. Făra preci7ări, DII emise de oraşek .\pollonia şi Dyrrarhium, poalP imitaţii (B. 'lITHEA, HJ-i;J, 81i, nr. JG-17).
G. În 1865, cu prilejul lucrărilor feroviare, s-au clcsroperit, pe traseu, mai
mulji DHH rare, ulterior, au ajuns la ~I.B.T.
II. Cu prilejul îndiguirilor din fostul jude! Timiş, în accrptia geograficoa<lminislrnl iYf1 a inceputului cir secol. rând accsla se intindra pe o fâşie, dr la
?llurrş până la Dunăre, au fost găsiţi, in 1!)05, izolai, mai multi DHR dintrr
care iau fost achiziţiona!i de ~J.B.T. in J90(i (l~IBK II, ;)15/1906). Hedau legenda
I ieselor aşa crm a fost notată în rPgistru dr către Brrke!'zi: a) Q. CASSil!S; b)
\'. ACILI\'S III \'IH \'AL CT; c) ORBI...; d) PAVL\'S - l\'LI\'S. F. FIDVS -CONCORDIA; e) SILVAr\I - HO:MA; f) ~I. IIEHREr\NI - PJETAS; g) P.
CLODIVS l\fF. Piesele nu au putut fi depistate în depozitul l\I.B.T.).
I. În HJ7i, Eduard Klein a donat la M.B.T. doi DH.11 descoperiţi în Banat,
fără allr prrcizări (BIBN :m2-:w:n .
.I. )lan!a renrsului unui DHH clin srcolul I i.r.11. sr află in depozitul ~l.B.T., fii1:d descorcrită in Banat (O. Dogariu, E. Fundurranu, comunicare
la Sesiunea dr comunicări ştiinţifice a Muzeului Banatului. Timişoara, marlie 1981).
K. Cu prilejul aceloraşi îndiguri din fostul judeţ Timiş (v. supra), în 1905
au fost găsitr, in diferite puncte, izolat, mai multe monede imperiale romane din
argint dinlrr care: 1 rx. Vittelius, 4 ex. \'cspasian, 1 ex. Domilian (E\IBN II,
j 16/1906).
L. Este semnalată o monedă de bronz de la \'espasian (I. GLODARil', 1974,
:2\J7, nr. 361; D. BĂLANESCl', 1985/a, nr. 102 A.).
l\I. Din Banat, fără alte precizări, mai este semnalat un DIR emis de Domitian (B. l\[ITHEA, 19-15, 103, nr. 2; I. GLOD:\RIC, 197·1, 297, nr. 361; D.
BALANESCL', l\J85/a, nr. 102 B.).
X. Din Banat este srmnalată o mo1wdă de aur KO~ON, fără loc de descoperire (I. BERKESZI, 1905, 109).
5. BanC'fska Palanka (lugoslaYia) A. În repeta le rânduri, întâmplător şi izolat, s-au descoperit monede greceşti, „barbare·• şi romane (L. BOHl\f, 1877; B.
~IILLEKEH, 1897, 34; I. BERKESZI, 1907, 31-32; l\I. ROSKA, 11)42, 294,
nr. JG).
B. De aici este semnalată descoperirea unor THD, imitaţii de tip Filip II
(B. ~IILLEKEH, 1900, 34; I. BERKESZI, 190i, 2).
C ... l'n mic obol din bronz - imitaţie barbară'" - descoperit ln localitate,
a intrat i11 colecţia S. Ormos (I. BERKESZI, 1907, 32).
D. În repetate rânduri, în localitale s-au descoperit Dl-I emise de oraşele
Apollonia şi Dyrrachium (I. BERKESZI, 1907, 2, 32; 0. GOHL, 1922-1\)23, 8;
B. l\IITREA, 1945, 86, nr. 28; P. POPOVIC, 1987, 154, nr. 105).
E. Din împrejurimile localităţii este semnalat un DRH; Av.: AQVILLIA
YJRT\"S III VIH; bustul zeiţei \'irtus spre dr. cu coif pe cap; Rv.: M. AQVILL
MAN F ~IAK N SICIL; rnnsulul Jla11 ..\quillius cu scutul în stânga, ridică de la
pămant n fernciP - p('rsonificarea Siciliei.
jumătate
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F. Din holarul localităţii este semnalat un denar emis de \larcus Anloniu~
pentru legiuni; Av.: ANT AVG III VIR RPC - Galera; Rv.: LEG III.
G. Un aureus emis de Titus, descoperit în 18i2, a ajuns în colecţia S. Ormos (I. BERKESZI, 1!107, 32).
II. Tot de aici, în colecţia S. Ormos au intrat mai mulţi DIR emişi de
Claudius, ~ero, Yesrasian, Titus, Nen·a şi Traian.
I. Tezaurul descoperit in 1896, compus din aureuşi şi DIR rmişi între anii
14-138 d.Chr„ nu face obiectul repertoriului de faţă (I. BERKESZI, lfl07, 3132; B. l\HLLEKER, 1899, 56).
6. 13analski Breslo11ac (IugoslaYia) în 1863 s-a descoperit un tezaur conţinând
un număr neprecizal de DRR dintre care două exemplare (fam. Antonia) au intrat
în colecţia S. Ormos (B. MII.LEKER, 1899, 16; I. BERKESZI, 1907, 3; l\t. HOSKA, lfl42, 292, nr. 75).
Bara, vezi F<l,qel -· Halin( (zona)
7. Baranda (Iugoslavia) Tezaur „celto-basl::irnic·' descoperit intamplător in
1963. Din el, Muzeul din Novi Sad a achiziţionat 1 TH şi 13 TIID. Una dintre
cele 14 piese aparţ.ine emisiunilor postume Filip II, fiind bătută la Amphipolis
între 323/322-316./315 in.d.Chr. (G. Le RIDIER, 1977, 399). O alla (G: 15,21 g)
aparţine primelor imitaţii după tetradrahmele lui Filip II (C. PREDA, 1!173, 29
sqq). Celelalte 12 piese aparţin tipului /luşi - Vo11riesfi cu greutatea cuprinsă
între 14,00 şi 11,80 g (Muzeul din Novi Sad. nr. inY. 78-80). Aceluiaşi tezaur
îi aparţine, probabil, şi un inel de argint cu fJ de 2,2 cm şi G de 1,80 g, de un
tip puţin obişnuit (P. POPOVIC, 1980; idem, Hl87, 79, 82, 133). Se pare că tezaurul era de dimensiuni mai mari. Primele semnalări aminteau 18 monede (.J. TODOROVI(:, 1968/a, 32; idem, 1974/b, 182, nr. HJ7). Tezaurul este datat în prima
jumătate a secolului al II-iea în.d.Chr.
Baziaş, vezi Socnl
8. 13iiiie Herc11la11e (oraş, jud. Caraş-Severin) A. 1 THD (D. BĂLĂNESCU,
1984, 129, nr. I; idem, 1985/a, s.v„ de tip Criciova R, atribuit celţilor, cf. C. PREDA, 1973, 60 -61).
B. Din localitate este semnalat 1 DHR dalat în 93/92 in.d .Chr. (N. GOSTA.R,
Sargeiia, III, 195!3, 92, apud IJ. TUDOR, 1968/a, g4; D. BĂLĂNESCU, 1983/a
s.v .).
C. În localitate s-ar fi descoperit un aureus emis de Augustus (Cohen, 632),
păstrat în colecţia Grossmann (T. NUSSB..\Ul\1, 1965-1970, ss.).
D. Este semnalal 1 DIR de la Augustus emis in 28 îu.d.C:u. (N. GOSTAR,
loc. cil„ apud D. Tl'DOH, 1968/a, g1; D. BĂLĂNESCl', Hl85/a, s.v.).
E. O monedă mare de bronz emisă de Vitellius se păstrează în colecţia Grossmann (Cohen, G5, a pud T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v .) .
F. Doi DIH, emişi de Vespasian şi Titus-Vespasian care au fost găsiţi în 1872,
au intral în rolecpa S. Ormos (I. BERKESZI, 1907, 21; D. FROTASE, 1966, 83;
D. BĂLĂNESCC, 1985/a, s.v .).
G. Tezaurul descoperit în 1864, cuprinzând peste 2 OOO de DRR şi DIH (Fr.
KENNER, AOG, 37, 1867, 310-317; Tort. Ad„ II, 1872, 365-3G6; TH(.:T, V,
1888, 32; B. MILLEKER, 1899, 34; I. BERKESZI, Hl07, 20-21; .J. WINKLEH,
Hl55, 13, nr. 11; D. PROTASE, HJ6f), 85; .J. \VINKLEH, 1967, 142, nr. 10)
şi cel din 186(), cuprinzând 900 de monede, par a fi, în realitatl', un singur tezaur
descoperit în primăvara anului 1864 (cf. L. JLIC-OHIO\'CANIN, 1~65, XXXIXXXII; B . .MILLEKFH, 1897, 33-34) rare, oricum, a(u) fost îngropat(e) în
secolul al III-iea d.Chr.
·
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9. Bău/ar (com., jud. Caraş-Severin) Pe teritoriul localităţii, fără alte precizan, s-a descoperit un tezaur cuprinzând cca 300 DRR care s-a împrăştiat. În
Muzeul din Orăştie se păstrează 1 ex. (.J. WINKLER, 1955, 128, nr. 14; idem,
1967, 143, nr. 12; I. GLODARIL', 1971; idem, 1974, 277, XXXIV, nr. 20).
Băuf arri Inferior, vezi Bău(ar
Hăr1{aru Superior, vezi Brfoţar
10. Beba Veche (corn., jud. Timiş) A. l!n quadrans din bronz emis de Domitian a ajuns în colecţia Winkler, Av .: IMP D0:'.\1IT AVG GER; Bustul Minervei
cu coif spre dreapta, Rv .: Laur, în câmp: SC, (Cohen, 544, a pud T. NUSSBAUM,
Hl65-1970, s.v.).
B. În 1879, un DIH cmis de Traian a fost donat la M.B.T. (IMBN I 1095:
I. BERKESZI, 1907, 9; J. WINKLER, 1955, 129, nr. 15).
C. În 1908, în zona gării, cu prilejul unor lucrări de terasament, au fost
descoperite mai multe mo:mintc .. sarmate", de inhumaţie, în inventarul cărora
s-a aflat, alături ci~ alle obiecte, şi un DIH emis de Traian care a ajuns la MFMS
(T.I., Hl08, 286; B. MILLEKER, 1906, 207). Este de presupus că cei doi DJR de
la Traian aparţin unor complexe funerare sarmate din secolele II-III d.Chr.
11. Reciclrerecu Mic (corn., jud. Timiş) A. Sunt semnalate, fără alte precizări, monede din aur şi argint emise de Filip II şi Alexandru cel Mare (I. BERKF.SZI, 1907, 2; O. GOHL, 1922-1923, 6; B. MITREA, 1945, 47, nr. 2; J. WINKLER, G4, 68, nr. 1; C. PREDA, 1956, 275).
D. În 1878, în hotarul satului, spre Dudeştii Noi, s-a descoperit 1 DHR emis
dr PINAHIVS NATA care se păstrează în colecţia Winkler (Babelon, II, 303-1, a.
172--151 în cl.Chr., apu<l T. NUSSBAUM, Hl65-1970, s.v.; CRAWFORD, 1974,
208/1 Roma, a. 149 în.d.Clu., apud D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.).
C. În 1870, S. Ormos a achiziţionat din localitate, ~~ DIR emişi de Traian.
Piesele nu au aparţinut unui tezaur (I. BERKESZI, 1907, 9; Ilieşiu, MnBn., s.v.;
D. PROTASE, 1966, 173).
12. Bela Crkva (Iugoslavia) A. În 1867, S. Ormos a primit de la L. Bi:ihm
1 DRR al familiei IVLIA descoperit în această localitate (I. BERKESZI, 1907,
3, 18-19; B. MITREA, 1945, 103, nr. 12; P. POPOVJC, 1987, 156, nr. 93).
B. În 1872, S. Ormos a primit de la L. Bohm 1 DRR al familiei RENIA,
descoperit izolat (I. BERKESZI, 1907, 3, 18-19; B. l\HTREA, 1945, 103, nr. 12;
POPOVIC, 1987, 156, nr. 93).
C. În 1872, S. Ormos a primit de la L. Ili:ihm o monedă de bronz emisă de
Vitellius (I. BERKESZI, 1907, 18-19).
D. Din localitate sunt semnalaţi DIR emişi de Vitellius şi Traian, descoperiţi
izolat (L. BOH.l\'I, 1905, 7; I. BERKESZI, 1907, 18-19).
E. Tezaurul compus din cca 100 THD, având pe Rv. un călăreţ spre dreapta
şi greutatea medie a pieselor de 14,3 g (C. GOOSS, 1877/a, 79, apud B. MILLEKER,
1882; B. MILLEKER, 1886; 10), este o parte a celui d<'scoperit la Potoc (v. infra).
13. Bencecu de Sus (corn. Pişchia, jud. Timiş) A. În mai 1905, la prăşitul porumbului, a fost descoperit un stater de aur emis de Filip al Ii-lea care a fost
achiziţionat de M.B.T. de undP a uispărut cu prilejul evenimentelor din 19181919. Redau descrierea piesei după Berkeszi: Av.: Pallas-Atena cu coif; Rv.: NIKE
!naripată, în mâna dr. cu o cunună; PHIDROY.
I. Bl·rkcszi se întreba daC'ă nu care cumva piesa ar fi .o imitaţie, semn că
execuţia ei era puţin îngrijită, făcând parte, probabil, din emisiunile tardive (B.
l\HLLEKER, 190G, 19; I. MBK, II, 529; I. BERKESZI, 1907, 10; 0. GOHL,
1922-'.1923, 5; l\1. HOSKA, 1942, 204, nr'. 106; B. l\lITHEA, 1945, 28, nr. 2;
P. POPOVIC:, Hl87, 67, n. 8).
.
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D. ln luna mai 18!J.t, medirul Szmolik Ti,·adar a donai la 'ILB.T. 2 DICT
de Domitian şi dP Traian, descoperiţi in perimel rul loralităţ ilor Bencecu de
Sus, Pişchia şi ?llurani care sunt inwcinate (DfBN I, 228G-22S7; I. BERKESZI.
1907, 10; llieşi11, J111B11., s.Y.; I. GLOD.\HIL', 1971, H. I\', nr. 2:J; idem, 1974,
277, XXXI\', nr. 23; L. ?IIĂHGHITAN, 197fl, ln, n. 158; N. C~l"J)E.\, I. ?lfOŢt:,
1983, 193, \'I/2, HJ8/, Y/2). Piesele nu au putut fi idrnlifirate in depozit.
J:er::asca, Yrzi J>rencova
ncr::asrn, \"ezi l'esrnri
JJcrzasra. lmitaţ iilr după TH lui Alexandru C"rl ?llarr mrnţ ionate ra proYrnind de aici (.J. \\'l~KLEH, Hl:î8, 25, nr. 17; C. PHEJH, l!Hi!l'a, 7:>-71l; \'. 'IIIJI.\ILESCC-IlÂHLIBA, Hl71, 177; C. PHEDA, rnn, 4:3:1, n .. I) proYin din partea
de hotar că t rr Berzasra :i satului Pesr:iri (Y. infra). Toi as! fr I, tezauru I de stakri
menţionaţi uneori la Berzasra a fost desC"operit. la Drencova (Y. infra).
1Jeşe1w11a Sn11i'i, Yrzi J>udrştii Soi
Hcşcnnl'a ,. eche, Yezi ])udeşl ii r erhi
14. /Jer:n11ia (rom., jud. Caraş Sen·rin) ,\. Se a111i11leşlr drsro1wrirea, în
hotar, a unei DII a lui Alexandru al III-iea, mrn!ională de unii aul ori drept TH
(S. OHMOS, 1871; H. ?IIILLEKER, 1897, l!l3-Hl5: „drahmă mare"; I. BEHKESZI,
1907, 2, 48; O GOllL, Hl22-Hl23, li: .,lt>tradrahmă··; K. J>INK. 1n:m, 1 IG: .,tetradrahmă Alexandru III''; :\J. HOSI-\:\, HM2, ::11;1, nr. 7: „tetradrahmă": B. :\JITREA. 1945, 48, nr. 18: „tetradrahmă"; .J. \\'INKLEH, 1!15;), G8. II:~). Pirsa a
inlral in coll·cţia lui S. Ormos şi nu a putui ri regi\sil~1 in clrpozilnl 'IT.B.T .. Estr
posibil să fie o TH :\lexandru III.
B. Tezaur de DRH, dei;coperit inainle de 1871 din rare au fost rreuperalr
110 piese intrate în colecţia lui S. Ormos. Dintre arcstca, 10;) DHH, clala!i (după
E.A. SYDENHAJ\I, 1!152) între 145 şi 38 in.d.Chr., 2 quinari (?), r111i.5i eu numele
magistratului CN. COHNELl\'S LENTVLS MARCELLINVS (E. A. SYDENIIA:\1,
1!152, Roma, 703, 2, 87), un as emis de L CALPV.\RNIS PISO L f FH\'Gl (E.
A. SYD.· NBAl\I, 1952, Italia G77) şi o copie hibridă al rărei anrs redă o monedă
emisă de C. ANTESTI\'S (E. A. SYDEl\llAl\J, 1952, Homa, 40()). iar renrsul, o
monedă a lui PAPIHI\'S CAHBO (E. A. SYDE:r\I-IA:\I, 1952, Ilalia, ct15). ambele
emise intre anii 137-l:H. l'nii autori au eonlestat rarnclrrnl de tezaur al descoperirii, socotind cele peste 110 DHH drept descoperiri inlâmplf1lo:1re, izolate ( !),
situaţie greu de admis. :\Ionl'dele sunt emisiuni ale lamiliilor: .\B\'HI.\, AE'IJILIA,
AFRANIA, AEl.IA, AKTESTL\, .·\PPYLE IA, BAEBL\, L\ECILL\, CALP\'RNIA, CARJSL\, CLA \'DIA, CONSIDIA, COR.DL\, CHEP\'SL\, CVPSENNIA,
DOMITIA, FABIA, GELLIA, JIEHENNIA. J IOSS JJ)L\, IIOSTILL\, I\'NTA,
IYLIA, LYCILLA, L \'CHETIA, COHNELI.'\, ;\JAHCL\, 'III?\\'CL\, PI:\ ARIA,
PLAETOHIA, POHCIA, PHOCILIA, QVIJ\'CTIA, HENIA. H\'BHL\, SEHGIA,
TITIA, TIT\'HJA, THEBONIA, 'I \'I.LIA, \'ALEHL\, \'IBJA. Piesele tezaurului, aflate la .\1.B.T., nu au putut fi identifirale in depozit (S. OlHIOS, AE,
III, 12, 1870, 262; idem, 1871; TărtAd., II, 1872, :m5-366; C. <.100SS, 1877/a,
72; T. OHT\'ĂY, 1896, 342-343, n. 7; B. MILLEKEH, 1897, Hl3--HJ5; I. BEHKESZI, 1907, 3, 48-4fl; \'. PÂR\'AN, l\l2(), tlll: l\l. ROSK..\, 1\142, ;~u. nr. 7;
B. MITREA, 1945, 103, nr. 29; ?li. MOG.-\, rn71, 325, n. :l; I. (~LODARIC,
1971, H. IV/25; Dacia, 1\' S, 16, 1972, :~64, nr. 24; SC/\', 2:1, 1, 1972, 138; I.
GLODAHll·, l!l7,J, 277, XXXI\', nr. 25/a; L. l\IĂHGI-IITAN", Hl7\"I, IGO-Hi!,
n. 101; I\. GCDEA, I. MOTt:, 1983, HJ3, \'1/3, 198, \'/;~; D. BAL\NESCT, 1985/a,
s.Y., căreia i se datoresc determinările citate).
C. Se menţionează dcseoperirea în hotarul satului a unui DRH al familiei
IYNIA carr a ajuns in colecţia S. Ormos (S. 6RMOS, 1871, I. BERKESZJ, 1907,
emişi
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48, B. MITHEA, 1945, 105, nr. 29; I. GLODARIU, 1971, IY/25; idem, 1974, 277,
XXXIV. nr. 25;b; L. :\L\HCrIIITAN, Hl7~1, 15il, n. \l;{; coufuzit> eu lt>zaurul;
?'\. GCDEA, I. l\IfffC, HJ8;), HJ:J, YI/3, ms, Y/3; n. nAL\.!\ESCL", Hl8E./a, S.Y.).
n. În hotar s-a descoperit, inainte dt> 1870, un DIH emis de Nero care a
.ijuns in rnlecţia S. Onnos (S. OIUIOS, 1871, I. BEHKESZI, 1\l07, ·18-49; B.
~UTHEA, 1\l45, 105, llr. 2!1; I. GLODAHn;, 1974, 277, xxxrv, nr. 25; L. MARGHITAN. l\179, 173, n. 151; .N. Gl"DEA, I. :'.\IO'ţT, Hl8:J, rn:-1, VI/:l, Hl8, V/3; D.
13.\LANESCl·, 1985/a, s.v.).
E. În săpăturilt> arhro!ogicr efectuale în 1856 dr asistl•ntul districtual Ştefan
Ionescu s-au de<;coperil in caslrn şi DIH emişi de Vespasian şi de Traian (S. OR)lOS, 1871: B. ~IILLEKER, 189U, 88; I. LOTHEANL", l\135, u5, menţionând greşit
descoperirea lor în 1871).
Hiserica A !bă, Hzi JJela Crkoa
15. I:Jiled ~corn„ jud. Timiş) Tezaur monetar descoperit in primăvara lui 1965
îu grădina unui locuitor, cu monedele depuse într-un vas care a fost distrus. Din
totalul nedeterminat de monede s-au păstrat 4 exemplare dintre care două au fost
donate Muzeului Naţional ci<' Antichităţi din Bucureşti, iar alte două se păstrau
în colecţia A. Agatha din Timişoara. Toate cele patru piese sunt emise de :'.\[. Antonius penim legiuni (GHUEBEH, HJlO, Est, 182, tip general, 32·-31; SYDENHAl\f,
)952, 1215, Lip general, :Q-:ll) şi pre.dntă pukrnice urme de uzură (SCIV, 17, 2,
1966, 4HJ, nr. 1:-1; Dafia, SS, 10, l!J6G, 406, nr. 13; ;\I. CHITESCU, 1968/a, 660, nr.
3; T. NUSSB:\l?il, 196:)-Hl70, s.v.; I. GLODAHIC, 1971, IV/27; idem, 1974,
'277, XXXIV, nr. 27; N. Gl'DEA, I. ::\IOTC. 1983, Hl3, VI/4, 198, V/4). Nu este
exclus ea tezaurul să fie posterior anului 106 e.n. (cf. I. WINkLEH, 1971/a).
lti. Borşa (oraş, jud. Cara7 Severin) Aici s-a descoperit iutâmplător o TH
a oraşnlui Thasos. mult stilizată - poate o imitaţie - eu D: 31 mm şi G: 17, 12 g,
tu monograma .\I harat ce se datează in a doua ,jumătate a secolului al II-iea
in.d.Chr. Piesa s-a aflal in colecţia A. Veto de unde a ajuns la filiala din Reşiţa a
Băncii Naţionale, (E. CIIIHILĂ, G. :'IIU-IAIESCC, Hl69, 31, nr. 5; N. GUDEA,
1971, 140, fig. l; I. GLODARIC, lfl71, 11/41; SCIV, 2-1, l, HJ7J, 139, nr. 2; Dacia
XS, 17, 197:l, .JO.t. nr. ~; I. GLODAH.H;, Hl74, 261, XXXI, nr. 49; L. MARGHITAN, HmJ, l;:.J-133, n. li-I-li5; II. GCDEA, I. :'II01T. 19~({, 193, \'1;5; D. BĂLA.
NESCT, l\l85;a).
17. Hndo (e01n. Balint, jud. Timiş) Din hotarul satului provine un sestert emis
de l)omitian l:i 85 d.Chr., care a ajuns î11 colecţia Lamparter (T. NUSSBAUM, 19651970, s.v.; D. BĂL\NESCU 1985/a, care-l localizează, greşit, la Bobda).
i8. Jforl011e11i (cam. Prigor, jud. Caraş Severin) De aici, fără a se preciza
dacă din Borlovenii ·Noi sau Borlo\'enii Vechi, în colecpa Grossmanu a intrat o
monedă de bronz emisă dl' Tiberius (Cohen, 17, apud, T. NLSSBALl\I, 19ti5-1970,
S.V .).

19. Botos (Iugoslavia) Prin 18V5 s-a găsit aici, într-un vas ele lut care s-a
pierdut, un tezaur monetar cu un număr nedeterminat de piese din care, în 1914,
erau cunoscute 5 DII emise de oraşul Dyrrachium (Sl{, XIII, Hl1·1, 18; O. GOHL,
HJ22-1923, 7; B . .\iITHEA, 1945, 8li, nr. 17).
20. Jfo:nvici (eom ., jud. Caraş Severin) Dintr-un tezaur carr, probabil, s-a împrăştiat, în 1875, în colecţia lui S. Ormos au intrat 1 DHR emis de Caius Lucius
şi unul omis de Octavian-Augustus. Piesele nu au putut fi identificate in depozitul
MBT, (I. llEHKESZI, Hl07, 12) .
.21. Brădişoru de Jos (oraş Ora,·iţa, jud. Caraş Severin) A. Înainte de 1895,
în punctul din hotar numit Ogaşu Hogda1111!11i, între dealurile Bngda1111 J1.are şi
Bogdanu 11!ic, în izlaz, la sud de sat, locuitorul Ion Hadu „.„ a aflal mulp bani
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vechi de aramă sau bronz groşi ca bumbii pe cari era o vacă la care sugea un
Nefiind huni aceşti bani, i-a vândut la un căldărar cari i-a topit'' (S. LJUBA,
A. JANA, 1895, 31; Chesl. M.B.'/'., s.v.). Nu este exclus să fi fost un tezaur de DH
emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium.
B. ln 1890, la săparea fundaţiei casei locuitorului Arsenie Drăghicescu, s-au
descoperit monede cu inscripţia „L ICINIVS·'. Tezaurul s-a risipit (Ghes(. M .B .1' .,
s.v .) .
C. Vechiul nume al localităţii, Maidan, a determinat confuzia Ia D. PROTASE, 1970, 149, n. 12 şi D. BĂLĂNESCC, 1985/a, s.v„ Brădişoru de Jos, cu
localitatea Majdan din Banatul iugoslav.
22. Breb11 (corn„ jud. Caraş-Severin) În timpul cercetărilor arheologice la o
construcţie romană din secolele II-- III d.Chr. s-au descoperit mai multe monede
romane din bronz dintre care una singură a putut fi determinată, fiind un tip
rar alât în Dacia, cât '?i în Imperiu. Se pare că piesa a fost adus1 din Asia Mica
în secolul al II-le:• d.Chr. C. \'IBIVS PANSA, a 47-4fi în.d.Chr. (O. BOZU, 1981,
134; D. BĂLĂ!';ESCU, 1983, 234, 1/1, 237).
Brestovă(, vezi Banatski Brestovac
23. Breştea (corn. Denta, jud. Timiş) Din hotarul localităţii, în colecţia S.
Ormos au intrat, în 1877, o DH emisă la Corcyra de Antiochos al III-iea al
Siriei (224-187 înd .Chr.), o DH emisă de Atena şi una emisă de Abdera (I~
BERKESZI, 1907, 2, 12; 0. GOHL, 1922-1923, 10; M. ROSKA, 1942, 50,
nr. 206; B. MITREA, 1945, 48, nr.~; .J. WINKLEH, 1955, 158, nr. 2/b;
I.
GLODARJU, 1971, H. I/1; idem, 1974, 253, J, nr. 1, III, nr. 4, 254, VIII, nr.
18; N. GUDEA, I. MO'fU, 1983, 193, Vl/6, HJ8, V/G). Deşi I. Berkeszi susţine
descoperirea izolată a celor trei piesr, nu este exclus să pe aflăm în faţa resturilor unui tezaur risipit. Piesele nu au putut fi identificate în depozitul M.B.T.
24. Bru::nic (corn. Dorgoş, jud. Arad) Se menţionează de aici o DH emisă
ue oraşul Dyrrachium care a intrat în colecţia S. Ormos în 1879 (I. BERKESZI,
1907, 2, 12; 0. GOHL, 1922--192:-l, 7; J\1. ROSKA, 1942, 158, nr. 86; B. MITREA, 1945, 88, nr. 7; I. GLODARJU, 1971, II. III/13; idem, 1974, 269, XXXII,
::::. 1:i; L. MĂRGHITAN, 197\J, 157, nr. 80).
B11covă(, (corn Dumbranl, jud. 'Iimi~), vezi Bucovă( (corn. Remetea ]\fare,
jud. Timiş)
25. IforoviU, (com. Uemelea 1"\-lare, jud. Timiş A. Din hotar, o THD, imitaţie de tip Filip II, executată îngrijit, G: 13,:·n g, cu o tăielurii şi uzată datorită circu latiei (DESSEWFFY, 3114; K. PINK, 1939, 36, 135, nr. 37; B. MITREA,
1945°, nr. 19; J. WINKLER, 1968/b, 35-39, fig. 19; V. MIHĂILESCU-BÂR
LIBi\, 1971, 196, confuzie cu localitatea din jud. Dolj; C. PREDA, 1973, 118,
nr. fi, nr. 304; N. Gl;DEA, I. l\JO'JT, 1!J83-1983, Vl/7, 193, V/7), datată fie
în prima jun1ătatc a secolului al III-iea în.d.Chr. (.J. WINKLER, 1968/b; \'.
MIHĂILESCU-BÂRLIBA, 1971), fie în prima jumătate a secolului al II-iea în.d,
Chr., socotită de tip /luşi - \:ovriesli (C. PHEDA, HJ73, 118, nr. 6).
B. Din hotar, o THD dr tip Hamna (IC PINK, Hl39, 45) sau de tip .ldâr.cata - .Mănihtirea (C. PREDA, HJ73, 207), G: 8,81 g (DESSEWFFY, 442; K. PINK,
HJ39, 45, 135, nr. ~17; B. MITREA, 1945, 29, nr. Hl; .J. WINKLEH, Hl68/b, 3D;
C. PREDA, l!J73, 207; L. MĂHGIIITAN, 197\l, 135, n. 177; N. GUDEA, I. MOTU, 1983, 193, Vl/7, 198, V/7), ce datează de la jumătatea secolului al Ii-lea în.d .Chr.
sau din primele două-trei decenii ale celei de-a doua jumătăţi a aceluiaşi secol
(C. PREDA, Hl73, 21:1).
viţel.
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Caco11a, vezi Crcidinari
26. Carani (corn. Sînandrei, jud. Timi:;; A. 1 TII emisă de Syracusa, a. 310307 în.d .Chr., găsită prin Hl7:1 în grădina locuitorului Sep \\'isentz de fiul acestuia: A.Y.: ... capul Korei spre dr., ~YPAKOl:IQN; Rv., Nikc, pe jumălate go:-dii,
în picioare spre dr., cu mâna dr. ridicată; în faţa ei se află un tro11ion; în râmp,
spre dr. cu triskelis; in stg.: ArAeKAl:JOl:; D: 26 mm., G: 16,8 g (B. V. HEAD,
P. GARDNEH, H. S. POOLE, 1878, nr. 378, apuci, T. NUSSBAUM, 19tj5-1970,
s. v.; D. BĂ.L1\NES(T, 1!l85/a s. v.).
B. În Hl69, în hotarul satului s-a găsit 1 DRR emis de L. Livineus Requlus
care a ajuns în posesia lui Sep Wiscntz, muncitor la întreprinderea Arta Textilă
din Timişoara: Av.: Capul neacoperit al lui Hegulus spre dreapta; Hv.: Salla Curulis
între două fascii; sus: L. LIYINE\"S: în exergă: REGVLCS (GHUEilER, 1910,
4267, a. 39 în.d.Chr.; apud T. Nl'SSBAL~M, Hl65-1970, s. Y.).
C. În 189H, la Carani a fost descoperită o monedă de bronz emisă de Claudius
care a intrat în colec\ ia Lamparter (COHEN, 47, a. 48, apud T. NUSSBAUM,
1965-1970, S.Y.
D. In 1869, cu prilejul lucrărilor pentru construc[ia căii ferale Timişoara Arad, alături de alte materiale arheologice de factură romană, s-au găsit şi monede
de argint şi de bronz emise de Vespasian şi Domitian (B. MILLEKER, 1899, 47;
C. PATSCH, 1937, 138; C. DAICO\'ICit:, 1!)39-1!}42, 105-109).
27. Caramebeş -- „imprejurimi·' (oraş, jud. Caraş-Severin) A. Monede greceşti
risipite dinlre care multe emise ,.de Lysimach" (J. KOHL, 1842, 135).
H. În preajma ora~ului s-a găsit 1 THD de tip Filip II (O. GOHL, 1914,
133; K. PINK, 1939, 42, 45, 138, nr. 126; .J. WINKLER, 1968/b, 39; C. PREDA, 1973, 5fi, n. 128, 58, nr. 4, 59: „mai multe·' (?); L. MARGHITAN, 1979,
129; idem, 1980, R2; N. GCDEA, I. MOŢU, 1983, 193, VI/8, 198, V/8).
C. Sunt amintite, printre descoµeririle din preajma oraşului, monede emise
de oraşul D)rrachium (.J. KCHL, 1842, 135).
D. Lângă oraş s-a drseoperit o monedă din bronz romană emisă de Agrippina
(COHEN, :~. apud T. NlJSSBAU.M, 1965-1970, s.v.) .
.Jud. Caras-Severin, vezi Cuploare-Secu
28, Caraş-Se11erin (fostul comitat, district sau jude!)
Din această parte de sud a Banatului sunt semnalate următoarele descoperiri
izola le:
A. I TIID, G: 13,61 g (DESSEWFFY, 1235; K. PINK, 1939, ·14, 139, nr.
151; B. MITREA, 1945, 20, nr. 24; C. PREDA, 197:i, 51>, nr. 4, tipul Banal,
jumătatea secolului al III-iea în.d.Chr.).
B. 1 Tl-JD, G: i:~.o g (DES~EWFFY, 312; K. PINK, 193g, 100, U!J, nr. 151,
pi. XX.111, fig. 456; B. IIJITREA, 1945, 20, nr. 24; C. PREDA, 1\173, 78, tipul
T11f.qhieş --- JJ ire.~11 .\/are, a doua jumf1tate a secolului a I I II-iea in.d .Chr.).
C. 1 TI ID, G: 13,65 g (DESSEWFFY, 991; K. PINK, tn3!l, 47. 13!l, nr. 151,
pi. 1\', fig. GU; l\L HOSKA, 1942, 142, nr. :108; B. MITHEA, 19-1.5, 20, nr. 24;
.J. WINKI.EH, HJ6S/b, 37; C. PHEDA, 1973, 88, n. 262, tipul rn cifre romane,
cca 200 - înreputul secolului al II-iea în.d .Chr.). S-ar putea ca piesa să provină
de la Cuptoare -- Secu - Piatra Albă.
U. 1 THD, G: 12,40 g (DESSEWFFY, 812; K. PINK, rn:m, 47, 139, nr.
151; M. HOSKA, 194:2, 142, nr. :3'l8; B. MITHEA, 1945, 20, nr. 2·l; J. WINKLER, 1968/h, 41, 143; idem, 1969, 70, n. 2:>0; C. PREDA, 1973, 8~. n. 273,
tipul cu cifre romane, indicand G. greşită de 12,53 g).
E. 1 TI-TD, G: 13,62 g (DESSEWFFY, 299; K. PINK, 1939, 35, 36, 139,
nr. 151; .J. WINKLEH, 1968/b, 3G, 41, fig. G; \'. MIH.\ILESCT-BARLIBA,
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19il, 19G, n. 22; C.. PREDA, 197:3, 118, nr. 8, n. :fi4, tipul Hu:'i --Vo11rie~li,
prima jumătate a secolului :ii II-iea în.d.Chr.).
F. 1 THD, G: 12,86 g (DESSEWFFY, 5Gl; K. PINK, 1939, 36, 139, nr. 151,
indicând, DESSEWFFY, !151 ~i pi. II, fig. 30, unde indică DESSEWFFY, 561;
:\I. HOSKA, 11142, m. 308; B. MITH.EA, 1945, 20, nr. 24; C. PREDA, l!l73, 11~,
nr. 8, tipul J/mi - \'01Jrieşli).
G. I TllD, G: 13,74 g (DESSEWFFY, 1237; K. PINK, 1939, 48, unde se
indică, greşit, DESSE\VFFY, 1257, 139, nr. 151, unde se indică, greşit, DESSEWFFY, 1257, l:i9, nr. 151, unde se indică, greşit, DESSEWFFY, 1273; lH. HOSKA, 1942, nr. 308; B. MITREA, 1945, 20, nr. 2·1; .J. WINKLER, 1968/h, 42, n.
147; C. PREDA, 1!!73, fi9-70, n. 182, tipul cu criine sub cal, probabil, la începutul secolului al II-iea in.d.Chr.).
li. 1 THD (DESSEWFFY, 303; K. PINK, 193\l, 139, nr. 151; }I. HOSKA,
1942, 142, nr. 308; B. MITHEA, Hl45, 20, nr. 24: .J. WINKLEH, HJG8/b, 41,
n. 135, fig. :i).
I. 1 THD (MNMB, nr. inv. 1894/38; .J. W INK~ER, 19G8/b, 42, n. 155,
fig. 43) ..
W. Cara,~01•a (corn., jud. Caraş-SeYcrin) A. Tezaur(?) din care s-au recuperat:
a) 1 TII originală emisă ele Alexandru cel ~rare (L. MCLLER, 1855, tip 644;
DESSEWFFY, Hl15, p. 29; K. PINK, 1939, 44; 1\1. HOSKA, 1942, 142, nr. 310,
B. MITREA, 1945, 48, nr. 16; J. W INKLER, 1955, s.v .) ;
b) 1 THD, tiP. Filip II, G: 12,95 g (DESSEWFFY, 989; K. PINK, 1939, 42,
44, 139, nr. 152; O. GOHL, 1914, 133; .J. WINKLER, 1955, 68, nr. '1; idem,
1968/b, 39, 41, fig. 86; C. PREDA, 1973, 24, 56, nr. 5, tipul Hanat, jumătatea
secolului al III-iea în.d.Chr.). La B. MITHEA, 19·15, 48, asocierea TH a lui Alexandru cel Mare este făcută, eronat, cu o altă piesă descoperită la Caraşova (DESSEWFFY, 1239, v. m.jos).
B. 1 THD, „degenerată'', descoperită întâmplător, G: 9,51 g (DESSEWFFY,
1239; K. PINK, 1939, 4.7, 139, nr. 152, pl. ff, fig. 70; M. ROSKA, 1942, 142, nr.
310; B. MITREA, 19-15, 48, nr. li), v. supra; .l. \\"INKLER, 1968/h, 3Q; idem.
19G9, 70, n. 231, fig. 8li, C. PH.EDA, 1973, 89, n. 275, tipul cu cifre romane,
cca 200 -·începutul secolului al II-iea în.cl.Chr.).
C. Se semnalează o DII de la Alexandru III (sau Filip III Aridcul), tlescoperiti1
întâmplător, eare a a,iuns in colL'Cţia Lamparler (T. NL"SSBAUM, l!J65-Hl70, s.v.).
D. i n aceeaşi colecţ ic Larnparter a intrat şi 1 DRH de la C. Fontcius, emis
la Regium, in sudul Ilalici la 109 în.d.Chr. (E. BABELON, 1901, nr. '199-1,
npud T. NUSSBAU\I, 19C5-1970, s.v.; E. A. SYDENHA.M, 1952, nr. 555, apud
D. BĂL.i\NESCU, 1985/a, s.v.).
:iO. Căprioara (corn. Săvirşin, jud. Arad) În 1875, pe moşia familiei \\'ody~
anner din hotarul satului, s-a descoperit un vas din lut, de culoare cărămizie cnrc
a conţinut 85 DH emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium. Dinlre acestea, patru
DI-I emise de Apollonia au ajuns la MNMB, iar patru DH emise de Dyrrachium,
împreună cu patru fragmente din vasul in care au fost găsite an ajuns, prin donaţia administratorului FPrencz Kiss, la l\l.B.T., Fragmentele ceramice (IMB I.
80 - A II - 9!1) au fost rasate (!)pe la HIOO. :\lonedele (IMBN I - lil3) nu au
putut fi ide nit ficate in depozit. l' lterior, cu un creion roşu, s-a nolificat in vechiul
inventar c[t ialre rele palru piese ar ri şi monede emise de oraşul Apollonia,
(TRET, 2, 1871i, HM; B. l\IILLEKER, 189'1, ;37; T. OH TVA Y, 18Y6, 342, n. 7:
B. MILLEKEH, 1897, 51-52; I. BEH.KESZI, 1907, 2, 2:~; 0. GOIIL, 1922Hl23, 7; G. BOT!:), 1941, :1rn; M. ROSKA, 19,12, 117, nr. 22; B. MITREA, 1945,
88, nr. 8; I. GLODAHIC, 1971, III/15; idem, 1974, 2G9, XXXII, nr. 15, 27:1,
XXXIII, nr. 17; L. l\1:\HGHJTAN, 19iB, 1C;7, n. 80).
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:n. Cenat! (rom., jud. Timiş) in sal s-a descoperit un sestcrL emis de Vespasian in 72-n cl.Chr. care a ajuns in colecţ.ia Tăpălai~ă clin Timişoara (COHEN,
233, apud T. NUSSBAU:\1, 19!i5-1970, s.v.).
_
Cenei (jud. Timiş). DIR de la Domitian amintit de L. l\IATIGIIITAN, 1979,
173, n. 158, cilându-1 pc I. GLODAHIU, 1974, nu este menţionat de acesta din
unn:"t.
:l2. Cemclea: (com. Giarmata, .iud. Timi-:;) :\.La doi km sud-est de sat s-a
descoperit, izolat, 1 DRR emis de Marcus Flannius C F (E. BABELON, 1901,
4!H-1, apud T. NUSSB:\U'.\I, 19fi5-1970, s.Y.) sau L. Flannius Cito (Crawford,
HJ74, Roma, a. 109-108, apuci D. BALANESCU, 1985/a, s.v.). Piesa a intrat în
colecl ia Grossmann.
B. fn aceeaşi rolec(ie Grossmann a inlral l DITI emis de Yespasian (COHEN, 4:1, a. 71, apud T. Nl!SSBAUl\J, 19t)5-1970, s.> .).
;::.:i. (./1ecca (corn. Cenei, jud. Timiş) i:u prilejul construirii căii ferale, în
11unclul numit K11riacic:a Greda, alături de al le materiale arheologice, s·a găsit şi o
monedă mic[1 din bronz emisă de Domitian care a !ost dală de E. Orosz în
i\1.13.T. (E. OHOSZ, 1898, 41; I. I3ERKESZI, 1907, 2'1; I. GLODARil~, 1971,
IV/72; idem, 197-i, 280, XXXIX, nr. 7'2, socotit, grrşil, DIR; L. MARGHITAN, HJ7!J, 17::, n. 138, socotit, gre~it, DIR.; N. GUDEA, I. MfffU, 198:1, 193,
V I/10, 198. Y/1Ul.
34. Ciacova (com., jud. Timiş) O monedă mare din bronz emisă de Caligula,
care a fost găsită în hotarul satului, a intrat în Colecţia Grossmann (COHEN, 1,
a. 37, aµud, T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.).
Ciclova. 1 DIR de la \'espasian amintit de L. MARGHITAN, 1979, 173, n.
158, citându-l pe I. GLODARIU, Hl74 nu figurează la acesta din urmă.
Cladova. Descoperirea monetară menţionatri de aici de către N. GUDEA, I.
:.\IOTU, 1983, 193, VI/11, 198, V/11, citându-l pe C. PREDA, 1973, 272, a fost făcută
in realitate la Kladovo (Iugoslavia), în sudul Dunării.
35. Comorlşte (corn. Forotic, jud. Caraş Severin) În acest sat al cărui nume
indică descoperirea i/lo tempore a unui tezaur care s-a risipit, pe locul parohial
a fost scos la iveală, prin 193:~. 1 TH Alexandru cel Marc, uriginală pe care, in
1938, nr fi vuzut-o directorul de atunci al JVI.B.T., Joachim .Miloia. Piesa, inedită,
se pare că .se află într-o colecţie particulară (inf. O. Dogariu).
36. Corneşli (com. Orţişoara, jud. Timiş) În hotar, spre satul Carani, s-a descoperit, izolat, în 1931, 1 DRR emis de C. Allius Bala.
Av.: Capul diademat spre dreapta, sub bărbie: M; înapoia capului: BALA;
Rv .: Diana în bigă, trasă de doi cerbi in galop spre dreapta; simbol, un plug;
în exergă: C. ALLI. (H. A. GRUEBEH, 1910, Homa, 1766, a. 89, apud
T. NUSSBATJM, l!lG5-HJ70, s.v., CHAWFORD, 1974, Roma, a. 92, apud D.
BALĂNESCL, 1985/a, s.v .). Piesa a intrat în colecţia Somogy (F. MEDELEŢ,
1991).
Coronini, vezi Pescari
37. Cozia (com. Berzasca, jud. Caraş Severin) un tezaur (?), descoperit în
punctul de hotar numil Baloane, lângă o fântână, înainte de 1980, în care s-ar
fi aflat monede de argint „cu pumnul". Tezaurul s-a împrăştiat printre locuitorii
din Gornea. După toate probabilităţile, piesele văzute de Gh. Lazarovici în această
comună au fost THU şi DH emise de oraşele Apolionia şi Dyrrachium (inf. D.
Bălănescu, mai 1985; D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.). Nesigur.
38. Criciova (corn. jud. Timiş) A. Se semnalează descoperiri izolate de THD
de tip Filip II (F. PE5TY, 1883, II/1, 278; B. MILLEKER, 1897, 70; I. BERKESZI, 1907, 2, 24; C. MOISIL, 1915, 148; 0. GOHL, 1922-1923, 5; l\L HOSKA,
1942, 143, ne 234; B. MITREA, 1945, 29, nr. 9; L. MĂRGHITAN, 1980, 82).
0
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B. „Cririova, 1910". Importanl tezaur, descoperit, prin 1910, între Criciova
care a conţinut în jur de 80-100 de piese dintre care sunt cunoscute
cca 40 (J. WINKLER, 1975, 98: 49 exemplare), restul împrăştiindu-se (DESSEWFFY
514-523, 811, 123G; O GOIIL, HlJ:J, 131-134; C. MOISIL, 1915, M8; IC PINK,
1939, 45-46, 95, 122-123, 130, nr. 153; B. l\fffr-rnA, Hl15, W, nr. 9; .T. WINKLER, HJ55, 80; C. PREDA, 1956, 274, s.v., greşit, „Criciovu'"; .J. WINKLEH,
1958, 28, nr. 5!J; C. PREDA, 1U60/b, 61; idem, 19G6/h, 73; J. WINKLEH, 1968/b,
36, ;~0-40, 45, fig. 55; H. FORRER, l!lG9, 56, 6S, 69; J. WINKLER, 1970, 93-D4; V. MIHĂILESCL'-IlîHLIBA, 1971, Hl6; E. CI-IIHILA, N. CHIDIOŞAN, I.
ORDENTLICH. N. KISS, 1972; c. PREDA, rnn, 5\1-62, !JfJ, ·118; .J. WINKLEH,
1975, 97-98; L. l\!ĂRGI-IITAN, l\179, 135; N. GUDEA, I. MC)'fU, 1983, 193,
VI/11, 198, V/11). Nu este exclus ea unele dintre piesele menţionate la Tăpia şi
Ia „Lugoj - imprejurimi" să aparţină tezaurnlui (cf. ci. ex., K. PINK, 1939. 46).
Tot astfel, este posibil ca la CririoYa su se fi găsit, în secolul XIX, prin anii
1850-1860, un alt tezaur care s-:-i împrăştiat, la care se face referire în bibliografia anterioadi sludiului lui O. Gohl din HJIJ si care rnenlionează mai multe descoperiri izolate (cf. I. BERKESZI, 1907, 2, 21; B. MILLEKEH, HJOO, 34). Înşiruirea
pieselor tezaurului din 1910, clin pă.'.'.ate incornp Jet ă, este, cred, utilă, lămurind
unele inadverlen!t> din bibliografia ce mi-a stat la dispoziţie.
1) 1 TlID, G: 13,34 g (DESSE\VFFY, 518; 0. GOIIL, Hl11; K. PINK, 1939,
45, 139, nr. 153: tip a, Banat: J. WINKLER, 1968/b, 43, n. IGO, unde indică,
greşit, K. PINK, 1939, fig. 51 care reprezintă o piesă de la KHMW fără loc de
descoperire).
2) 1 THD, G: 12,61 g., (DESSEWFFY, 519; O. GOIIL, 1914, 132, nr. 9;
K. PINK, 1939, 39, 45, 139, nr. 153; J. WINKLER, 1969, 70, fig. 8 1!; C. PREDA,
1973, 84, tipul 'J'11lghicş - Criciova cu rozetă şi contramarcă re se datează pe la
200 sau începutul sec. II în.d.Clu.).
3) 1 THD, G: 12,31 g (DESSEWFFY, 1236; K. PINK, 1939, 39, 45, 139, nr.
15:3; J. \VINKLEH, 1968/b, 44, n. 176, fig. 53, C. PREDA, 1973, 8'1, acebşi tip
şi aceeaşi datare ca şi precedenta).
..
4-9) U TI-ID, din grupa a) a tipurilor locale din Banat (MNMB; O. GOHL,
1914, 132; K. PINK, 1939, 45, 1~19, nr. 153).
10) 1 THD (MITC; K. PINK, 1939, 45, 139, nr. 153, tip local, Banal).
11) 1 THD, G: 12,20 g (MNMB; K. PI~"K, Hi39, 45, 139, nr. 153, grupa b).
12) 1 THD, G: 13,27 g (DESSEWFFY, 517; K. PINK, 193~J, 45, 139, nr. 153,
grupa b).
13-20) 7 THD, aparţinând grupei c), cu capul imberb. Între ele, un exemplar ru G: 12,7 g (MNMB; K. PINK, Hl39, 46, 139, nr. 153, PI. III, fig. 57; v.
infra, nr. 25).
21) 1 THD (MITC; K. PINK, 1939, 46, 139, nr. 153, gnipa c).
22-24) 3 THD (Cal. Egger, 1916/ 22-24, apu<l K. PINK, 1939, 4G, 139,
nr. 153).
25) 1 TlID, G: 13,52 g (MNMB; K. PINK, 1Q39, 46, 139, nr. 153).
26) 1 DII, G: 13,48 g (DESSEWFFY, 515; K. PINK, 1939, 46, 139, nr. 15:~,
pi. III, fig. 5\J, grupa c).
27) 1 TIID (DESSEWFFY, 511; K. PINK, 1939, 46, 139, nr. 153, grupa c).
28) 1 TIID, G: 12,94g (KHMW; K. PINK, 1939, 46, 139, nr. 153, pi. IV,
fig. 58; C. PREDA, 1973, 86, tipul Tulghieş-Criciova cu cap uman imberb şi ramură sub cal, datat pe la 200 - începutul secolului al Ii-lea în.d.Chr.).
29) 1 THD, G: 11,87 g (DESSEWFFY, 520; K. PINK, 1939, 46, 139, nr.
153; J. WINKLER, 1968/b, 44, fig. 53, n. 176; r.. PREDA, 1973, 86, acelaşi tip
şi aceeaşi datare ca şi precedenta).
şi Tăpia
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30) 1 THD, G: 13,25 g (DESSEWFFY, 51U; K. PINK, 1939, 4fi, 139, nr. 153,
pi. III, fig. 53; J. WINKLER, 1968/b, 41, n. 139; C. PH.EDA, 1973, 85, tipul
T11lqhieş-A'lireş11 Mare-Cridova, începutul secolului al II-iea în.d.Chr.).
31) 1 THD, G: 12,85 g (DESSEWFFY, 811; K. PINK, 19:m, 45, 139, nr. 153;
J. WINKLER, 1968/b, 41, n. 139; C. PREDA, rnn, 85, :.icclaşi tip şi aceeaşi
datare ca şi precedenta).
32) l THD, G: 12,98 g (KHMW; K. PINK, 1939, 45, 13~, nr. 153, pi. III,
fig. 5G; C. PH.EDA, 1973, 93, tipul Tnlghieş-Copiiceni, nrianta 10, primele decenii
ale secolului II în.d.Chr.).
33) 1 THD, G: 12,83g (DESSEWFFY, 521; K. PINK, HJ39, 46, 139, nr. 153;
C. PREDA, 1973, 93-94, acelaşi tip, varianta 13 şi aceeaşi datare ca şi precedenta).
34) 1 THD, G: 12,85 g D: 24 mm (DESSEWFFY, 522; K. PII\K, 1939, 46,
139, nr. 153; C. PREDA, 1973, 9,1, acelaşi tip, varianta 14 şi aceeaşi datare ca şi
precedente le).
35) 1 THD, G: 11,63 g D: 22 mm (DESSEWFFY, 523; K. PINK, 1939, 46
139, nr. 153; C. PREDA, 1973, 95, acelaşi tip, varianta 19 şi aceeaşi rlatare ca şi
precedente le).
36) 1 THD, G: 12,91 g (KHMW: K. PINK„ 1939, 36, 45, 139, nr. 153; C.
PH.EDA, 1973, 119, 13, nr. tipul ll11şi-Vovrieşii, prima jumătate a secolului II
în .d .Chr ., uzată).
37) (?) l THD, G: 13,22 g (KHMW; K. PINK, l:J39, 95, pi. XXI, fig. 416,
tip Audoleon, „exemplar bizar", afirmativ de la Criciova). (V. infra, Tăpia).
C. Din hotar, 1 TI-1 emisă de Thasos, descoperită întâmplător, ajunsă în posesia prim-pretorului Gustav Tyll din Moldova Nouă unde a văzut-o B. l\lilleker (ll.
MILLEKEH, 1906, 88; I. BERKESZI, 1907, 24; 0 GOHL, 1922-1923, 8; K. PINK,
1939, 119; B. MITREA, 1945, 66, nr. 2; E. CHIRILĂ, I. POP, 1968, 182; E.
CHIRILĂ, G. MIHĂESCU, 1969, 32, nr. 30; I. GLODAHIU, 1971, 11/77; idem,
1974, 263, nr. 77; L. MĂRGHITAN, 1979, 154-155, nr. 64-65; N. GUDEA. I.
J\10TU, 1983, 193, VI/11, 198, V/11).
.
· 39. Crvena Crkva (Iugoslavia) Un DIR emis de Traian, descoperit în 1885, a
ajuns în colecţia lui S. Ormos în 1886 (I. BERKESZI, 1907, 45).
40. Cuploare (corn. Secu, mun. Reşiţa, jud. Caraş Severin) Încadrez aici
descoperirile care au fost făcute pe muntele Piatra Albă, mer.ţionate cu acest loc de
descoperire în bibliografie, deoarece acesta se află în hotarul cadastral al satului
(cf. V. IONIŢĂ, 1982, 70). Confuzia de la C. PREDA, 1973, 146, cu un punct
numit la fel din jud. Mehedinţi, se cuvine semnalaE1.
A. 1 THD. de Lipul ianiform descopcrilii. intârnpliitor aici, G: 12,0 g (DESSEWFFY, 1278; O GOHL, 1915, 85; K. PINK, 1\)39, 25, n. 21, 68-69, 142, nr. 241;
C. MOISIL, 1940, 2.t2-243; 13. l\IITHEA, 1945, 104, nr. 22; J. WINKLER, 19li(),
81, n. 386; C. PHEDA, 1973, 116, n. 496; v. supra, Caraş Severin).
B. Izolat, pc acelaşi munte, a fost descoperită o imitaţie a unui DRR (13
MITREA, 1945, 104, nr. 22; I. GLODARIU, 1974, 209 ,XXXIV, nr. 429).
41. 1Jenta (corn. jud. Timiş) A. O monedă de bronz de Ia Augustus, (k~sCl'·
rerită izolat, in hotar, a ajuns în colecţia Somogy:
Av .: Cap spre dreapta; CAESAR AVGVSTVS TRIB\'NIC POTEST
Hv.: C PLOTJVS RVFVS III VIR AA/\ FF; în mijloc: SC (COHEN, 503,
sfârşitul secolului I în.d.Chr.,
începutul celui următor; apud T. NUSSBAUM,
1965-1970, s.v .).
B. În 1875, la săparea temeliei casei lui Joszef Horak, s-a găsit 1 DIR emis
de Traian care a ajuns la M.B.T. (IMBN I - 583; I. BERKESZI, 1907, 15-16).
42. neta (oraş, jud. Timiş) A. În timpul celui de-al doilea război mondial,
in localitate a fost descoperit 1 DRH emis de l\I. VOLTEIVS M F (E. BABELON,
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HlOl, 56G - :3, apuci T. Nl'SSBAC:\J, Hlo5-1fl70, s.v.; }f. H. CRAWFOHD, HJ7,1,
385/3, Homa, a. 78, ap11d D. BAL.\NESCl', Hl85/a, s.Y.).
B. Pc pământul lui HoherL .Jiiger de la Pusta flilifrişle din hotarul localităţii,
în apropierea traseului unuia din „valurile romam'°", la est de Drla, in 1870, s-a
descoperit un aureus t·mis dt' Iulius Cm'sar care a ajuns in colecţia lui S. Ormos
(B. MILLEKEH, 1\JOli, 27; I. BEHKESZI, Hl07, 15; .J. WINKLEH, 1955, 129,
nr. G2; I. GLODAHIC, 1!171, I\'jJ 10; idem, Hl7·1, 282, XXXI\', nr. 110; L. :'\L\HGIIITAN, HJ7!1, ln, n. 151i; N. GLDE.\, I. :'\H)"JT, 1!18:~. Hl3. \'1/1:~. Hll->, Y/13).
13. J>oclin (com., .iud. Cara~-SeHrin) 1 TllD, C: 12,liO g, D: 2:1 mm (DESSEWFl'Y, 1251; L. HCZICKA, Hl22, 12-B; K. PINK, Hl39, 71, 136, nr. 58; M.
HOSKA, Hl42, li~, nr. 51; B. :'\IITHEA, l!J45, :~o, nr. 23; .J. \VINKLER, 1958,
2U; idem, 1968/h, :m, 41, 11. 1()7; C. PHEDA, HJ73, 271, nr. 2, n. 742; .J. WINKLER, 1975, 100; L. :\L\RGI!ITAN, 1!17\1, 135-136; tipul Cladovo-Saschi:, al
doilea sfert al secolului II în.cl.Chr. - jumătatea aceluia5i secol).
44. /JomaşnNt (corn., jud. Caraş-Se\erin) A. In 1!151 sau 1952, în punctul
numit Cli::clnia lui ,\of)(m, s-a descoperit l THD de tip FILIP II (H. PETHOVSZKY,
J>. HOGOZK\, n. POPESCl!, I. .MUNTEANU, l!J82, s.v. V/2, fără alte precizări).
B. În zona sladio11ului comunal s-ar mai fi găsit 1 DHj care - ca şi precedenta - a dispărnt (Inf. H. Pelro\'szky prin P. Hogozea).
45. Drencova (corn. Berzasca, jud. Caraş-Severin) În 1882, cu prilejul unor
amenajări pentru debarcaderu 1 port 11111 i, s-a descoperit un tezaur compus din era
200 stateri emişi de Akxandru cel Mare. Tezaurul s-a risipit, fiind vândut turiş
tilor (B. l\IILLEKER, 1891, 18; idem, 1894, 37; T. ORTVAY, 1896, 342, n. 7;
B. l\IILLEKEH, 1897, 36-37; I. BERKESZI, Hl07, 2, 17; M. ROSKA, 1942,
70-71, nr. 70; B. MITREA, 1\1'15, 47, nr. 4; F. MEDELEŢ, 1982, nn. 43, 47).
Tezaurul este datat pe la 325-:320 sau puţin mai târ1iu (D. BALANESCC, 1985/u,
s.\' „ cu hibliogral"ia).
46. Dubova (c:om. Plavi~eYiţa, jud. :'\Iehedinţi) A. La Cuina Turwlui, în
timpul Cl•1-cetărilor arheologice intreprinse, in nivelul de depunere de pcstl· cel
al locuirii lrnllstaltieue, s-a descoperit 1 DH emisă de oraşul Apollonia (A. P.\CNESClT, 197H, 55).
B. Se semnalează descoperirea in hotar a unei Dlf emise de oraşul Dyrrachium (.J. WINKLEH, H.155, 110, nr. HJ; I. GLODARIC, 1971, IIl/32; idt!m,
1974, 270, XXXIT, nr. :32).
117. Dubovac (Iugoslavia) .\. intre numeroasele descoperiri arheolo~ice de
aici este amintită şi o DII emisă de oraşul Dyrrachium pc care vameşul şi colecţionarul Dragonescu a donat-o la M.B.T., în 190:~ (IMBN li, 3!}7/1903; I. BERKESZI, HJ07, 2, 17; 0. GOHL, 1922- 1B23, 7; l\I. ROSKA, l!l42, 71, nr. 72;
B. l\IITREA, 1945, 86, nr. 18; P. POPOVIC, 1987, 154, nr. 106).
B. Se menţ.ionează, vag, descoperirea de monede republicane sau imperiale
roma1;e (L. i\IAHGHITAN, 1979, 174, n. Hil), menţiuni neconfirmate în bibliografia de refrrin!ă.
18. J>ude.~lii Soi, (corn. Bechicerecu Mic, jud. Timiş) Din hotarul satului
provinr 1 TIID, imita[ie după piesele lui Alexandru cel Mare, care a fost donată in 1887, la i\l.B.T. de către Paul Schweininger (IMBN, I, 2336; I. BERKESZl, 1907, 2, 10, cu nr. inv. greşit - 2431; K. PINK, 1939, 24-25, n. 21;
l\I. HOSKA, 1942, ~94, nr. 10; B. MITREA, 1945, 48, nr. 9; .J. WINKLER,
1968/b, 39; C. PREDA, 1973, nr. 14, n. 941 care o încadrează, arbitrar, in tipul
Alexandru cel ~Marc -- Filip al III-iea Arideul care este datat în a doua jumă
tate a secolului II în.d.Chr; N. GUDEA, I. MOŢU, 1983, 193, VI/14, 198,
\'/1 1). Piesa nu a fost identificată în depozit.
1

1
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4fl. D11desfii ,-1·chi (com„ jud. Timiş).\. DC' aici, în rolrc!ia Schiffmann,
se afla 1 DIR emis de Vespasian (inf. .Marius Munteanu).
B. Menţionarea unei THD, imitată după piesele lui Alexandru cel :\lare, ca
descoperită aici, este eronată (vezi :;upra, Dud e~ii 1 Xoi).
50. Du/eu (corn. Fârliug, jud. Caraş-Severin) A. Înlr-o vie de Iangă râul
Pogănici, înainte de luna martie 1877, a fost descoperit un aureus emis de Nero,
donat de proprietarul viei, toslul secretar de stat la ?llinisterul Culturii, Gheorghe
Ioano\'ici, la ~JNMB (AE, XI, 4, 1877, 128; B. :\IILLEKEH, 18UU, 21; I. IlEHKESZI, Hl07, 18; B. MITREA, 1!M5, to.J, nr. 28; I. GLODARJU, 1971, IVi
122; idem, IU"l4, 282, XXXI\", nr. 122; L. ?IL\HGllITAN, l!l7!l, 173, 11. 15!l;
D. BAL.\NE~CC, l!l85/a, s.v ., care presupune o confuzie cu un aureus, aşa-zis
descoperit la Fârliug. Locul descoperirii este satul Dulru (Y. infra, s.v.).
B. În Hlfil s-a descoprrit un :rnreus emis de Otho (Homa, (j() d.Chr.), ]):
18 mm, G: fi,58 g, C'are, în 1!Hi2, a fost achiziţionat pentru }IJIH de C'ătre Gh.
LazaroYiei (.\1.JIH, inv. A-1; inf. Gh. LazaroYici; N. Cîl'DEA, 1!171, 140; Dacia,
XS, 17, rnn, 112, nr. 57; 51Cff, 2·1, 1, Hl73, J.18, nr. :i7; n. BALANESCU,
l!J85/a, S.\' .) .
51. !J11pljoja (Iugoslavia) A. Dr aici, în colec!ia lui S. Ormos a ajuns, în
1875, o monedă mică din hronz emisii de Traian (I. BEHKESZI, Hl07, 15).
B. l\Ionedelr republicanr şi imprriale romane din secolul I cl.Chr., mc11tionate ca pro,·enind de aici (L. .MĂHGIIITAN, 1979, 174, n. Hil), nu se regăsesc
în bibliografia citată de autor.
5~. J:flil11ic'. Jlurgu (rom., jud. Caraş-Sl'Yl'riu) În hol arul romu1wi, în )Jllllf'tul numit Fa/a 1:11,mirnlui, in l!JG7, la sf1parra Yi\ri de vir, locuilorul Efrem Sula
agăsit 1 DIRrmisde \'espasian, Av.: VESPASIANVS, ?T.P.HESAVG?;capspre
dreapta; HY.: În exrrgă, 11\IP III, (Inf. \'. Nemi~, l!l7!1; \'. NEMIŞ, 1981, 105).
53. Făget - Ralin/ (zonă, .iud. Timiş) În 1SH9, la lucrările pentru construcţia căii ferate intre Făget şi Balinţ, s-au descoperit, izolat, mai multe monede
romanr, printre care 1 DIR emis de \'espasian, 2 DIR emişi de D0mitian şi 1 DIR
emis de Traian, pe care îm·ăţătorul din Bara i-a lrimis~ lui Vineenţiu Babeş, Ia
Budapesta (II. DAICOVICJC, l!l71/b, 561--56~~; L. l\!AHGHITAN, 1979, 173,
11. 160).
Feher Templom. wzi Bela Crkva
Ferencfalva, vezi Văliug
5.1. Ferendia (corn . .Jamu }fare, jud. Timiş) Se pare ca 111 localitate ar fi fost
descoperit un tezaur de DRR dintre care unele piese ar fi ajuns la prof. O. Răuţ
din Reşita (inf. Gh. Lazarodci).
55. Fdrliug (corn. jud. Caraş SeYerin) A. Se semnalează descoperirea în holar
a unui aureus emis de Vespasian (J. WINKLER, 1955, 134, nr. 72; I. GLODARIC, 1971, IVi125; idem, 197 11, 283, XXXIV, nr. 125; L. MĂRGHITAN, l!l79,
173, n. 159; D. BALANESCU, 1985/a, s.v.).
B. Aureusul de la Nero, considerat de unii ca descoperit la Fârliug (v. supra,
55/A şi bibliografia), a fost găsit în hotarul satului Duleu, unde se aflau moşia
şi viile lui Gheorghe Ioanovici, nobil de Duleu şi \'alea Mare, prefect de Lugoj
în 1848, secretar de stat in 1870, decedat Ia Budapesta în 1908, ctitor al bisericii
ortodoxe din Du leu (Chesf. ,)J .B. T., s.v .). Nu este exclus ea în zona celor două
sate să se fi descoperit un tezaur de monede de aur imperiale timpurii.
56. Folea (com. \'oiteg, jud. Timiş) Din hotarul satului ar proveni 1 DIH
emis de Domitian (Cohen, 81, Roma, an 85): Av .: CAES DOM IT AVG GERM P
N TH P IIII; HY.: Il\lP VIII COS XI CENS POTES P P (C. HAILEANU, în
Ori:onl, Timişoara, an XXXIV, '.!.7 :lttfit1st ln8:l).
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57. Gaiu Mic (corn. Mora\"iţa, jud. Timiş) Mic tezaur descoprrit în hotar,
compus din 7 THD -- „monede barbare·' - achiziţionat de M.B.T. laolaltă cu
alte două monede moderne de la l\L Sepsy, în 1~43. Piesele nu au putut fi identificate în depozit (IMBN, 1956/346). Confuzie cu Lugoj, v. infra 86/i.
58. Gaj (Iugoslavia) A. Tezaur (?) de THD de tip Filip II, descoperit pe la
1900, în punctul din hotar numit Beli Bre_q din care B. Milleker a văzut dou&
exemplare la comerciantul Petar Subotic. Acesta a donat o piesă muzeului din
Vr~ac. in 1903, B. Millekcr consemnează descoperirea altor trei exemplare, iar în
1904 prim-pretorul Bela Torok a mai primit din Gaja două astfel de piese. Foarte
probahil un tezaur care s-a risipit (B. MILLEKER, Hl06, 81; I. BERKESZI, 1907,
2, 20; () GOHL, 1!:122-1923, 5; M: ROSKA, 1942, 96, nr. 18; B. MITREA, 1945, 28,
nr. 7).
B. In 1875, în colecţia lui S. Ormos, a ajuns 1 DH emisă de oraşul Dyrrachium care i-a fost trimisă de Dr. Kozary cu menţiunea că a fost descoperită Ia
Galja (I. BERKESZI, 1907, 20; () GOIIL, Hl22-1923, 7; B. MITREA, 1945,
86, nr. 19).
59. Gătaia (corn., jud. Timiş) Înainte de 1972, în grădina locuitorului Beniamin Gali s-a descoperit 1 DRR emis de L. ANTESTIVS GRAGVLVS (M. H.
CRAWFORD, 1974, 238/t, Roma, 136 în.d.Clu.; P. Tomescu, 1972, 55; T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.; L. MĂRGHITAN, 1979, 159-160, 11. 94; N. GUDEA,
I. MfffU, l!J83, 193, V/12, 198, IV b/12).
60. Glogonj (Iugoslavia) În 1881, la săparea unei pivniţe s-ar fi descoperit
un mormânt (?) de inhumaţie din inventarul căruia ar fi făcut parte trei brăţări
din bronz, o toartă de bronz, o mărgea neagră din lut şi 1 THD de tip Filip II
având G: 13,45 g. Obiectele au fost trimise Ia MNMB de către proprietarul casei,
Gustav Schwanfclder (AE, I, u.f., 1881, 284; AE, II, tt.f., 1882. 154; B. MILLEKER, 189-1, 40-41; idem, 1897, 46; idem, 1900, 26-27; I. BERKESZI, 1907, 2,
20; K. PINK, 1939, 71, 137, nr. !)1, pi. XII, fig. 238; M. ROSKA, 1942, 99, nr. 37;
B. MITHEA, 1945. 27, nr. 4; 1\1. GARASANIN, D. GARASANIN, 1951, 91; J.
WINKLER, 1968/b, 44, n. 167, cu plasarea greşită a localităţii in Ungaria; C.
PREDA, 1973, 56, tip Banal, spre jumătatea secolului III în.d.Chr ., ignorând condiţiile d{'scoperirii; L. MĂRGHITAN, 1979, 129; idem, 1980, 82, menţionând,
eronat, descoperirea mai multor „tetradrahme dacice"). Caracterul funerar al descoperirii, menţionat de l\Iilleker, esLe discutabil.
Gole! (corn. Bucoşniţa, jud. Caraş-Severin) Tezauru 1 monetar descoperit în
1840, la săpatul porumbului de către săteanca Maria Terebuga, era ascuns într--0
ladă (I. LOTREANU, 1935, 201) şi conţinea mai mulţ.i DRR şi DIH dintre care
ultimii emişi de Galienus. şi Valerian în secolul III d.Chr. (J. G. SEIDL, 18461847, 33, 158; J. WJNKLER, 1967, 146, nr. 61; D. TUDOH, 1968/a, 36, cu neclarităţi; M. MACREA, 196!)). În consecinţă, el nu aparţine epocii Latc'.ne; aşa
cum au considerat mai mulţi cercetători (B. MITREA, 1945, 104, nr. 20; J. WINKLER,
1955, 134, nr. 77; .M. CHIŢESCU, 1968/a, 661, nr. 17; L GLODARIU, 1971,
IV/139; idem, 1947, 233, XXXIV, nr. 139; L. :(\{ĂRGHITAN, 1979, 160...:....161;
n. 101, 173, n. 157; D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.).
()I. Gornea (corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin) Cu prilejul săpăturilor arheologice din aşezarea romană de aici s-a descoperit şi un as diu bronz emis de Caligula (Cohen, I, 27, an 37), alături de numeroase monede romane. imperiale (Dacia,
Ns, rn, 1975, 322, nr. 54; N. GUDEA, 1977, 33).
62. Grabă! (corn. Lenauheim, jud. Timiş) 1. DRR emis de C. MAIAN1VS,
descoperit în toamn<i lui 1937, a ajuns în colecţia Somog):. Av .: Capul Romei
cu cască înaripată, spre dr.; înapoia capului: X; Rv .: Victoria în bigă în galop
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spre dr.; suh rai: C. :\L\L\NI; in exergă: HO'.\L\ (GRUEBEH. Hl10, Italia, 'BI,
a. 172-151, apuci T. NUSSBAUl\I, Hl65 -Hl70, ss.; E. A. SYDENI-IA:\1, Hl52,
427, Roma, 135-n1, apud D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v .).
63. Grădinari (corn., jud. Caraş-Severin) l DRR emis de L. PORCILIVS C,
descoperit în hotar, a ajuns in colecţia Winklcr (E. BABELON 1!101, 38G-l, apuci
T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.; l\I. H. CRA WFORD, 1!)74, 37!:J/l, Homa, a 80
în.cl.Chr., a pud D. BĂLĂNESCU, 1!)85/a, s.v .).
G4. Helfin (Iugoslavia) 1 DIR emis de Nero, descoperit în hotarul satului, a
ajuns ln colecţia \Yinkler (Cohcn, 121, apud T. NUSSP.AU:M, l!l65-1970, s.v.).
65. la11011a (com. Hemetea !\lare, jud. Timiş) O monedă clin bronz emisă de
Nero, care a fost descoperită la marginea satului a ajuns în colecţia Somogy: Av .:
Cap diademat spre dr., NEHO CLAVD CAESAR AVG GER; Rv.: Roma aşezatft
pe scuturi, spre stg ., cu o cunună în stg.: PON !\IA TR P L\IP P P S/C (Cohen,
189, apuci T. NUSSIUU'.\I, 19G5-Hl70, s.v.).
66. /clar (corn. Topolovăţu Mare, jud. Timiş) 1 Tl-ID de lip Filip II, descoperită aici iu 1!)29, a ajuns în colecţia \Vinkler (T. NUSSBAUl\I, 1965-1970,
S.V .).

· Gi. /griş (com. Sânpetru l\larc, jud. Timiş) În hotar, in locul numit Câmpul
lui Traian ('?) s-a descoperit uu tezaur de DRR clin care trei exemplare se aflau,
la un moment dat, în posesia prof. I. Sziics din Sânnicolau Mare (inf. M. Munteanu;
C. RĂILEANU, I. SZOCS, comunicare la cel de al X-lea simpozion de numismatică, Timişoara, 11 no\·„ 1984; idem, Dra1ielul Roşu, Timişoara, nr. 12.482, 1!)85;
L. STEPANOV, Hl85, 161, n. 4). Emiten!ii pieselor snnt MINVCIVS RVFVS, 122
în.ci .Chr., LVCIVS SATVRNINVS, 104 în.d .Chr„ MARC VS VOLTEIVS, 78 in.d.Chr.
68. llidia (com. Ciclova Homână, jud. Caraş-Sewrin) :\. Pe dealul numit
Cucuiova ;."\lare s-a descoperit 1 THD de tip Filip II (CJ. GOIIL, 1914, 133; K.
PINK, l!:J3B, 42, 45, 138, nr. 117; .J. \VINKLER, 1955, \)5; idem, 1968/b, 3!); C.
PHEDA, 1973, 56, nr. (i: tip flanai, spre jumătatea secolului III în.d.Chr„ care, în
mod nejustificat, socoteşte informaţii le despre descoperire vagi şi genera le; E.
IAnOSLA VSCH I, GH. L\Z.\ROVICI, 1979, 457; N. GUDK\, I. MOŢU, l!J83,
l!:J3, Vl/15, 1!)8, Vjl5).
H. În 1879, in colecţia S. Ormos a intrat 1 DIR emis de Vespasian, descoperit aici (I. BERKESZI, 1907, 21; I. GLODAHIU, 1971, IV/151; idem, 1974, 21H,
XXXI\', nr. 151; L. l\lARGH ITAN, 1!)79, 173, n. 158).
G9. Insif (com. Liebling, jud. Timiş) În hotarul satului s-a descoperit 1 DRR
emis de L. VALEHIVS FLACCVS (E. BABELON, 1901, II, 512-11, an 11'1-10,
apud T. Nussbaum, 1!)65-1970, s.v.). Piesa a ajuns în colecţia 'Vinkler.
70. /:vin (corn. Recaş, jud. Timiş) În 1936, în curtea bisericii ortodoxe
romane din sat s-a descoperit un mic tezaur de DIR emişi de Yespasian şi Domitian cuprinzând aproximativ 10 exemplare. Monedele au intrat în posesia preotului
din localitate la care, în 1970, am văzut 1 DIR emis de Domitian: Av.: Capul spre
dr. IMP CAES DOMIT AVG GERM P. M. TR P XV; Rv .: Victoria în picioare
cu coif şi mâna cir. ridicată; scut în spate şi sabie ('?) în mâna stg. IMP XXII
COS XVII ('?) Y SF PPP (AMBT, Doss. 3/1936, 101-142, adresa nr. 582/193
din 28.04. 19::i6 intrată la pretura plasei Recaş cu nr. 1172/1936).
Jadani vezi Come§ii
71. Jdioara (rom. Cricio\·a, jud. Timiş) Tezaur ele DRR descoperit în 27 iulie
Hl73 de locuitorul Gh. Derbac în locul numit „Dunga Rovinei'', depus într-un vas
de mici dimensiuni, lucrat cu mâna. l\LB.T. a achiziţionat vasul şi 69 piese, probabil totalitatea tezaurului. ~Ionedele sunt emi5e între sfarşitul secolului III şi
7,1 in.d .Chr. (IMBN 373/1973; 1\I. MOGA, l!J75, cu detenrtinări după H. A. GRUE-

263
https://biblioteca-digitala.ro

BER, 1910: 229-217-77 in.d.Chr. Dacia, N.S., 22, 1978, 365, nr. H; L. :\L\RGHITAN, 1979, 160; M. MOROZ-POP, 1983, 475, XVIl/3, fără bibliografie
(j?); D. BĂLĂNESCU, 1985/a, cu determinări după M. E. CRAWFORD, 1974).
Jasenovo vezi Orefoc.
72. Jebel (com., jud. Timiş) Înainte de 1950, notarul comunei a donat la l\f.B.T
1 DRR (IMBN IV, 342). Piesa nu a putut fi identificată în depozit.
73. Jimbolia (oraş, jud. Timiş) În 1909, la cărămidăria oraşului s-a descoperit 1 DRR cmb de L. CAEC. METELLVS care a ajuns în colecţia Gavrilovici:
Av.: Cap cu cască înaripată spre dr.; sub bărbie, X; înapoia capului, ROMA;
Rv.: Elefant mergând spre stg; în exer€'ă, CAETIL. (T. NUSSBAU~f. 1965
-1970, s.v.; 1\1. CRAWFORD, 1974, 263/1, Roma, a. 127 în.d.Chr., apud D. BĂLĂ
NESCU, 1985/a s.v.).
74. Jupa (oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin) A. După unele informaţii,
in colecţia S. Ormos ar fi intrat un tezaur compus din era 50 TI-ID de tip Filip II,
descoperit între satele Jupa şi Jaz. Nesigur.
B. În cercetările arheologice din castrul şi municipiul roman s-au descoperit
numeroase monede între care patru denari emişi de Marcus Antonius pentru legiuni (32 -31 în.d.Chr.), 1 DIR emis de Vitellius, 4 DIH emişi de Vespasian, 1 DIR
emis de Domitian şi 1 DIR emis de Nerva (D. BĂLĂNESCU, 1984, 130, nr. 10/h;
D. BĂLĂNESCU, P. ROGOZEA, 1986, 219-224).
75. Kaluderovu (Iugoslavia) În 1845, în hotarul satului s-a descoperit 1 aurcu.s
emis de Vitellius (B. MILLEKER. 1899, 60; I. BERKESZI, 1907, 35).
Karlovac, vezi Hanafs/;i Karlovac
/(is-1\Jrzseny, nzi Neuzina
Kis Omor, vezi Rovinif a Mică
76. Kis Zombor (Cngaria) În vara lui 1872, la cărămidăria de pc moşia
văduvei lui Janos Ronay, la 800 m sud de sat, s-a descoperit un mormânt de
inhumaţie, orientat E-V, în inventarul căruia s-ar fi aflat şi o THD de tip
Filip II, Av.: Capul lui Zeus încununat cu lauri; Rv.: Călăreţ cu ramură de
măslin în mână. Restul i1IYentarului mormântului (şiraguri din scoici şi colţi de
mistreţ, mărgele din pastă verzuie, torques şi brăţări din bronz) nu poate fi atribuit epocii Latt:~ne. S-ar putea ca moneda să fi fost reutilizată, dar este pobsibil să
fi fost găsită în hotarul satului cu un alt prilej şi dată lui S. Ormos ca făcând parte
din mormânt alături de alte antichităţi de diferite epoci - morminte de tip l\Iokrin-Beba Veche, sarmate etc. (AMBT, P. V. al şedinţei de lucru din 31 decembrie
1872 a Asociaţiei de istorie şi arheologie din Ungaria de Sud, raportu 1 lui S. Ormos;
B. MILLEKER, 1891, 70; idem, 1894, 40-41; idem., 1897, 191; idem, 1900, 23,
28-29; I. BERKESZJ, 1907, 2, 48 afirmă descoperirea în localitate a mai multor
THD dintre care două exemplare ar fi fost achiziţionate de un negustor timişorean;
L. MARTON, 1933, 13, nr. 52, atribuie mormântul epocii Latene; I. MILOJA. în
scrisoarea adresată dr. W. Buttler de la Richardts Museum din Koln din 6 februarie
1934 atrage atenţia asupra lipsei de lrgătură între antichităţile „mormântului" de
la Kis Zombor şi monedă; K. PINK, 1939, 24-25, n. 21; M. ROSKA, 1942,
130, nr. 213 socoteşte moneda <lescc,perită în mormânt; B. l\f.ITREA, 1945, 28,
nr. 5).
Kladovo (la .J. \VINKLER, 1968/b, 39 şi N. GUDEA, I. MOŢU, 1983),
nu este o localitate din Banat, ci de la sud de Dunăre.
77. Kovin (Iugoslavia) A. Se menţionează, fără alte precizări, descoperirea
în hotar a unor THD de tip Filip II (B. MILLEKER, 1897, 74; I. BERKESZI,
1907, 25; O GOHL, 1922-1923, 10).
B. Se menţionează descoperirea, în repetate rânduri, a unor DH emise de
oraşele Apollonia şi Dyrrachium (B. MlLLEKER, 1897, 74; I. BERKESZI, 1907,
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23; b GOHL, 1922-1921, 7; B. ~lITREA, HJ.15, 86, nr. 20; P. fJOPOYIC, 1987,
154, nr. 107).
C. Se menţionează descoperirea, în repetate rânduri, a unor DRR (8. ~fILLE
KER, 1897, 74; I. BERKESZI, HJ07, 25).
D. În hotaru I satului, spre BavaniSte, în juru I lui 1898, s-a descoperit un aurcus c-mis de Titus pc care Milleker l-a văzut în HJOO, în posesia lui St. Kalimacchi (B. MILLEKER, 1906, 286).
78. J(ruscica (lugoslaYia) În 1871 s-a descoperit aici o monedă din bronz
emisă de Traian care a intrat în colecţia lui S. Ormos (I. BEHKESZI, 1907, 24).
79. Kusic (Iugoslavia) În 1870, de aici a a,juns în colecţia lui S. Ormos
1 DRR emis de familia Aurelia (I. BERKESZI, 1907, 3, 26; B. MITREA, 1945,
103, nr. 8).

TJ1jnsfalva, Yezi Padina
l,ds:zlovcir, wz i Pescari
80. Lăpuşnic (com. Bara, jud. Timiş) A. Informa\ ii nesigure şi necontrolabile
despre descoperirea unei didrahme de argint Filip II (?) sau a două tetradrahme
Filip III(?) (.J. WINKLER, 1955. 64-65, nr. 11, citând pe episcopul greco-catolic de Lugoj, V. MIHALYI, Cercu/ariu către vcn. cleni diecesanu, Lugoj, 1881, care
nu mi-a fost accesibil; C. PREDA, 1956, 275, nr. 3; D. BĂLĂNESCLT, 1985/a,
S. V.).
.
B. Se men\ ionc-ază, Yag, descoperirea unor DH emise de oraşele Apollonia
şi Dyrrachium.
C. Se menţionează descoperirea în hotar a unui DRR al familiei ABVRIA.
D. Se menţionează descoperirea unui denar emis de ~Iarcus Antonius pentru
legiuni.
E. Se menţionează un denar emis de Augustus.
F. Este menţionat 1 DIR emis de Domitian.
(8 - F : RAR, informaţii neverificate).
G. În 1868 s-a descoperit un tezaur monetar compus din DRR şi DIR din
care S. Ormos a reţinut, în colecţia rn, DRR ai familiilor AEMILIA, BARBATIA,
CAECILJA, F\F IA, F\RIA, RO~CJA, HVBRIA, un denar emis de Iulius Caesar,
3 denari emişi de Augustus OctaYianus şi 2 DIR emişi de Hadrian. Nu este exclus
ca descoperirile menţionate supra la C- F să facă parte din acelaşi tezaur (V.
l\HHALYI DE APSA, Cerculari11, v. supra, I. BERKESZI, 1907, 3, 26; M. HOSKA,
1942, 195, nr. 49, s.v. Lăpuşnicu Mare, Y. infra; B. MITREA, 1945, 104, nr.
18; I. NAGHIU, în CNA, XIX, 1945, 4, nu mi-a fost accesibil; D. PROTASE,
1966, 87 menţionează salnrea a peste 60 (?) de monede; J. WINKLER, 1967,
148, nr. 78 menţionează 13 monede; T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v. presupune,
nejustificat, că monedele de la Hadrian nu fac parte din tezaur; I.GLODARIU,
Hl71, IV/160; idem, 1974, 285, XXXIV, 160; TIR, 1968, L. 34, nr. 73; L. MĂR
GHITAN, 1979, 160-161, n. 101, 173, n. 156, menţionează existenţa numai a
DRR; D. PROTASE, 1980, 176, 182-183, 185, 188-192 susţine existenţa la
1\1.B.T. a 62 exemplare, ceea ce nu corespu~de realităţii, şi îl atribuie dacilor; N.
GUDEA, I. MOTU, 1983, 193, Vl/16, 198, V/16; D. BĂLĂNESCU, 1985/a datează DRR din tezaur între 87 şi 48 în.d.Chr.).
H. Cn DIR emis de Nerva a ajuns în colecţia Somogy (T. NUSSBAUM,
HJ65-Hl70, S.Y.).
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Există posihililatra unor ronfuzii cu drsroprriri de la Lăpuşnirn ~larr (ju-d.
Caraş-Severin), deoarrce la sfârşitul secolului trecut şi inceputul secolului nostru,
ambele localit.ăţi au purtat acelaşi nume şi au aparţinut aceluia~i judeţ.
Lăpuşnicu 111 arc (corn., jud. Caraş-Severin), confuzie la ::\l. ROSKA, 1942,
195, nr. 49: Nagy Laposnok, evidentă la lectura bibliografici folosite, unde citează
F. PESTY, 1878, II, 35. Comuna din Almăj nu a putut face parlc din comitatul
Severin, datorită pozipei geografice.
81. Lenauhcim (corn„ _jud. Timiş) 1 DIH emis de Traian a ajuns, în 1872, in
colecţia lui S. Ormos (1. BEHKESZI, 1907, 14).

82. Leuc11şe,~ti (corn. Bethausen, jud. Timiş) 1 DIH emis de ATILYS SAH.\l'\\"S
care a ajuns în colecţia Somogy: A v .: Capul Romei cu cască înaripată spre dr.; în
spatele capului, X. Rv.: Victoria, jumătate nudă, in higă, în galop, spre dr.; sub
cai: SAR; în exergă: HOl\IA. (H. A. GHUEBER, 1910, Homa, 741, 172-151
in.d.Chr., a1~ud T. NUSSBAUM, HJG5-1970, s.v.; l\L H. CHAWFORD, 197-1, nr.
207/1, Roma, 150, în.d.Chr., apud D. BAL\NESCC, 1985/a, s.v.).
83. Li11bcova (corn. Berzasca, jud. Caraş-Severin) A. În 1982, în cercetările
arheologice din aşezarea dacică de la Stenca, conduse de Marian Gumă, s-a desccperit 1 DRR emis de C. NAEVIVS BALBVS (H. A. GHUEBER, HHO, Roma 291G,
a. 81 în.d.Cl1r.; E. A. SYDENHAM, 1952, nr. 769, Italia, a. 78-77 în.d.Chr.;
M. I-1. CRAWFORD, 1974, nr. 382il, Roma, a. 79 în.d.Chr.; apud D. BALĂ
NESCU, 1983, 235-237, 1/2; idem, 1985/a, ss.). Piesa a fost descoperită în nivelul inferior al aşezării.
B. În aceleaşi cercetări, v. supra, s-a descoperit un as emis de Augustus M. Salvius Otho, datat în a. 7 în.d.Chr .. Urma slahă a unei contramărci ce a aparţinut, probabil, generalului P. Quintilius Varus, datează piesa după a. U. cl.Chr.
(D. BĂLĂNE~CC, 1983, 236-237, 11/1; idem, 1985/a s.v.).
C. În cercetările arheologice din 1984 s-a mai descoperit o monedă romană
din bronz, complet tocită, ce se datează, probabil, în secolul I. d.Chr. (D. BAL\NESCU, 1985/a, s.v.).
84. Lokiishaza (comital Torontal - Banat?) 1 THD de tip Filip II _(K. PINK,
1939, 25, n. 21, citând însemnările şi harta rămase după moartea lui O. GOHL).
Nu am izbutit să aflu numele actual al localităţii. Ipotetic, ar putea fi Lukino Selo,
fost Lukâcafalva ('?). Localităţi cu acest nume au existat în judeţele Arad şi
Gomor (N. KOLLEHFFY, 1877).
Lokva, Lowa, vezi Socol
35. Lokve (?) (Iugoslavia) Cn tezaur (?) de THD de tip Filip II de unde, in
1898, în muzeul din Vrsac, a ajuns 1 THD, „imitaţie barbară" (I. BERKESZI.
1907, 2, 37; M. ROSKA, 1942, 304, nr. G9). Localitatea nu a putut fi identificată.
Probabil este V eg-Sze11t-Mihaly = J,okve, din apropiere de Vrsac.
86. Lugoj - „împrejurimi" (municipiu, jud. Timiş) Nu este exclus ca numeroasele descoperiri de THD de tip Filip II din împrejurimile Lugojului să facă
parte din tezaurul (tezaurele?) de la Criciova, descoperit în 1910 sau din altul,
mai nchi, risipit în totalitate (v. supra, s.v.).
A. 1 THD, G: 12,59 g (DESSEWFFY, 1240; K. PINK, 1939, 47, 140, nr.
172; B. MITREA, 1945, 30, nr. 22; .J. WINKLER, 1968/b, 37, 39, n. 109;
idem, 1969, 70, n. 227, 73, n. 261, fig. 85; V. l\lIHĂILESCU-BÂRLIBA, 1971,
196, datând-o ± 300 în .d .Chr.; C. PR'E DA, 1973, 88, n. 263, tipul cu cifre romane,
grupul A -- Zeus, datat ±200 în.d.Chr.).
B. 1 THD, G: 13,38 g (MNMB; K. PINK, 1939, 46-47, 140, nr. 172; E.
CHIRILĂ, N. CHIDIOŞAN, I. ORDENTLICH, N. KISS, 1972, 56; C. PREDA,
1973, 67, tipul Agriş _.\ - Silindia, începutul secolului II în.d.Chr.).
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C. 1 THD, înrrgistrată în 1888 (0. GOHL; HH4, 133; K. PINK, 1939, 46,
140, n:r. 172, tare o crede, greşit, din tezaurul Criciova- 1910; C. PREDA, 1973,
62, n. 151, citându-l pc Pink, confundând..:o cu cealaltă piesă ·de acelaş tip, aflată
la MNl\1B, v. infra, D.; J: WINKLEn, 1975, 97-98, subliniind descoperirea
piesei în 1888).
D. 1 THD (MNMB; K. PINK, 1939, 140, nr. 172, diferită de precedenta;
C. PHEDA, 1973, 62, pi. VIII, 4, tipul Criciova B).
E. 1 THD, G: 13,03 g (MNMB; K. PINK, 1939, 67, 140, nr. 172, pi. XI,
fig. 219; S. Dll\IITRIU, O. ILIESCU, 1959; C. PREDA, 1964, 356-357; .J.
\VINKLER, 1969, 80; V. MIHĂILESCU-BÂHLIBA, 1971, 200; E. CHIRILĂ,
N. CHIDIOŞAN, I. ORDENTLICH, N. KISS, 1972, 60; C. PREDA, 1973, 133,
două exemplare, 137, nr. 6, tipul Larissa-Apollon-Amphipolis, ser. a, ±200 în.d.Chr.).
F. 1 THD, G: 13,25 g (MNMB; K. PINK, 1939, 67, 140, nr. 172, pi. XI,
fig. 220; S. DIMITnil', O. ILIESCU, 1959; C. PREDA, 1964, 356-357; .J.
\VINKLEH, 1969, 80; V. MIHĂILESCC-BÂRLIBA, 1971, 200; E. CHIHILĂ,
N. CHIDIOŞAN, I. ORDENTLICH, N. KISS, 1972, 60; C. PREDA, 1973, 133:
două exemplarr, 137, nr. Ci: 3 rxewplare, acelaşi tip şi aceeaşi datare ca piesa
precedrntă).

G. 1 THD, G: 12,63 g (\1N~1B; K. PINK, Hl39, G7, 140, nr. 172; S. DI1\lITRIU, O. ILIESCU, 1959; C. PREDA, 1964, 357; C. PREDA, 1973, 137,
nr. 6, acelaşi tip şi aceeaşi datare ca şi precedentele).
H. 1 THD (colecţje particulară din Cluj, tip Crişcni - Bercl1icş, .J. WINKLER, 1969, 84, n. 412).
I. 9 THD = „nouă monede de argint barbare", achiziţionate de M.B.T. în
l\J43 de la d-na Elena Sepsy din Timişoara, care au făcut parte din colecţia tată
lui ei, dr. Arthur Traufellner, consilier orăşenesc în Lugoj (AMBT, Doss. 3/1943,
nr. 253/1943 şi decizia Primăriei Timişoarei, nr. cult. 28564/19 oct. 1943; v.
supra, Tanat, nr. 4/A - D) .
.J. lJ n stater de la Alexandru cel Mare (v. supra, I.).
K. 1 THD, la .J. WINKLER, 1968/b, 43, n. 163 care nu este de la Lugoj,
cf. 0. GOHL, 1914, l, fig. 1; v. şi B. MILLEKER, 1906, 92; l\f. ROSKA, 1942,
148, nr. 44; N. GUDEA, I. MOŢU, 1983, 193, VI/17, 198, V/17.
Lunca, vezi Socolovăţ
.:Waidan, vrzi Brădişoru de Jos
87. Majdan (Iugoslavia) Din hotarul Iocalilăţii sunt menţionate monede
emise de Marcus·Antonius·şi de Traian (I. BERKESZI, 1907, 28; D. PROTASE,
1970, 149, unde se confimdă localitatea din Banatul iugoslav cu Maidan = Brădi
şoru de Jos din Banatui r01nânesc. ·
llfargina, wzi Milco11eni
88. Markovicevo (Iugoslavia) Un denar emis de l\Iatcus Antonius ·(I. BERKESZI, 1907, 37; B. MITREA, 1945,.103, nr. 4).
89. Mănăştur (corn. Vinga,, jud.· Arad) În hotarul satului s-a descoperit 1 DRP,
emis de LVCIVS CASSIVS care a ajuns în colecţia Somogy (H. A. GRUEBER,
1910, Italia, 585, apud T. NUSSBAUM, 1965-1970; s.v.; M. H. CRAWFORD,
1974, nr. 266/1, Roma, a. 126 în.d.Chr., apuci, D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s. v.).
90. Mehadia - „împrejurimi" (corn., jud. Caraş-Severin) În literatura de
specialitate erau amintite monedele macedonene, greceşti şi romane adunate din
împrejurimile Mehadiei de cronicarul bănăţean Nicolae Stoica de Haţeg, prin anii
1820-1830 (J. \VINKLER, 1955, 66-67, nr. 15; C. PREDA, 1956, 275). Editarea de către D. l\Iioc şi C. Feneşan a volumului de scrieri al protopopului de
Mehadia (N. STOICA DE HAŢEG, 1984 /1831/) permite trecerea în revistă a
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monedelor pr care le-a deţinul acesla, descoperile in zona :'lleha<lia - Băilr Herculane. Mă folosesc de descrierile monedelor făcute de cronicar, aşa cum au fost
traduse şi transcrise ele către Costin Feneşan.
A. 1 TH Filip II: „Monedă greacă <l>IAIIHlN BAI:IAE.Q}:, ru barbă şi
cunună de lauri; geniu, un călăreţ; este Filip, tatăl lui Alexandru" (N. STOICA de
HAŢEG, 1!l8.1f1831/, 188).
B. 1 TH Alexandru cel :Mare: „monedă greacă .\AE'.::AN~PON BALIAE.QI:
geniu pe tron cu o pasăre în mână, Alexandru" (N. STOICA dr IIATEG, Hl84/
1831/, 188).
C. 1 TH Lisimach: „~lonedă greacă AII:HIAX!lOL BALIAE.QL geniu
pe tron, Lisimach, rege in Tracia" (N. STOICA de HATEG. Hl84/1831/, 189).
D. 1 THD, tip Filip II: „Un cap caricatural, un A şi o pasăre; un trup
ca:·icatural, mâini şi nicioare; trebuie să fie Amulius" (?\'.STOICA de IIYfEG,
Hl84/1831/, 188).
E. „Monedă greacă de argint. KOI:OA BAl::IAE.QL, pr l ron până la
Attalus; Kosol, rege în Tracia; in Yremea lui Attalus, pentru prima oară, ge\ii
din l\loscopole au dewnit daci, fiind de neamul lor, romanii au dobândit Pergamon, Mehadia şi Moesia Veche" :Monedă Coson? (N. STOICA de HAŢEG, 198·1/
1831/, 188-189).
F. Se aminteşte ca descoperită aici 1 TII emisă dr T.ysimach (C. IH-HACl', 1924).
G. 1 THD, G: 11,93 g, descoperită aici (Institutul ele ,\rhrologir Bucureşti,
C. PREDA, 1973, 310, nr. 6, tipul Tor - Chereluş, ultimek drccnii alr sceolului
II - primele decenii ale secolului I in.d.Chr.; nr. inY. 2:{5,i2fi8).
H. 7 DH emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium se aflau in colccţ ia lui
N. Stoica de Haţeg. Poate un tezaur (N. STOICA de HAŢEG, Hl8·1/1831, 188189).
I. În inventarul manuscris al colecţiei S. Ormos figurează. la nr. Gfi/1871,
1 DH emisă de oraşu 1 Dyrrachium care a fost găsită la ~lehad ia.
Av.; Cl>EPENEIKO!:
Rv.: ~p - ~A - OM
(S. Ormos, inventar, mss., Biblioteca ~l.B.T., nr. ill\-. 204)
J. În colecţia lui N. Stoica de Haţeg se aflau 31 DRR, J monede emise de
Iulius Caesar, 1 monedă emisă de Cneius Pompeius şi 2 emise de Augustus. Poate
un tezaur (N. STOICA de HAŢEG, 1984/1831/, 188-190).
K. În inventarul manuscris al colecţiei S. Ormos figurează, la nr. 67/1874,
1 DRR al familiei PLACTORIA: Rv .: (l\L PLAC) toriVS AED CVR EX S C.
(S. Ormos, inventar, mss, biblioteca :\l.B .T ., nr. inY. 204).
L. Din Mehadia provine 1 DRR aflat într-o colecţie particulară, emis de
familia CAECILIA: Av.: capul zeiţei spre dr.; în spate;
Rv.: HO~L\; pretor în
bigă, dedesubt, un cap de elefant. (T. NUSSBAUM, 1965-1970, ss.).
l\I. Se aminteşte de aici un denar emis de Augustus (C. BL'HACL', 1924).
N. În colecţia lui N. Stoica de Haţeg se aflau câte 1 DIR de la Tiberius ('?)
a. 31, Nero, a. 51, Domitian, a. 81, Nerva, a. 94 şi Traian, a. 96, precum şi
2 DIR emişi de Vespasian, a. 6\1 şi 79 (N. STOICA DE HA"fEG, 1984/1831/, 189
sqq.).
O. ln inventarul manuscris al colecţiei S. Onnos figurează la nr. 68/1874,
1 DIR emis de \'espasian: Av.: CAES VESPA AVGVST; Rv.: AVG TRI POT (S.
Ormos, inventar mss., biblioteca l\l.B.T., nr. inv. 204.).
P. lu acelaşi inventar figurează. la nr. 69/1874, 1 DIH emis de Vespasian:
1h .: IMP CAES VESPASIANVS A\'G; Hv .: COS \'I (S. Onnos, loc. cit.).
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H. Sunt menţiona\i ra rxistâncl în colecţia lui S. Ormos 1 DIR clr la Vespasian şi 1 IHH dr la Titus -- Yrspasian, la rare se adauglt o 11101wdă din bronz
de ia Traian, descoperită în 1872, prerum şi o altă monedă din brom de ln Traian,
descoperită in 1874 (I. BEHKESZI, Hl07, 21).
S. Sunt amintiţi de aici 5 DIH şi o monedă din bronz emişi de Domitian
(C. Bl'HACC 1921).
\ll. J1elenre (lugoslaYia) l"n dennr rmis de Augustus, descoperit in localitate,
a ajuns in roll'<·ţia Lamrarter (Cohen, 43, a. 28 în.d.Chr., apud T. Nl:SSBAl'M,
1\)65-Hl/0, s.\" .).
H2. Merrina (rom. Yărădia, jud. Caraş-Se\'erin) lu hotar s-a deseopcrit 1 DIR
ele- la Traian (inf. E. IaroslaYSchi).
\l:L Jiilco11eni (rom. lkrlişlr, jud. Caraş-Sl'nrin) Datorită vechiului ci nume,
Jlirco11ăf, localitatea rslr confundată (B. l\IILLEKER, 1883/a, 152 sq.; I. BERKESZI, 1\107, 28; 0. C~OllL Hl22-Hl2:3, 5; HOSKA, 1942, 173, nr. Hi7, care
aminteşte şi Milcnveni), rn Jierrina (cern. V&rădia, jud. Caraş-Sewrin). O altă
confuzie se face cu loralitatra Margina, jud. Timiş (B. MITREA, Hl45, 48, nr. 11).
A. În anii 1870, la arat, a fost descopt'rit un stater de la Alexandru cel
l\lare rare a ajuns la muzeul din Bela Crha (L. BOHM, 1879; B. MILLEKEH,
1883/a, 152 sq. ca de la l\krcina; idem, 1894, 37, ca Mikoveni; idem, 1897, 98,
menţionând rcclificarra; I. BERKESZI, Hl07, 2, 28, s.v. Mercina; 0.GOHL,
1922-Hl2:1, 5, s.v., l\frrrina; i\1. Hoska, Hl42, 173, nr. 162, s.v. Mercina;ibiclem,
184, nr. 244, s.Y. Mikon•ni; B. :\litrea, Hl45, 48, nr. 11, s.Y. Margina; F.MEDELET, H'81, 22).
B. În hotarul satului s-a găsit 1 DH rmisă de oraşul Dyrrnchium (T. ORTYAY, 18~6, 232; I. GLODAHlt', 1971, Illi47; idem, 1974, 271, XXXII, nr. 47).
J1ircovclf, nzi Milcoveni
Jiirko11ac:, vezi Milcoveni
\14. Moldc:vu 1\ouci (oraş, jud. Caraş-Severin) A. l'n denar de la Augustus, descoperit in zona Obsen:alor, a ajuns în colecţia lui Şt. Sirnici din Moldova Nouă.
Piesa se datează 2 in.d .Chr. - 11 d.Chr. (D. BĂLĂNESCC, 1983, 131, nr. 13).
B. Din localitate este semnalat un dupondius de la Traian, Roma, 101-102
(D. BALr\NESCL, H18:1, 131).
~)5. Moldova \'erhe (oraş :Moldo\' a Nouă, jud. Caraş-Severin) A. Dintr-un
probabil tezaur descoperii înainte de 1881, risipit, se menţionează mai multe THD
de tip Filip II !:ii Alexandru cel Mare. Milleker a văzut două exemplare la bijutierul .Joszef .Jungt'n din Bl'la Crkva (B. MILLEKER, 1897, 78-79; I. BEHKESZI,
1907, 2, 28; M. HOSKA. Hl12, 213, nr. 44: B. MITREA, Hl45, 29, nr. 16, 48,
nr. 17; .J. \VIKKLEH, )\)58, 31; idem, Hl68/b, 39, n. 110, menţionând, nejustificat, două monede dacice „izolate" de tip tetradrahmă; C. PREDA, 1973, 333,
nr. 17, tipul combinat .lle.ramiru rel ,:"\-fare - Filip III Arideul, dar încadrarea lor
tipologică şi cronologică atât de târzie este arbitrară).
H. 1 DH emisă de oraşul Dyrrachium a fost găsită în 198:1, cu prilejul unei
periegheze de călre O. Bozu, în punciul Jose, la 50 m de şoseaua \foldova Veche
--- Pescari (D. BALĂNESCU, 1985/b, 173, n. 2 şi o inutilă şi inexaC'lă revenire
la p. 178, 11. 1:1, v. mai jos, s.v ., Moldova VPrhe - Insulei).
C. Din hotarul satului este semnalat un aureus emis de Titus, (L. HOHM,
1861, II, :12:1; B ..?\lILLEKEH, 18\l7, 48; I. BERKESZI, Hl07, 28: \I. ROSKA,
1942, 213; nr. 4·1; B. \lITREA, Hl45, 105, nr. 31; I. GLODAHil·, Hl71, IV/
184; idem, 1974, 281i, XXXIV, nr. 184; L. \L\HGHITAN, Hl7H, 1n, 11. 159).
96. Afoldova Veche - Insulă (oraş '.\loldova Nouă, jud. Caraş-Se\'.). Insula
de pe Dunăre din dreptul satului Moldova Veche este numită de diverşi autori
Insulă, Oslro11 şi, mai recent, Insula Decebal.
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A. „O \'eche monedă grecească din arginl", primită la 1\1.B.T. de la preolul
Gy. Wărul_e în 18 septembrie 1895 (IMBN I, 2880). Piesa, o THD imitată după
0 TB a lui Alexandru cel Mare, ar fi fost găsită în 1880 (?), „la Cula din Ostrovul 2\1oldovei, lângă CelalP, într-o vie, peste Oglişelul Topola", de către Elisabeta
Moisi şi avea, pe Rv. „pe Ducipal cu cornul în frunte". Elisabeta l\foisi a donat-o
preotului Gy. Worule care în 1881 (?) ar fi vândut-o la 1\1.B.T. (Al. l\foisi, 1934,
20); clupă o jumătate de wac, acesta confundă probabil anii şi, de asemenea, consideră că ar fi fost o monedă de aur. Dincolo de inadvertenţe, este, evident, vorba
ele nceeaşi monedă).
B. În 1879, pe insulă, în urma unui cutremur ele pământ, a ţâşnit un izvor
termal ce a scos la iveală şi un tezaur de Dll emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium care s-a risipit. Din acesta, 1 DII emisă de Dyrrachium a ajuns în colecţia lui S. Ormos (I. BERKESZI, 1907, 2, 28; b. GOIIL, 1922-1923; 7; B.
MITREA, Hl45, 88, nr. 9; I. GLODARIU, 1971, III/50; idem, 1974, 271, XXXII,
nr. 50).
97. AJoşnifa Veche (corn. Moşniţa Nouă, jud. Timiş) În hotar, spre Bucovăţ,
la arat în 1932, s-a descoperit 1 DRR emis de C. PLAVTIVS: Av.: capul Romei cu
~ască înaripată spre dr.; înapoia capului; Rv.: dioscuri călări în galop spre dr.;
sub cai, C PLVTI; în exergă, ROMA (T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.: H. A.
GRUEBER, 1910, Italia, 454, a. 150-125; D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.: probabil C. PLAVTIVS PLANCVS, E. A. SYDENHAM, 1952, nr. 959, Roma, 47
in.d.Chr. şi M. H. CRAWFORD, 1974, nr. 453/1 a, Roma, a. 47 în.d.Chr.). Piesa
a intrat în colecţia Somogy.
l'vlurani, vezi Bencecu de Sus
Nagy Omor, vezi Rovinif a 1W. are
98. Nadăş (corn. Recaş, jud. Timiş) Cu r·rilejul săpării unei fântâni a fost
descoperit 1 DRR emis de C. AELIVS PAETVS, care a intrat în colecţia Winkler: Av .: capul Romei cu cască înaripată spre dr.; Rv .: dioscurii în galop spre
dr„ cu lănciile în mână; sus, în câmp; câte o stea; sub cai, P PAETVS; în exergă, ROMA (E. BABELON, 1901, I, 110-3, apud T. NUSSBAU:M, 1965-1970,
s.v.; M. H. CRAWFORD, 1974; nr. 233/1, Roma a. 138 în.d.Chr., apud D. BĂ
LĂNESCU, 1985/a, s.v .).
99. Neudorf (corn. Zăbrani, jud. Arad) A. 1 THD, G: 13,80 g, D: 22x23 mm
(Muzeul din Lip9va; Dacia, N. S„ 19, 1975, 312, nr. 211; N. KISS, 1977, 544; idem,
1978, 42; L. MARGHITAN, 1979, 129, n. 140; idem, 1980, 82).
B. În hotar, în 1971, s-a descoperit 1 DRB emis de T l\IALLIVS şi APPIVS
CLAVDIVS (E. A. SYDENHAM, 1952, 570, a. 106 în.d.Clu.; Dacia, N. S., Hl,
1975, 313, nr. 45).
C. Din această localitate este semnalată <lescoperirea unui aureus emis de
Augustus (.J. \VINKLER, 1955, 14Q, nr. 118; I. GLODARIU, 1971, IV/193; idem,
1974, 287, XXXIV, nr. 193; L. MARGHITAN, 1979, 173, n. 156, denari (??); N.
GUDEA, I. MOŢU, 1983, 193, Vl/19, 198, V, 19).
100. Neuzina(Iugoslavia) În 1910 s-a descoperit aici 1 TH originală emisă de
Filip II (NK, XIII, 1914, 18; b. GOHL, 1922-Hl23, 5; B. MITREA, 1945, 28,
nr. 1).
101. Novo Mifosevo (Iugoslavia). Tezaur (?) descoperit în 1846 cuprinzând
printre altele, un stater emis de Alexandru cel l\lare, G: 8,5g (J. G. SEIDL, 18tu,
182, apud B. MITREA, 1945, 47, nr. 1; P. Popovic, 1987, G7, n. 8\.
Omoru Mare, vezi Roviniţa Mare
Omoru .11ic, vezi 1?011ini(a .'ilicel
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102. Opovo (Iugosla\' ia) La 28 decern brie 1887, Sandor Kurlay a donat la
1 TllD de tip Filip II, socotită celtică, descoperită în hotarul localităţii;
AV.: personaj cu barbă; lh.: călăreţ re cal, în dr. TI (IMBN, I, 2:~6G). Piesa nu
a putut fi identificată în depozit.
103. Oravi(a (oraş, jud. Caraş-Sewrin) A. Tezaur (?) din care 1 TIID de tip
Filip II, din primele serii, cu legenda coruptă, „LII AAAA", a ajuns la Budapesta
(MN~IB. in\'. 51/1883: () GOilL, 1914, 133: ,.găsită împreunr1 cu altele''; K. PINK,
1939, 42, 45, 142, nr. 222: „izolată'·; .J. WINKLER, Hl68/b, :1ti, 43, n. 15G, fig. 10,
39, n. 111: „tezaur îndoielnic'·; Y. "\IHI.\ILESCL'-BÂRLIB.\, l!:l71, 196, n. 22; C.
PREDA, 1973, 56, nr. 8, n. 1:-n, tipul Hanat, jumătatea secolului III în.d.Chr.;
L. l\IĂRGHIT AN, Hl79, 1:2.9; idem, Hl80, 82; N. Gl'DEA, I. MOlT, l!:l83, 193,
YI/20, 198, V/20).
B. 1 DH emisă de oraşul Dyrrachium, descoperită izolat, donată la MNMB
de către Iosif Kelermann (.4E, XII, 7, 1878, 263; I. GLODARIU, 1971, III/57;
idem, 1974, 271, XXXII, nr. 57).
104. Orefoc (Iugosla\'ia) A. În săpăturile arheologice ale lui Branko Gavela
din da\'a dacică de la Zido,·ar a fost descoperită 1 THD de lip Aninoasa-Dobreşti,
a\'ând pc rn-crs un călăreţ spre dr. (ASFFB; C. PREDA, 1973, 283, nr. 31, n. 776,
405; îi mulţumesc prof. B. GaYela pentru amabilitatea de a-mi fi arătat piesa în
decembrie Hl78).
B. În aceleaşi săpături arheologice s-a descoperit 1 DRR al familiei SABINA
pe care l-am \ăzut în Hl78, prin amhabilitatea lui B. Ga\'ela (ASFFB).
C. Descoperiri izolate de mai mulţi DHR (B. GAVELA, 1952, 36; P. POPOVIC, 1987, 15G, nr. 91).
D. Monede romane în muzeul şcolii din localitate, fără alte precizări (L. MARGHITAN, 197H, 183, n. 163).
105. Orşova (oraş, jud. Mehedinţi) A. Tezaur(?) din care sunt semnalate două
sau trei THD de tip Prundu„Jiblea (K. PINK, Hl39, 77, 142, nr. 224: 2 exemplare;
C. PREDA, H168, 64: 2 exemplare; .J. WJNKLER, 19()9, 70, n. 220, 77 -78, n.
329· 3 exemplare; C PREDA, 1973, 156, nr. 7, 208, nr. 23: 2 exemplare, tipul
J>rundu-Jiblea, le datează din ultimele două decenii ale secolului III şi rrimele decenii ale secolului II în.d.Chr.; ibidem, 210, unde menţionează 3 exemplare de
tip i\dâncala-Allinăstirea care sunt, de fapt, piesele de lip Prundu-.Jiblea, intrate
la MITC în 1911 - in\'. 50-1911, ci" . .J. WINKLER, 19G9, 77-78, n. 329) pe
care K. Pink şi C. Preda le consideră ca aparţinând unui tezaur descoperit la Orşova
în 1910 cc cuprinde monede dacice mai târzii, de tip Adâncata-lklllnăstirea. După
părerea mea, rnnt două descoperiri distincte, piesele aflate la Cluj făcând parte
dintr-un alt tezaur.
B. 1 THD de tip Adâncala-Mllnăstirea, înrcgistralfl în 1905 (:\JNl\IB, 11r. inv.
1955-16/90, cf. I. WJNKLEH, 1969, 79, n. ;)68).
C. „ Tezaurul din 1910". În 1910 s-a descoperit la Orşo\'a un trzam de THD
din care 4 fxrmplare au ajuns la Muzeul din Graz (K. PINK, 19:3\l, 1'12, nr. 224;
.J. WINKLEH, 1958, 32; C. PHEDA, 1973, 208), 11 exemplare, la :\I.B.T., prin
intermediul lui I. Bleyer (IMBN II/1002-Hlll; K. PINK, rn:~\l, 77, 1-12, nr. 224;
.J. WJNKLEH, 1958 32; M. MOGA 1971, 325, n. 4; SCI\', 23, 1, 1972, 137,
nr. 19; Dacia, N.S., 16, Hl72, 3G3-3G4, nr. 19; C. PREDA, l!:l73, 18~1-202, tipul
Adâncata-Mlinăstirea, din care 3 exemplare: ser. IIl/7, 2 exemplare: ser. 111/8,
2 exemplare, ser. III/11, 1 exemplar: ser. V/21, 2 exemplare, ser. V/27, 1 exemplar:
ser. V/29; ibidem, 208, jumătatea secolului II sau primele decenii ale celei de-a
doua jumătăţi a secolului II în.d.Chr.; L. MĂRGHITAN, HJ79, 135. n. 177).
Dacă ipoteza pe care am l"ormu lat-o este corectă, atu nr i elin te:aurn l Or.~u11a - 1910
~LB.T.
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sunt cunoscutr 15 rx rmp larr deoarccr ce Ir t rci exemplare de la l\IITC, socotite
de C. Preeda de' acest tip sunl de fapt de lipul Prundu-.Jiblea (nr. inY. ~0-1911,
cf. J. WINKLEH., 1969, 77 -78, n. 329). Chiar dacă tipul Adâncaia-Mămistirea
dcriYă din tipul Prund11-Jiblea (.J. WINKLEH 1969, 77-78; C. PREDA, 1973,
213), se poate constata cil uşurinţă că tezaurele ce au in componenţa lor monede
de tip Prumlu-Jiblea nu conţin monede de tip .ldâncata-J1ănăstirea (C.PREDA,
Hl73, 155-15fi), iar tezaurele în care se află monede de tip Addncata-Mlimistirea
mai au în compoziţie doar monede de tip \"irteju, cu excepţia tezaurului de la
Ruse-Sredne J\ula, în care s-au găsit şi ~~DII Filip III (cf. C. PREDA, 1973,
206-210). Tezaurul de la Orşova, 1910, ar fi singurul în care monedele de tip
Prund11-Jiblea şi cele de tip Adâncata-.7\fănlistirea s-ar combina, ceea ce este
inacceptabil din punct ele ndere tipologic şi cronologic. Yezi şi infra, Porţile de
Fier.
D. De aici, în colecţia lui S. Ormos a intrat 1 DH emisă de oraşu I Apollonia (I. BERKESZI, Hl07, 2, :10; 0. GOHL, 1922-1923, 7; M. ROSKA, 1942,
214-215, nr. 68; B. MITREA, 1945, 88, nr. 10; I. GLODAHIU, 1971, 111/136;
idem, 1974, 275, XXXIII, nr. 13G, dar şi combinată arbitrar cu 1 DRR al familiei CAECILIA; ibidem, 275, XXXIII nr. 13fi, 287, XXXIV, nr. 208/a, fiind,
astfel, o dublă inregistrare. Denarul republican a fost descoperit izolat,\". mai jos.
E. Între Orşova şi Turnu Senrin s-a descoperit, izolat, 1 DRH al familiei
CAECILIA, a 79 în.d.Chr., emis de QVINCTIVS CAECILIVS METELLVS PIVS
(NI(, XXIII-XXIV, 1924-1925, 43; B. MITREA, 1945, 107, nr. 27; I. GLODARIU, 1971, IVi208; idem, Hl74, 287, XXXIV, nr. 208/a unde e combinat
greşit cu 1 DH emisă de Appollonia; ibidem, 287, XXXIV, nr. 208/b).
F. în 1904, elevn I Imre Csasz.inek a donat la M.B.T, 10 denari romani,
republicani şi imperiali, descoperiţi în imprejurimi\e Orşovei, fără alte precizări
(I. BERKESZI, 1905, 107). Tezaur (?).
G. De la Orşova provine 1 DRR: Av.: capul Romei spre dr.; înapoia lui G.;
Rv.: D SILANVS L F ROMA; Victoria in Bigă spre dr.; sub picioarele cailor,
contramarca Y (T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.).
H. În săpăturile arheologice din 1966-1967 au ieşit la iveală doi denari emişi
de Marcus Antonius pentru legiuni.
I. Dintr-un mormânt gnostic datat în secolele III-IV provine un medalion
cu rama din sârmă de aur torsată, înconjurând imitaţia locală :i unui DRR,
foarte ştean:ă; AY.: ROMA; Hv.: probabil, Luna in bigă (D. BENEA, A. ŞCHIOPC,
197'1, 116-117, fig. 3/a-b; Dacia, N.S., 20, 1976, 2\.lO, nr. 91).
J. Tezaur (?), compus din 26 imitaţii locale după DRR emişi din secolul
II în.d.Ch. şi până la Augustus (DESSEWFFY, 756, 758-766, 1161-1176, apud
L. RUZICKA, 1921, 266).
K. în colecţia lui S. Ormos sunt cuprinşi mai mulţi DIH emişi de Augustus
Octavianus (1), Tiberius (1), Claudius (1) şi Vcspasian (1 - imitaţie), dar şi 3
monede de bronz emise de Germanicus, o monedă marc de bronz emisă de Titus
şi 3 monede de bronz: mare, mijlocie şi mică, emis~ de Traian (I. BERKESZI,
1907, 30; B. l\IITREA, 1945, 104, nr. 19; I. GLODARIU, 1974, 287-288, XXXIV,
nr. 208/c; L. l\IĂHGHITAN, Hl79, 173, n. 156; Dacia, N.S., 21, 1977, 379, n. 82).
L. De aici, in colecţia .Josephi a intrat un dupondius emis de Galba, 6869, care a fost descoperit în 1931: A\'.: bustul diademat spre dr.; IMP SEH GALBA
AVG TR P; Hv .: Libcrtas în picioare, spre stg ., în mâna stângă cu un sceptru,
iar în dr. cu o balanţ[t; în câmp, SC LIBERTATIS PVBLICA (T. NUSSBAU:M,
1965-1970, S.\' .).
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1\1. În aceeaşi colecţie se află şi un sestert de bronz emis de Vespasian: Av:.
bust diademat spre dr.; IMP CAES VESPASIAN AVG P M TR PPP COS III;
Rv .: în mijloc, un palmier de care este legat un evreu, iar în faţa sa, aşezată, o
evreică cc plânge; în exergă, SC IVDEEA CAPTA (T. NUSSBAUM, 19651970, s.v .).
N. 1n săpăturile arheologice pe care le-am efectuat în oraş, pe str. l\farinari,
îµ 1967, între numeroase alte monede se află şi 1 DIR emis de Vespasian (E. CHIRILĂ, N. GUDEA, 1972, 715; E. CHIRILĂ, N. GUDEA, I. STRATAN, 1974,
73, nr. 30; Dacia, N.S., 19, 1975, 315, nr. 75).
O. În săpăturile arheologice din 1968, din curtea liceului, s-a descoperit
şi un as de la Vespasian, emis în a. 74 (A. BODOR, J. WINKLER, 1979, 152;
Dacia, S.S„ 25, 1981, 386, nr. 120).
106. Oslrovo (Iugoslavia) A. S. Ormos a cumpărat de la A. Kozary din Kovin,
1 THD, descoperită pe insula din faţa localităţii (I. BERKESZI, 1907, 2, 38; K.
PINK, 1939, 25, JL 21; M. ROSKA, 19,12, 215, nr. 71).
B. 1 DRR al familiei SENTIA, cumpărat de S. Ormos de la A. Kozary
rare l-a găsit pe insulă (I. BERKESZI, 1907, 3, 38; M. ROSKA, 1942, 215, nr. 71;
B. MI'JREA, 1945, 103, nr. 7).
107. Padina (Iugoslavia) Din această localitate este semnalată 1 THD (K.
PINK, 1939, 25, n. 21).
108. Pancevo (Iugoslavia) A. Din împrejurimile oraşului provine 1 DH, imitată
după o piesă originală a lui Alexandru III, G: 2,87 g (KHMW; K. PINK, 1939,
117, 142, nr. 230, pi. XXVIII, fig. 576; J. \VINKLER, 1966, 81, n. 45, pi. I,
9, sfârşitul secolului III - prima jumătate u secolului II în.d.Chr.; C. PREDA,
l973, 338, n. 68, mijlocul secolului II - sfârşitul secolului II în.d.Chr.).
B. La Pancevo s-a descoperit 1 TH a lui Alexandru cel Mare pe care Johann
Schwerer a donat-o în 1881, nu în 1889, cum se afirmă la M.B.T. (IMBN I, 1459;
B. MILLEKER 1897 88; I. BERKESZI, Hl07, 32; () GOI-IL, 1922-1923, 7; K.
PINK, 1930, llG, 142, nr. 230; i\I. ROSKA, 1942, 218, nr. 7; B ..MITREA, 1945,
47, nr. 5).
C. Se menţionează descoperirea în localitate a unei THD de lip Voloşcani
(MNBM, nr. inv. 1873/99-6; C. MOISIL, 1944-1947, 59; J. WINKLER, 1969,
76, n. 303). Ea reflectă relaţiile dintre daci şi scordisci (cf. P. POPOVIC, 1987).
D. Este amintită, fără alte precizări, descoperirea în hotarul localităţii, în
repetate rânduri, a unor THD (I. BERKESZI, 1907, 2, 32).
E. În 1881, Johann Schwerer ar fi donat la M.B.T. „9 monede greceşti din
argint, Alexandru cel Marc, Apollonia şi Dyrrachium şi 12 monede republicane
romane" (B. l\IILLEKER, 1897, 88; I. BERKESZI, 1907, 2, 3, 32; 0 GOHL, 1922Hl23, 7; M. HOSKA, 1942, 218, nr. 7; B. MITREA, 1945, 86, nr. 21). În IMBN I
este înregistrată 1 TH Alexandru cel Mare, v. supra, laolaltă cu alte 11 monede
romane republicane şi imperiale, dar şi medievale. înregistrarea s-a făcut în trei
loturi distincte eşalonate între octombrie 1881 şi aprilie 1882. Acelaşi Schwerer a
mai donat un lot de denari romani republicani şi imperiali în anul 1888. În nici unul
din loturile monetare ce provin de la Schwerer nu figurează drahme de Apollonia
sau Dyrrachium, aşa cum sunt ele menţionate în literatura de specialitate (cf. şi
P. POPOVIC, 1987, 154, nr. 100). În consecinţă, descoperirea la Pancevo a unor
DH emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium rămâne îndoielnică.
F. În 1878, G. Nicolaevici a donat la MNMB 1 DRR al familiei IVLIA
(Cohen, 155, III, Tab. 10, 3; AE, XII, 7, 1878, 262).
G. Tezaur (?). În octombrie 1881 şi aprilie 1882, Johann Schwerer a donat
la M.B.T. 3 DRR ai familiilor CALPVRNIA: L PISO FRVGI, IVNIA: (D. SI)
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LANVS (L F ROMA) şi CONSIDL\ (11\IBN I, 1157, 1571-1572), v. supra. Cum
în 1881, acelaşi Schwerrer a mai trimis :-300 de monede romane n•publicanc şi imperiale la MNMB (AE, ii.f., II, 1881, 154; I. BERKESZI, 1907, :33), despre care
nu am detalii, posibilitatea descoperirii unui tezaur nu poate fi exclusă.
H. În iunie 1888, 1\1.B.T. a achiziţionat de la .J. Schwerrrr 4 DRH:
Il\IBNI/2492: Gens VIBIA; Hv.: C. VIBIVS SC;
Il\IBN I/2493: Gens Sabina-Fabia; Av.: ... AVS; Hv.: Venus Victrix;
IMBN I/2494: Gens Tituria; Av.: A P SABIN; Hv.: L. TITVHI;
E\1BN I/2496: Gens Furia; Av.: i\IF; Hv.\'esta(v.supra; B.MILLEKEH, 1897,88:
12 DRR; I. BEHKESZI, 1907, 32-33: 12 DHH; l\l. HOSKA, Hl42, 218, nr. 7:
12 DRR).
I. În 1878, Gh. Nicolanici a donat la MNMB 1 DIH emis de Tiberius, exemplar foarte rar, descoperit pe malul râului Timiş (AE, XII, 7, 1878, 262).
J. la 26 octombrie 1881şi22fcbruarie 1882, J. Schwerrcra donat laM.B.T.
2 DIR emişi de V espasian (IMBN I, 1460, 1539) şi 1 DIH emis de Domitian (IMBN J,
1456).
K. În 1870, în colecţia lui S. Ormos a intrat un aureus emis de, Domitian
(I. BERKESZI, Hl07, 33; B. l\IITREA, 1945, 103, nr. 5).
L. În 1879, în colecţia S. Ormos au intrat mai mulţi DIH, foarte frumoşi,
emişi de Traian (I. BERKESZI, 1\J07, 33).
109. Pălaş (corn. Frigor, jud. Caraş-Severin) A. În hotarul comunei s-a descoperit un tezaur('!) de THD de tip Filip II, din care „câteva" se aflau, prin 19461947, în posesia preotului Popoviri care le moştenise de la bunicul său şi care
nu a putut preciza locul descoperirii. În 1967 mai exista doar una din monede (L.
SMEU, 1977, Hl, ii.) care, probabil, a fost donată de În\'ăţătorul Vasile Popoviei
la MJIR (nr. inv. N-18, G: 14,65 g, D: 19 mm; M. MOGA, N. GUDEA, 1975, 139,
10; L. SMEU, 1977, 19; D. BĂLĂNESCU, 1984, 129, n. 2). Se afirmă că moneda
ar fi fost găsită pe dealul Leu.
B. În 1978, Î1•săţătorul Vasile Popovici a donat la Ml.JR şi 1 DIH emis de Traian, a. 98-99, care ar fi fost, de asemenea, descoperit pe dealul Leu (nr. inv. N-19;
D. BĂLĂNESCU, Hl84, 131).
Localizarea monedelor re dealul Leu este eronată. În periegheza pe care am
efectuat-o în 1966 nu se făcea încă nici o legătură între aşezarea preistorică de
pe ace 1 deal şi monedele găsite în hotar.
110. Peciu Nou (corn., jud. Timiş) Din hotarul localilăţii, în colecţia lui S.
Ormos a intrat 1 DIR emis de Traian (I. BERKESZI, 1907, 33).
111. Periam (corn., jud. Timiş) 1 DRR emis de L SENTIVS care a intrat în
colecţia Wir1kler (E. BABELON, II, 437, l, apud T. NUSSBAUM, 1965-1970,
s. v.; CRA \YFOHD, 1974, 325/1 b, Homa, a. 101 in.d.Chr., a pud D. BALĂ
NESCU, 1985/a, s.v .).
112. Pescari (corn., jud. Caraş-Severin) Unele confuzii în literatură cu Berzasca, v. supra.
A. Tezaur (?) de THD din vremea lui Alexandru cel Mare, descoperit pe
platoul fortificat dinspre Berzasca (B. MILLEKER, 1906, 24; I. BERKESZI, 1907,
2, 13; 0. GOHL, 1922-1923, 6; K. PINK, 1939, 116; M. ROSKA, 1942, 145,
nr. 12; B. MITREA, 1945, 48, nr. 13; J. WINKLER, 1955, 68; C. PREDA, 1956,
275, n. 2: monede Filip II).
B. Tezaur. În 1895, săpându-se o groapă în piaţa din faţa bisericii, s-a descoperit o cană mică din bronz în care erau 178 DH emise de oraşele Apollonia şi
Dyrrachium. Cea mai mare parte a tezaurului a ajuns la tribunalul din Bela Crkva
de unde a11 fost trimise oficial la MNMB 59 de exemplare; dintre acestea, muzeul
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budapestan a achiziţionat 10 exemplare, alte două au a.iuns în muzeul din Vr5ac,
iar un alt exemplar, împreună cu vasul din 11ronz au ajuns la M.B.T., donate de
preotul Gy. Worule, în 1895 (IMB I/1231 A III b-6 =Il\1B IV 154::1; B. MILLEKER, 1897, I, 27; idem, HlOO, 33; F. MEDELEŢ, T. SOROCEANU, N. GUDEA,
1971, 465-467; I. GLODARIU, 1974, 239, nr. 23; BELDIMAN, 1988). Acestor
13 exemplare păstrate le pot fi adăugate cele 3 sau 4 monede greceşti trimise de
preotul localnic mitropoliei sau episcopiei din Timişoara, după cum s-a consemnat
în inventarul parohial (inf. Gh. Lazarovici) şi care au făcut parte, foarte probabil,
din acelaşi tezaur (AE, 16, 1896, 284; B. l\HLLEKER, 1897, 27; idem, 1900, 33·
idem, Hl06, 24; I. BERKESZI, 1907, 2, 12-13; (i. GOHL, 1922-1923, 7; M'.
ROSKA, Hl42, 145-146, nr. 12; B. MITREA, Hl45, 88, nr. 6; I. GI.ODARIU,
1971, III/60; idem, 1974, 275, XXXIII, nr. 1Ş7; F. MEDELET, T. SOROCEANU,
N. GUDEA, 1971, 466, n. 22-23; L. MARGHITAN, 1979, 155-156, n. 51,
care localizează, greşit, descoperirea, la Cul<I).
C. Tezaur. în 1970, pe panta dealu lui aflat la 150 rn NV de cetatea dacică şi
feudală au fost descoperite 6 DH emise de oraşul Dyrrachiurn şi 1 DH emisă de
oraşul Apollonia (MJIR, nr. inv. 424-427-430; Şt. MATEI, I. UZUM, 1973,
143, n. 4; E. CHIRILĂ, N. GUDEA, 1972, 713, n. 2; B. MITREA, Hl73-1975,
317, nr. 17; Dacia, N. S„ 19, 1975, 311, nr. 17; D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.;
presupunerea că aceste 7 monede ar aparţine tezaurului descoperit în 1895 este
greşită).

D. înainte de 1861, aici s-a descoperit 1 DH emisă de oraşul Dyrrachium
(L. BOHM, 1861, II, 321; B. MILLEKER, 1891, 13; I. BERKESZI, 1907, 2, 13;
I. GLODARIU, 1971, III/60; idem, 1974, 272, XXXII, nr. GO, 275, XXXIII,
nr. 137).
E. înainte de 1904, pe cetatea „Laszlovar" s-a descoperit 1 DH emisă de
oraşul Apollonia, care a fost donată la l\LB.T. de către ornitologul Dionisie Linţia
(IMBN II, 436/1904; I. BERKESZI, 1905, 107; idem, 1907, 2, 13, 26; 0. GOHL,
1922-1923; 7; B. MITREA, 1945, 88, nr. 5).
F. Tezaur (?). În hotarul satului s-au descoperit 2 DRR, unul al familiei
AELIA (tocit), probabil P AELIVS PAETVS (M. I-1. CRAWFORD, 1974, 233/1,
Roma, 139 în.d.Chr.) şi unul emis de T QVINCTIVS, (l\I. I-1. CRAWFORD, 1974,
267/1, Roma, 126 în.d.Chr.; E. A. SYDENI-IAM, 1952, Roma, 505, a. 119-110
sau Italia, 563, a. 105 în.d.Chr.; J. WINKLER, 1955, 132/52; I. GLODARIU,
1971, IV/218; idem, 1974, 288, XXXIV, nr. 218; D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.).
113. Pelroman (corn. Ciacova, jud. Timiş) În hotar s-a descoperit o monedă
de bronz emisă de Domitian: Av .: bust diademat spre dr.; I!\1P CAES DOM IT AVG
GER.M COS XII; H.v .: Fortuna, în picioare spre stg ., cu cârmă şi corn al abundenţei; FORTVNAE AVGVSTI SC (Cohen, 122, apud T. NUSSBAUM, 1965-1970,
S. V.).

Piatra Albă, munte în hotarnl localităţii Cuptoare-Secu, v. supra din care

izvorăşte Râul Alb, afluent al Bftrzavei (V. IONIŢĂ. 1982, 70). Plasarea sa în
judeţul Mehedinţi

(C. PREDA, 1973) este o eroare.
114. Pişchia (corn„ jud. Timiş) În 1901, în hotarul satului s-a descoperit
1 DRR emis de Q MARCIVS LIBO care se datează în jurul lui 107 în.d.Chr .: Av .:
capul lui Janus; Rv.: proră de corab'.e; LIBO ROMA (T. NUSSBAUM, 1965-1970,
s.v.; D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v. care a determinat piesa după descrierea lui
Nussbaum ca fiind emisă de L. SCRIBONIVS LIBO, 1\1. H. CRAWFORD, 1974,
416/1 Roma, 55 în.d.Chr.). Piesa a ajuns în colecţia Lamparter. Vezi şi Bencecu
de Sus.
115. Plotica (Iugoslavia) Tezaur (?). În hotar, la o rupere a malului pârâului Ponjavica, au fost descoperiţi doi aureuşi emişi de Nero şi de Yespasian (TR'ET,
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ii.f ., 8, 1892, 30; B. MILLEKEH, 1899, 59; I. BERKESZI, 1907, 33; B. :MITREA,
Hl45, 103, nr. 10).
lHi. Pojejena (corn., jud. Carnş-Se,·erin) A. În castrul roman de aici, din
punctul via llogdanovici, în cercetările arheologice din_ 19?7 s-a descoperit un denar
emis de Marcus Antonius pentru lrgiuni, uzat (D. IL\LANESCC, 1984, 129-130·
idem, Hl85/a, ss.; D. BALĂNESCl', P. HOGOZEA, Hl86, 224).
'
B. Din acela~i castru este semnalată descoperirra, în 1969, a unui sestert
emis de Yespasian (SCJ\', 23, 1, In72, 145, nr. ml; Dacia, S.S., }(), 1972, 371,
nr. 80).
117. J>or{ile de Fier ale Dunlirii. Tezaur ('?).Cu prilejul regularizării cursului
Dunării din anii 1890-1895 au fost descoperite mai urnite „imitaţii barbare'· după
tetradrahmek lui Alexandru cel ~lare (Cat. de La Tour, 1892, 9640; O. GOHL,
1915, 72; K. PINK, 193\l, 118: Filip III, 13H, nr. fHJ: Alexandru III; J. WINKLER, HJ6{), 85, n. 69; C. PREDA, 1973, 334, nr. 25, n. !l52, lipul Ale.Tandru
- Filip III Aridw/, a doua jumătate a secolului II în.d.Chr.). Vezi supra, Orşova.
118. Pol oe (corn. Sasca :Montană, jud. Caraş-Senrin) A. Te::a11ru/ din 1840.
în legătură ('li descoperirile monetare din hotaru 1 satului, în literatura de specialitate s-au strecurat o seamă de confuzii. Cna dintre acestea este cea a celor trei
tezaure de THD, de tip Filip II (I. BEHKESZI, l!l07, 2; J. WINKLEH, 1968,
~19; L. l\L:\HG1IITAN, Hl79, IW), iar o alta este cea a omiterii deliberate a existenţei vreunui tezaur descoperit aici (C. PREDA, 1973, 57, nr. 10, n. 133). După
părerea mea, la Potoc s-a găsit, prin 1840, un mare tezaur de THD de tip Filip II
care s-a risipit prin vânzări succesive făcute de descoperitor şi, probabil, de către
urmaşul acestuia. Heconstituind, pe rât este posibil, condiţiile de descoperire a
tezaurului şi „circulaţia" modernă a pirselor din compoziţia sa, situaţia ar putea fi
rezumată în felul mmător:
- Menţionarea unui tezaur monetar descoperit, „prin anii '40 ai secolului
XVIII din care, la Bela Crkva, un ţăran a vândut cca 100 THD (I. BERKESZI,
l\l07, 2, 3,J; B. :\IITHEA, 1945, 19, nr. 15) se datorează unei erori: in loc de secolul
XVIII se va citi secolul XIX.
a) În jurul lui 1840, un ţăran român - care a refuzat să dezvăluie locul de
descoperire - a vândut la negustorii din Bela Crkva aproximativ 100 THD de
Lip Filip li. Câlc\'a monede din acest lot au fost descrise de L. Bi.ihm şi B.
'.\lilleker drept imitaţii nereuşite ale tetradrahmelor lui Filip II, având pe avers
rfigia spre dr., cu două şiruri de pt>rlc, iar pe revers un călăreţ cu coif, spre stg.
În primele lucrări, de tinerPţl', B. Millekcr considera acest lot de piese descoperit
la Bela Crkva (C. GOOSS, 1877/a, 7~1, apud B. :\IILLEKER, 1882; idem, 1886,
10, s.v. He/a Crkva; idem, 1897, !l3-!l4).
b) În 1857, L. Bohrn, istoric şi primar al orăşelului Bela Crkva, a făcut o
recunoaştere arheologică la Potoc. Este de presupus că a aflat sursa THD răspân
dite la negustorii din orăşelul său natal. Cu acest prilej, băcanul satului i-a oferit
spre cumpărare patru astfel de monede. Băcanul i-a relatat lui Bi.ihm că, „în urmă
cu cî! irn ani", un ţftran din Potoc a găsit un vas de lut plin cu astfel de monede - în total câteva ocale -, dar că nu mai este dispus să vândă din ele. Totuşi,
în aceeaşi zi, BUhm a fost căutat de un ţăran care i-a oferit spre cumpărare alte
trei monede de acelaşi fel, spunându-i că acasă are peste o oca de astfel de monede.
Taranul SL' duce să i le aducă, dar, ciudat, nu mai revine. ln schimb, „cu ţîrîita" şi
1 îrguindu-~e pentru aproape fiecare piesă, Bohm mai achiziţionează prin intermediul băcanului - care a izbutit, se parc, să deţină un fel de „monopol'' al tranzacţiei - alte 40 de monede. Pe aversul unor monede din acest lot este reprezentat
un cap imberb încununat cu lauri, iar pe revers, un călăreţ, spre stg. In câmp:
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cifra III şi „careu\'' monetăriei, iar sub hurta calului -···o aclâueiluri't (conlramarcă),
cu o daltă (AK, VII, 18E8, 1\.:5-·l~li; B. l\IILELER, 18fJ7, 93-94, 11. 3).
c) In toamna lui 1897 şi primăYara lui 1898, un ţăran român din Potoc
a Yândut bijutierului Jozsef .Jungen din Bela Crkva patru şi, apoi, trei THD de
tip Filip I I. 'făranu l afirma că a găsit monede le la arai, intr-u n vas de lut scos
de plug.
După cum sr poatr lrsnc ohsrrYa, nici in 1857 şi nici în 18\J7, arheologii
nu au intrat direct in contact cu .,descoperitorii·' monedelor, ei prin interpuşi şi,
în ambele situaţii, se poYesteşte despre un vas de lut în care au fost monedele,
iar piesele din cele trei loturi - 1840, 1857, 18fJ7-18fJ8 - chiar dacă diferite
unele de altele, - deşi doar câteYa exemplare au fost descrise! - sunt compatibile
din punct de Yedere tipologic, la fel ca şi în tezaurele Banal, 1801 sau Criciova,
1910.
Din piesele celui ele-al III-iea lot, două exemplare au ajuns la muzeul din
Vrsac şi sunt întru totul asemănătoare cu moneda publicată de Biihm (L. BOHM,
1861, II, pi. XIII/G), iar una dintre ele are greutatea de 14,3 g (AE rn, 189fJ, 90;
B. l\IILLEKER, 190fi, 121-122; I. BEH.KESZI, Hl07, 2, 34; 0. GOHL, lfl22192::i, 7; l\I. ROSKA, Hl42, 104, nr. 7; B. MITHEA, lfl45, 29, nr. 14; .J. WINKLEH, Hl55, 75/1 rn a; C. PREDA, Hl5Ci, 274, nr. 8; idem, HlGG/b, 78 idem,
1960/b, fi8; .J. WINKLER, HlGG, 78; C. PREDA, Hl73, 57, nr. 10, n. 133.
d) Acestui tezaur, probabil lotului monetar din anii 1840 îi aparţ.ine şi moneda ele tip Hanat a.iunsă la KIBIW (.J. G. SEIDL, 1840-1845, 26; 0 GOHL, 1\JH,
133; K. PINK, Hl3~l, 15, 14;~. nr. 252), ca şi cele două piese - poate din lotul
monetar din 1857 - care ar fi ajuns în colrc\ia lui S. Ormos prin anii 1870 (I.
BERKESZI, Hl07, :H).
La cele de mai sus adaug faptul că în aceeaşi perioadă de timp, probabil
câtva timp înainte de descoperirea tezaurului de TIID, tot la Potoc s-a descoperit
un alt tezaur compus din DRH, Y. infra. C11m satu 1 se afla in teritoriu I şi sub
jurisdicpa regimentului de graniţă bănă\ean valaho-ilir, tezaurul a fost trimis
la Viena, la KHMW. Numărul monedelor cunoscute din acest tezaur - 171 - constituie o indicaţie relativ certă a faptului că majoritatea monedelor găsite au ajuns
la muzeul vienez şi după toate probabilităţile - ţinând seama de alte cazuri din
epocă - , răsplata primită de descoperitor a fost mai mult decât modestă. ln aceste
circumstanţe este de presupus că descoperirea tezaurului de THD a fost tăinuită
de descoperitor care le-a vândut, treptat, cu prudenţă, ,la Bela Crkva - oraş care
se afla în teritoriu I şi sub jurisdicţia unui a It regiment grăniceresc bănăţean (ce 1
germano-ilir), păstrând o parte din el până în 1857 cînd L. Bi:ihm, care susţine
că piesele achiziţionate de el la acea dată aparţin tezaurului din 1840, vine la Potoc.
După vânzarea din 1857, la descoperitor - sau la urmaşii săi - a rămas un număr
redus de piese de acelaşi fel care au fost Yândute în 1897 -1898 tot la Bela Crkva,
repoYestindu-se condiţii le de descoperire pe care Biihm le auzise în 1857 şi care
au fost, probabil, cele reale din 1840. Este greu de admis că aşa-zisul tezaur din
1897, găsit într-un vas, să fi fost format numai din şapte monede, iar dacă au fost
mai multe, este cel puţin suspect că, începând cu 1898 şi până azi, nu se mai
semnalează în nici o colectie particulară sau muzeală vreo nouă" monedă dacică
de la Potoc.
'
"
făcută

.

f n concluzie, sunt de părere că prin anii 1840, probabil după scoaterea la

~veală a tezaurului de DRR, înregistrat la Viena în 1842, s-a descoperit la Potoc,

mtr-un vas de lut, un tezaur de THD de tipuri diferite, dar afine. Acest tezaur va
fi conţinut, probabil, 150-200 exemplare care au fost comercializate treptat de
descoperitor şi familiH sa între rn.w şi 1897 -18D8. Dacă SC consideră însă că
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,

în 1897 s-a făcut o descoperire monetară distinctă de cea din 1840, cum monedele
amândurora s-au risipit în cea mai mare parte, valoarea documentară a tezaurului
sau tezaurelor de la Potoc are aceeaşi pondere în argumentarea istoriei politicornilitarc şi economice a Banatului din secolele III-II în.d.Clir.
B. Tezaurul din 1862. În 1862, în hotarul satului s-a descoperit un mic tezaur
compus din 20 de monede dintre care 17 DH emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium, două monede emise de oraşul Skodra şi o monedă emisă de oraşul Issa (L.
ILIC-ORIOVCANIN, 1865, XXXI; F. KENNER, 1867, 309-310; C. GOOSS,
1877/a, 71; B. MILLEKER, 1894, 3 ; T. ORTVAY, 1896, 343, n. 7, unde, pentru
întâia oară se menţionează greşit: 1 Skodra, 1 Issa, 18 Apollonia şi Dyrrachium;
B. MILLEKER, 1897, 93-94, n. 4; I. BERKESZI, 1907, 2, unde, în introducere, consemnează greşit, 1 Skodra, 1 Issa, 18 Apollonia şi Dyrrachium, dar,
ibidem, 34, unde consemnează, corect, 2 Skodra, 1 Issa, 17 Apollonia şi Dyrrachium;
O. GOHL, 1922-1923, 7: 2 Skodra, 1 Issa, 20 (?), Apollonia şi Dyrrachium dar,
ibidem, 10: 1 (?) Skodra, 1 Issa, 18 (?) Apollonia şi Dyrrachium; M. ROSKA, 1942,
104, nr. 7; B. MITREA, 1945, 84, nr. 4, 94; I. GLODARIU, 1971, 111/65; idem,
i974, 256, XIV, nr. 49: 1 Skodra, 1 Issa, 18 Apollonia şi Dyrrachium).
C. Tezaurul din 1842. În 1842 sau mai devreme s-a descoperit în hotarul
satului un tezaur compus din 171 DRR şi 1 DH emisă de Apollonia din care, la
KHMW, s-au păstrat 83 exemplare. Consemnarea a 176 sau 178 DRR şi adăugarea
la tezaur a unui DIR emis de Vespasian sau Dornitian sunt arbitrare (J. G. SEIDL,
1846-1847, 147; C. GOOSS, 1877/a, 71; B. MILLEKER, 1894, 37; idem, 1897,
93; J. SZENTKLÂRAY, 1900, 7; I. BERKESZI, 1907, 2-3, 34: 176 (?) DRR şi
1 DH ArJollonia; 0 GOHL, 1922-1923, 7: 176 (?) DRR şi 1 DH Apollonia; V.
PÂRVAN, 1926, 611; M. ROSKA, 1942, 104, nr. 7; B. MITREA, 1945, 87, nr. 3,
95, 104, nr. 25, citând corect pagina din SFIOL, 1846-1847, dar a extrasului, nu
a volumului; J. WJNKLER, 1967, 151, nr. 116; I. GLODARIU, 1971, IV/231;
idem, 1974, 275, XXXIII, nr. 141, 289, X::XXIV, nr. 231 : 176 (?) DRR, 1 DH
Ar:ollonia şi 1 DIR Vc~pasia11 (?).
D. Doi DRR, emişi de P. PORCIVS LACCA şi P. SVLLA, descoperiţi în
această localitate, au intrat în colecţia Sornogy (T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.).
Nu este exclus ca monedele să facă parte din tezaurul descoperit în 1842.
E. În 1875, în colecţ.ia lui S. Ormos a intrat 1 aureus emis de Titus, găsit
la Potoc (I. BERKESZI, 1907, 34; B. MITREA, 1945, 104; nr. 26; I. GLODARIU,
1974, 289, XXXIV, nr. 231/b; L. MĂRGITITAN, 1979, 173, n. 159).
Polporanj (Iugoslavia)
Monedele republicane sau imperiale romane datate înainte de 101, menţionate
din această localitate (L. MĂRGHITAN, 1979, 174, n. 161), nu figurează în bibliografia citată ce autor la subsol.
Raf{na, vezi Ramna
1 Hl. Ramna (corn. jud. Caraş-Severin) A. Important tezaur monetar dacic
descoperit, după unii, în 1896 (0. GOHL, 1907; K. PINK, 1939. 45; C. PREDA,
1973, 62-66), iar după alţii în· 1902 (IMBN II, 142/1902; B. MILLEKER, 1906,
122; I. BERKESZI, 1907, 35). El a numărat 102 (B. MILLEKER, 1906, ţ~2), 114
(I. BERKESZI, 1907, 35; B. MITREA, 1945, 29, nr. 12) sau 144rncinede (0. GOHL,
1907; K. PINK, 1939; C. PREDA, 1973). În compoziţia sa au existat, după unii,
şi TH emise de Filip II şi Alexandru cel Mare (O. GOHL, 1907; idem, 19221923, 6; K. PINK, 1939, 45, 116, 121; C. PREDA, 1956, 274; J. WINKLER,
1970, 93-94, care adaugă şi emisiuni ale diadohilor (?), câtă vreme, după alţii
tezaurul a cuprins exclusiv THD (B. MILLEKER, 1906, 122; I. BERKESZI, 1907,
35; B. MITREA, 1945, 29, nr. 12; C. PREDA, 19/'3, 62-63).
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Du1~ă părerea mea, Lczaurnl de la Banrna a fost clcscopcriL în 1\)02, an pt~
·care-l ir.clică specialiştii localnici - Milleker şi Berkcszi - la rare se adaugă şi
argumentul achiziţionării a şase monede de către M.B.T., în Hl02, de la avocatul
A. Cosma, care ar fi fost cel care a cumpărat întreg tezaurul de la descoperitor.
Cu certitudine, o parte din piese au ajuns în colecţia avocatului Isidor Bleycr care
a schimbat 10 exemplare cu :MNMB (B. l\IILLEKER. Hl06, 122). Berkeszi mai
cunoştea, pe lângă cele 10 exemplare ajuusc prin Blcyer, la l\1NMB, cele 6 exemplare de la M.B.T. şi încă 12 exemplare aflate în colecţia lui I. Bleyer (I. BERKESZT, HJ07, 35). O fotografie de la începutul secolului redă 10 exemplare aflate în
posesia lui Blcyer, după cum ~ună nota olografă a lui Berkeszi. Acestea sunt altele
decât cele publicate de K. PJNK Hl39, pi. 111/45-48, 50, 90-91 şi de C. PREDA,
1973, pi. Vlll/12-13; În schimb, una din piesele de pc fotografie este publicată
de J. WINKLER, HJ68/b, 45, n. 182, fig. 58, care menţionează moneda la MNMB
(inv. Hl54 - 52/l, 3). O altă piesă din fotografia amintită se aseamănă cu cea de-a
şasea piesă achiziţionată de M.B.T„ aşa cum este descrisă în inventar (IMBN 11142), dar şi de B. l\IILLEKER, 1906, 122. Asemănarea ar putea fi pur formală
în condiţiile în care piesele nu au putut fi identificate în depozitul M.B.T. Oricum,
fotografia nu redă ce le 10 piese cedate de Bleyer la MNMB prin schimb, ci doar
una (unele ?) dintre ele. Gohl, publicând tezaurul în 1907, cunoştea 12 piese
din el (0. GOHL, 1907, 1-4), dintre care 10, la MNMB, un exemplar într-o colecţie particulară şi încă un exemplar publicat. Cifranu e modificată nici laK.PINK,
1939, 45, desi acesta face unele confuzii (de exemplu: K. PINK, 1939, 143, nr.
:2G4: 6 exemplare, în loc de 10, la MNMB). Se parc că, în prezent, la l\lN.MB
se află 21 exemplare din acest tezaur (J. \VINKLEH, 1\lG8/b, 40, unde citcaz{t
însă şi o piesă de la Criciova, ca fiind de la Ramna). Din ordonarea - pe cât
posibil - a acestor date rezultă că din tezaurul de la Ramna sunt cunoscute un
număr de aproximativ 40 de piese. Cât priveşte numărul de piese din care a fost
compus tezaurul, înclin să afirm că au fost 114 şi că cele M! exemplare înregistrate
de numismatul budapestan reprezintă rezultatul lecturii sau al transcrierii eronate a cifrei comunicate de Blever de la Timisoara. Sinuciderea acestuia din urmă
a împiedicat, probabil, spulbe.r~rea confuziilo1'. din jurul acestui tezaur, menţionat
adesea în literatura ele specialitate (ll\1BN II, 142/1902: „G monede barbare, imitaţ.ii
după tetradrahmele de argint ale lui Filip II, fiecare bucată cântărind 17 g('?).
La cinci exemplare, pc o faţă, este reprezentat un călăreţ; la cel de-al şaselea,
un picior (sic!) - de fapt, trupul calului. Pe cealaltă faţă este redat un cap. Piesele au fost primite de la av. Aurel Cosma care a cumpărat tot tezaurul. 26 februarie, 1902"; TRET, 18, 1902, 52; B. MILLEKER, 1906, 122; I BERKESZJ,
1907, 35; 0. GOHL, 1907, 1-4; idem, Hl14, 133; idem, 1922-1923, 6; K. PINK,
1939, 45, 50, 143, nr. 264, pi. III/45-48, 50, pi. V/90-91; M. ROSKA, 1942,
234, nr. 4; n. MITREA, 1945, 29, nr. 18, 48, nr. 14; c, MOISIL, 1950, 57; C.
PREDA, 1956, 274; .J. WINKLER, 1958, 34, nr. 123; C. PREDA, 1960/b, Gl,
68; idem, 1966/b, n, 78; J. WJNKLER, 1968/e, 113-114; R. FORREH, 19G9, 2,
133, pi. 15/10; V. MlHĂILESCU-BÂRLIBA, 1971, 197; E. CHIRILĂ, N. CHIDIOŞAN, I. ORDENlLICH, N. KISS, 1972, 60; WINKLER, 1968/b, 39-40, fig.
45-46, 57-58; idem, 1970, 93-94; C. PREDA, 1973, 62-65, pl. VIII, 12-13;
I;. MĂRGHITAN, 1979, 135; idem, 1980, 82; N. GUDEA, I. MOŢU, 1983, 193,
VI/23, 198, \'/25).
B. Din hotarul. satului se semnalează descoperirea unui DRR al familiri
FVRIA: Av .: .Janus bifrons şi legenda circulară L N FOVRI L F; Rv.: Roma, în
picioare, încor~onând un. trofeu; jos: PHIL; în câmp, vertical: ROMA.
Rebenberg, vezi Kaluderovo
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120. Recaş (corn., jud. Timiş) A. În hotarul comunei s-a găsit un stater de
aur de la Filip II, cu D.: 18x19 mm şi G: 8,33 g, pe care Gohl îl socotea o
„imitaţ.ie barbară" (DESSEWFFY, 980; 0. GOHL, HH5, 81-82; idem, 19221923, 5; K. PINK, 1939, 147, nr. 354; B. MITREA, 1945, 29, nr. 17; J. WINKLER, 1968/b, 39, n. 112, socotindu-l THD (?I); C. PREDA, 1973, 437, n. 1).
B. 1 THD de tip Filip II, de factură celtică, originară la Dunărea Mijlocie,
în Norricum (DESSEWFFY, 1914, 983; K. PINK, 1939, 111, 147, nr. 354; B.
MITREA, 1945, 29, nr. 18; J. WINKLER, 1968, 3U, n. 112; C. PREDA, 1973,
437, nr. 1). Ţin să atrag atenţia că piesa ar putea proveni de la Rikas, din Dunăntul - Ungaria, unde descoperirea ei nu ar fi excepţională, aşa cum este în
Banat. De altfel, o confuzie asemănătoare a mai fost făcută cu o oglindă din
bronz romană, primită de I. Miloia de la un anticar budapestan, ca provenind de
la Recaş, în realitate însă fiind descoperită în localitatea din Ungaria, menţionată.
C. Din hotarul satului provine 1 DH emisă de oraşul Apollonia care a ajuns
în colecţia Somogy (T. NUSSBAUl\I, 1965-1970, s.v.).
121. Remelea Mare (corn., jud. Timiş) A. În primăvara anului 1906, în hotarul satului, în cu totul alt loc decât cel în care s-a descoperit tezaurul de monede
şi podoabe dacice din argint (v. infra) s-a descoperit un staler de aur emis de Alexandru III, G: 8,65 g, care a fost achiziţionat de l\IBT pentru suma de 2G de coroane: Av .: capul zeiţei Pal las. Rv .: Nike înaripată. Piesa a dispărut la sfârşitul
primului război mondial (IMBN II, 580-1906; I. BERKESZI, 1906, 73; B. MILLEKER, 1906, 124; I. BERKESZI, 1907, 2, 36; 0. GOHL, 1922-1923, 5; M.
ROSKA, 1942, 281, nr. 31; B. MITREA, 1945, 48, nr. 10; F. MEDELEŢ, 1983).
B. Fără alte precizări, se consemnează descoperirea izolată în hotar a unor
TH ale oraşului Thasos (J. WINKLEH, 1955, 105; E. CHIRILĂ, G. MIHĂESCU,
1969, 3,1, nr. 80). Nu este exclus ca acestea să fie piesele descoperite în tezaurul
de aici. Nesigur.
C. Important tezaur de podoabe dacice din argint şi aur (I), asociate cu
monede, descoperit, foarte probabil, în 1903 (B. MILLEKER, Hl06, 123, menţ.iona
propriile însemnări făcute re marginea discuţiei cu I. Bleyer, înainte de 1905; M.
ROSKA, 1942, 281, nr. 31). În literatura de specialitate, datorită notei lui Bleyer
(I. BLEYER, 1906, 363 sqq .), anul descoperirii tezaurului ar fi 1905, deşi în
1905 tezaurul era deja cunoscut nu numai lui Milleker care relatează descoperirea
sa de către ţăranul Lazăr Iglea ce l-a vândut unui bijutier de la care l-a cumpărat
I. Bleyer, ci şi de Berkeszi care notează în inventarul M.B.T. (IMBN II 543, 1905)
achiziţ.ionarca a 2 DRR „din cei foarte mulţi găsiţi în tezaur" şi chiar de O. Gohl
la Budapesta, care-l consemnează încă în 1905 (NK, IV, 1905, 99, număr redactat, probabil, încă din 1904). Şi în privinţa numărului total de monede plutesc
unele incertitudini cc se datorează mentalităţii, puţ.in ciudate, de colecţionar a
lui Bleyer (V. supra, Ramna). Aceste incertitudini nu mai pot fi lămurite datorită
morţii subite a colecţionarului timişorean.
Astfel se explică - cred - confuzia mai târzie privind numărul de piese din
tezaur şi chiar „apariţ.ia" unui al doilea tezaur( !?), ulterior celui din 1905, la Remetea Mare (NK, 13, 1914, 17 - după moartea lui Bleyer ! -, apud N. FETTICH,
1953, 165-167, n. 12). N. Fettich afirmă formal existenţa acestui tezaur diferit în
componenţa căruia ar fi intrat 6 TH ale oraşului Thasos, un număr neprecizat de
DRR, emişi începând cu 111 în.d.Chr., 3 denari emişi de Augustus, mai mulţi
denari emişi de Iulius Caesar, 1 denar emis de Marcus Antonius pentru legiuni şi
mai mulţi DIR emişi de Claudius. O comparaţie cu tezaurul din 1905, compoziţiile
fiind foarte asemănătoare, face mai mult decât suspect acest aşa-zis al doilea tezaur
de la Remetea Mare. Nu poate fi exclusă însă posibilitatea ca, după 1906, la
Budapesta să fi ajuns partea de tezaur păstrată ele Bleyer pentru coleeţ.in sa, n
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dată cu podoabrle de argint dacice, pc care FETTICH, Hl:J3, Ic credea la '.\LB.T. unde nu au parvenit niciodată - şi despre care urmaşii avocatului au afirmat cate·
goric că au fost vândute la MNMB de către I. Bleyer, laolaltă cu o mare canti·
tate de monede din colecţia sa, după Hl06 şi înainte de moartea acestuia. Tot
astfel, numărul de piese menţionat de Gohl în 190() : 189 DRR şi 8 TI-1 emise de
Thasos (Kf\', V, 1H06, 142, cf. şi C. MOISIL, HIJ:~. 163. nr. :-Jfi), diferit de cel
menţ.ionat în 1905: 1G9 DRR şi 7 Tll Thasos (NI\, I\', Hl05, H\l) pledează pentru
existenţa confuziilor pe care Ic menţionam. Consemnarea a 17 TH emise de Thasos
în tezaur (M. ROSKA, 1942, 281, nr. 31; D. POPESCC, 1945-1947, 68; C. PREDA, 1957, 115-116; D. POPESCu, 1972, 17: „7 sau 17") arc probahil la origine o
posibilă greşeală de tipar.
După părerea mea, compoziţia reală a tezaurului este cea publicată de ?llilkere, Ilerkeszi şi Bleyer: 7 Tll emise de Thasos şi t6fl DRH dintre care 165 monede consulare de 111 tipuri emise l'U numele a 70 de magistraţi şi •1 dl'nari emişi
de Augustus OctaYianus.
Din acest tezaur descoperit, foarte probahil, în toamna lui Hl03 la l\l.B.T.,
au intrat, la două date diferite, două loturi monetare:
a) În 1905, eleYul :\I. Penaz vinde pentru o coroană, la '.\l.B.T., 2 DRR,
„din cei foarte mulii găsiţi în tezaur": 1) Av.: capul zeiţei Homa, fără inscripţ.ie;
Rv .: quadrigă fără inscripţie. 2) As.: cap de femeie încununat; jos, C MEMMIVS
SC P.; Rv.: hărbat gol pe al cărui umăr este o femeie în picioare cc ţine într-o
mână o roată şi în ceala!Ui fulgere; IMPERATOH (IMBN, II, 543-1905);
h) G TH ero isc de Thasos, „barbare" (Jl\IBN, II, tl Hi);
c) 57 (59?) DHR (E\IBN II, 917).
l\lonedclc de la b) şi c) au fost achiziţionate, pc seama ?ll.B .T ., de la aYoc atu I
I. Blcyer, în HllO.
Prin 1960, profesoru I Marius Moga a detenniant cei 61 DHR din loturile a)
şi c), folosind bibliografia i:e care a arnt-o la dispoziţ.ie (E. BABELON, 1901;
H. A. GRCEBER, 1910). Conform acestor determinări, rămase în manuscris, în
partra din tezauru I de la Remetea Mare care se află la l\i .B .T. se află DRR emişi
incepând cu L ANTESTIVS GRAGVLVS, a. 124-103 (Babelon, II, 51 şi sfârşind cu OCTAVIANVS AVGVST\'S, a. 13-12 (Bebelon, I, 85, 147). D. BĂLĂ
NESCL', Hl85/a, pe baza listei lui l\I. ~loga, a făcut o nouă determinare a monedelor, utilizând E. A. SYDENHAM, 1952 şi M. II. CRAWFORD, 1974. Conform acestor noi determinări, şirul denarilor începe cu cel al lui ANTESTIVS
GRAGVLVS, datat 124-103) (GRUEBER, 976, Roma), 135-126 (SYDENHAM,
451, Roma) sau 136 în.d.Chr. (CRAWFORD, 238/1, Roma), pentru a se încheia
cu I DRR al lui l\IAN. CORDIVS RVFVS, a. 46 în.d.Chr. şi doi DRR emişi de
P. CLODIVS M. F. din 42 sau 38 în.d.Chr„ urmaţi de un denar al lui Marcus
Antonius pentru legiuni şi unul al lui Octavian Augustus din 13-12. Monedele
cunoscute din tezaur se înşiră începând cu 144 în.d .Chr. şi până în vremea lui
Augustus.
Faptul că tezauru 1 a fost considerat bine păstrat (N. FETTICH, 1953), deşi
Milleker nota că nici măcar I. Bleyer „nu poate preciza dacă monedele au fost găsite
laolaltă cu podoabele de argint", a determinat larga sa utilizare în literatura de
specialitate (IMBN, II, 543, 916-917; NK, 4, 1905, 99 : 169 DRR + 7 TH.
Thasos; NK, 5, 1906, 142: 18H DRR + 8 TH. Thasos; I. BERKESZI, 1906,
70-72: 169+7; I. BLEYER, 1906: 169+7; B. :MILLEKER, 1906, 124: 169+6;
I. BERKESZI, 1907, 2-3, 35-36: 169+7; J\'K, 13, 1914, 17; C. '.\iOISIL, 1914,
25; O. GOHL, Hl22-1923, 8, 12; \'. PĂR\'AN, tn26, 537, sqq., fill, n. 10;
L. MARTON, JQ33, 101; D. POPESCC, 1937 ~1940, 190, 192, 201 : 169 DRR+
7 TH. Th~sos; K. PINK, tH3n, 110; B . .JANKCLO\', Hl-10, 248-24!J; M. PAH-
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DCCZ, I!'l41, 45, GO-Gl; '.\l. '.\!ACREA, I. BETICIC, rn:m--Hl12, 145--146; I.
HUNYADY, 1942, 86, 100, 102; M. ROSKA, 1942; 281, nr. 31 : 17 TH. Thasos
(? !); C. MOISIL, 1943, 163, nr. 36 : 184+8; B. MITHEA, 1945; 65, nr. 1 ·: 169+
6-8; ibidem, 103, nr. 15; D. POPESCU, 1945-1947, 68: lml+17; N. FETTICH,
1953, 164-166; .J. WINKLER, 1955, 105: 169+7, datând Dim. între a. 14415; O. FLOCA, 15, 17, 2\1, 30-31; C. PREDA. 1957, 115-116: 169+17; R.
RASAJSKI, 1961, 9-10; J. WINKLER, 1967, 134, 151, n. 122; E. CHHULĂ,
G. l\IIHĂESCU, 1\JG9, 34, nr. 80; I. GLODARIU, 1971, 72, II/128, IV/242; Z.
VISSY, 1971, 79; D. POPESCU, 1972, 17; K. HOREDT, 1973/c, 128, 132, 1413,
151, 164, nr. fi2; I. GLODAHIU, 1974, 90, n. 229, 265, XXXI, nr. 128, 290,
XXXIV, nr. 242; L. MĂRGHITAN, 1979, 154-155, n. f4-65, 161-163; F.
MEDELEŢ, HJ83; D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.; V. MII-IAILESCC-BÂHLIBA,
1990, 87).
D. Din hotarul comunei provine 1 DHH emis de CN. DOl\llTIYS AHENOBARBVS, care a ajuns în colecţia Somogy: Av .: capul Homei cu cascf1 înaripată spre dr.; sub bărbie, H OMA; în spate, X; Hv .: Jupiter, în cvadrigă, la pas,
spre dr.; în dr. ţinc un fulger şi o ramură de laur; în exergă, CN. DOMI (Babelon, I, 460-7, apud T. NUSSBAUM, H65-1970, s.v.).
E. În aceeaşi colecţie a intrat, în 1921, 1 DRR emis de P. F\'HIVS CHASSIPES: Av.: capul Cybellei, spre dr.; în spatele capului, un picior omenrsc; AED
CVR; Rv.: scaun curul, pe el, P. FVHIUS; în exergă, CHASSJPES (GHCEBER,
Roma, 2604, a. 85 în.d.Chr„ apud T. Nl.1 SSBAl!l\l, 1965-1970, s.v.).
Nu este exclus ca piesele descrise la D. şi E. să fi făcut partr din acrlaşi
tezaur descoperit în 1903 (v. supra, C.).
F. În grădina casei lui Ion Ciocu (nr. 105) din Hemetea '.\lare s-a desroperit
1 DIR emis de Domitian care s-a pierdut.
G. Este menţionată descoperirea în hotar a unui „mic obol barbar din bronz"
având pe Av. un cap uman, iar pe Rv. un călăreţ (I. BERKESZJ, Hl07, 35--36).
Resicabanya, vezi Re;~i(a
122. Reşiţa (municipiu, jud. Caraş-Severin). În împrejurimile oraşului este
semnalată descoperirea unei TllD (DESSE\VFFY, 1200; O. GOHL, 1915, 61 sq.;
K. PINK, 1939, 59, 1'13, nr. 272; B. MITREA, 1945, 29, nr. 21; .J. WINKLER,
1968/b, 39, n. 113; idem, HH39, 70, n. 228, 73, n. 251; C. PREDA, 1973, 100,
n. 298, 104, tipul Crişeni - Berchieş, faza b, prima jurr,ăta1c a secolului II
în.d.Chr.; J. WINKLEH, 1975, 99; P. POPOVIC, Hl87, 58, fig. 21, nr. 9\.
123. Rouiniţa l\iare (com. Denta, jud. Timiş) Se semnalează descoperirea în
hotar a unui DRR - fouree - emis de L PORCIVS LICINVS (Bl\IC, noma, 1187,
a. 92 în.d.Chr„ apud SCIV, 16, HH35, 611, nr. 30; Dacia, N.S., \l, 1965, 494,
nr. 30; T. NlTSSBAuM, 1965-1970, s.v.; I. GLODAHW, 1971, IV/255; idem,
1974, 291, XXXIV, nr. 255; N. GUDEA. I. MOTu, 1983, 193, VI/25, 198, \'/
25). Piesa este - foarte probabil - o monedă locală geto-dacă de tip roman, din
bronz argintat.
. 124. Rouiniţa Mică (corn. Denta, jud. Timiş) Un bronz mijlociu emis de
Nerva 1 descoperit aici, a intrat în colecţia Grossmann (Cohen, 116, a. 97; apud
T. NUSSBAlJM, 1965--1970, s.v.).
Rudăria; vezi Eftimie Murgu
125. Rugi (corn. Păltiniş, jud. Caraş~Severin) În colecţia lui Gh. l\Iiloi din
Ar<1d a ajuns 1 THD, descoperită în hotarul satu.lui (C. PREDA, IU69/a, 75-76;
idem, 1973, 57, nr. 11, n. 134, lip Banal, jumătatea secolului III în.d.Chr.; L.
MĂRGHITAN, 1\179, 129, n. 139; idem, 1980, 82; N; GlIDEA, I. l\IOŢU, 1983,
193, VI/26, 198, V/26).
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12G. Satcl:ine: (com., jud. Timiş) Din hotarul satului provin 2 DIR cm1ş1
de Vespasian, descoperiţi succesiv (I. BERKESZI, 1908, 142; idem, 1909i 169).
127. Satu Mare (corn. Sccusigii.1, jud. Arad) În hotarul satului, în locuri şi
date diferite, s-au descoperit 2 DHR care au intrat în colecţia Schiffmann pe care
am achiziţionat-o pentru M.B.T.:
A. Av.: ROMA x LABEO; Rv.: Q. FABI; Jupiter în cvadrigf1; suh cai, o
felină.

B. Av.: F T N PRO COS EX (SC); capul Cybellei spre dr., Rv.: FABI
L F P (?); Victoria în cvadrigă spre dr.; sus, în câmp, Q.
128. Săcălaz (corn., jud. Timiş) A. În partea de hotar dinspre satul l.ivi.n,
în 1923 s-a descoperit, la arat, 1 DRR emis de CN. DO.MITIVS AHENOBAHBVS
care, mai târziu, a ajuns în colecţia Gavrilovici: Av .: capul gol, cu barbă al emitentului, spre dr.; în faţă, AHENOBARB; Rv .: proră de corabie pc care este plasat un trofru; CN. DOMITIVS E\IP (Grueber, Est, 94, a. 41 în.d.Chr., apud T.
NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.; Crawford, 261/1, Roma, 128 în.d.Chr., apud D.
EĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.?).
B. Lângă biserica din centrul satului, în 1916, s-a descoperit 1 DRR emis
de L MANLIVS TORQVATVS care a ajuns în colecţia Winkler: Av .: capul Roni.ri cu cască înaripată spre dr.; sub bărbie, X; înapoia capului, ROMA; Rv.:
soldat înarmat, cu cască, scut şi lance, călare, în galop spre dr.; L TORQVA
Q EX SC (Babelon, II, 176/2, a. 99-94, apud T. NCSSBAU.M, 1965-1970, s.v.;
CRAWFORD, 197'1, 29, 1, Roma, 113 sau 112 în.d.Chr., apud D. BĂLĂNESCU,
1985/a, s.v .).
Secu, vezi Cuploarr - Secu
129. Secusigiu, com., jud. Arad) În aprilie 1936, lângă sat, în locul numit.
Gropile de la morminfii Borconilor, pe când extrăgeau lut pentru baterea zidurilor
unei casc, ţăranii Gh. Ruian, Moise Făgeanu - zis Bagea -, Lazăr Petcov, Pavel
Ilie, Gh. l\fonteanu ş.a. au scos la iveală un vas plin cu monede din argint pe
rare le-au împărţit între ei. De asemenea, zidarul Nicolae Keller, a găsit mai multe
monede în rământul adus de acolo. Plutonierul de jandarmi Ioan Iovan a confiscat câte o monedă de la Pavel Ilie şi Moise Făgean, două de la L. Petcov şi
„un pumn" de la Gh. Ruian, motivând că le va trimite. la M.B.T., unde piesele,
după o lună, nu ajunseseră. Între timp, plutonierul fusese mutat şef de post in
satul Pordeanu. La insistenţele lui Ioachim Miloia, inspectoratul judeţean de jan,..
darmi ia măsuri şi trimite muzeului 24 DRR, sancţionându-l, totodată, pe plutonier. Din cele 2 1 de piese, 23 au fost publicate de l\L l\foga. Este probabil ca o
parte din tezaur să se fi împrăştiat. Vasul în care se afla tezaurul nu a putut fi
recuperat .. Cea mai veche piesă a fost emisă la Roma în 169 -158 (CRA WFORD,
1974, C. 187/l, Roma), iar ~ea mai rei::entii, avându-l ca emitent pe LVCI.VS SCRI:BONIVS LJBO (CRAWFORD, 1974, 416/1 a, Roma), datează din 62 în.d.Chr.
(AMBT, Doss. Corn. Mon. Ist., 1936/12-31: adresa lui I.· Miloia către comandantul Inspectoratului regional de jandarmi din Timişoara, nr. 15" din 20 mai 1936;
AMBT, Doss. I, 1...:...100/1936/ nr. 55 din 23.06.1936: adresa nr. ·554 din 22.06.1936
a Inspectoratului de .Jandarmi cc însoţea: monedele;· AMBT, Doss. U, 101-108/
1936, adresa nr. 141 din 25.06.1936 a lui I. Miloi"a prin care· mulţ.umeşte comandantului de jandarmi; 1.MBN IV/309-1956: „24 DRR în· greutate totală de 89,45 g";
M. MOGA, 1971; SC/V, 23, 1, Hl72, 141, nr.· 45; Dacia, N.S., 16, 1972, 367,
nr.; 4Ş: L. ·:tVIĂRGHITAN, 1979, · 160, n. 100; L OPRIŞ, 1981, 287, n. 42; D:
BALANESCU, 1985/a, s·.v·., căreia i se datorează determinările după Crawford).
130. Sinteşti (com. Margina, jud. ·TimiŞ) În jarul anului· 1920, în hotarul
satului s-a descoperit 1 TH ·ele lri Filip II car.e a intrat în colecţia Winkler · (T.
NUSSBAUM, ·1965-1970, s.v.). ..
1
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131. Sânandrei (com., .iud. Timiş) Tezaur monelar conţinând 7:i DTill, descoperit în 1840. J. G. Seidl a ales, pentru KHNW, şase exemplare, fiecare reprezentând alt consular din familiile CALPVRNIA, FARS\'LEIA, .JYLIA şi I\'NIA;
restul pieselor au ajuns la un liceu din Clu.i (J. G. SEIDL, 1840-1845, 23; idem,
1846-1847, 146; C. GOOSS, 1877/a, 73; R. MILLEKER, 18\ll, 3; idem, 189·1,
:-17-38; T. ORTVAY, 1896, 342; B. ~fILLEKEH, 1897, 14; idrm, 1\lOO/n. 12;
I. BERKESZI, 1907, 3, 8; V. PAHVAN, Hl26, lill, n. 11; 'f. HOSIC\, 1\)4'..!,
263, nr. 123; B. MITHEA, 1945, 103, nr. 16; .J. WINKT.EH, Hlli7, 15;~. nr. 1-1:{;
I. GLODAHIL'., 1971, I\'/282; idem, Hl74, 292, XXXIV, nr. 282; L. ~L\HGHl
TAN, I97fl, 160-161, n. 101, 173, n. 157; N. GCDE:\, I. '.'IIO'!T, 1!)83, rn:-~. VI,'
27, 198, V/27).
132. Sânmihnill Român (com., jud. Timiş) A. Din hotarul localităţii proYinc
1 DRR de la L APVLEIYS SATVHNINVS care a ajuns in colrcpa Ganilodci:
AY.: capul Hamei cu cască, spre dr.; ns.: Saturn în CYadrigă, în galop spre dr.;
în dr. ţine un fulger; în câmp, T; L SATVHN (GHCEBEH. 1552, a. !10 in.ll.Chr.,
apud T. NUSSBAUM, 1965-1970; M. II. CRAWFOHD, 197·1, 317,:l h, Homa, a.
104 în.d.Chr., apud D. BALANESCL 1\)85/a ss.).
B. În Yatra satului, în grădina farmacistului A ladar Tormay s-n drscoprrit
1 DIR emis de Domitian (IMBN II, 502 - bis - Hl05; I. BERKESZI, l!l07, :17;
B.MITREA, 1945, 103, nr. 3; I. GLODARIC, Hl7L l\'!285; idmi., 1\174, 20;1,
XXXIV, nr. 285; L. MARGHITAN, 1970, 17i, n. 158; N. ca-DEA, I. :\lfffl·,
1983, 193, VI/28; 198, V/28).
1~~3. Sânnicolau Marc (oraş, jud. Timiş) Din imprcj11ri111ile oraşului, in rolcrţia Schiffmann se află 1 DI-I emisă de Dwrachium, :\Irniskos - Kalonos şi 1 DII,
emisă de Apollonia (IMBN, IV, 380, 381/1977; D. BALĂNESCC, 1985/a, pc haza
fotografiilor pe care i le-am pus la dispoziţie a determinat crlr două piesP).
Sânpclru 1\1 are, Yezi I griş
134. Slatina Nera (corn. Sasca Montană, jud. Caraş-Srwrin) A. În hotarul
satului s-a descoperit 1 DRR emis de C ABVRIVS GEl\IINVS (T. NUSSBAU\I,
1965-1970, s.v.; CRAWFORD, 1974, 250/1, Roma, a. 132 în.cl.Chr., apud D. B.\LĂNESCU, 1985/a, s.v .).
B. Din hotarul acestui sat şi nu de la Slatina Timiş, cum se menţionează
adesea, dintr-o greşeală ce-şi are. originea la M. ROSKA, 1942, 281, nr. 34 (B.
MITREA, 1945, HJ5, nr. 30: simplu, Slatina în jud. Caraş; I. GLODARIC, 1971,
IV/289; idem, 1974, 293, XXXIV, nr. 289; L. MĂRGHITAN, 1979, 160, 173, n.
156), este semnalată descoperirea unui DRR al familiei I\'LIA [L. BOHl\I, 1861,
II, 322; B. MILLEKER, 1897, 103; I. BERKESZI, 1907, 3, 39 : Szlatina; M.
ROSKA, 1942, 203, nr. 102 (sic!)). L. Bohm, care semnalează primul descoperirea,
şi-a desfăşurat activitatea şi a adunat informaţii din zona dunăreană a Banatului
şi mai ales din preajma oraşului său de baştină, Bela Crkva.
Slatina Timiş, vezi Slatina Nera
135. Socol (corn., jud. Caraş-Severin) A. Dea lu 1 Lokva, pe care s-a descoperit
tezaurul, aparţinea, cadastral, comunei Socol - fostă Socolovăţ - din hotarul
căreia a fost expropriată şi porţiunea de teritoriu dată localităţii nou create Baziaş. Din acest motiv, tezaurul apare în literatura de specialitate ca descoperit
„pe dealul Lokva", „în cătunul Loeva", pe „dealul Lunca" sau „la Baziaş". El
trebuie amplasat în hotarul comunei Socol. Tezaurul, descoperit înainte de Hll2,
s-a păstrat parţial, din el fiind cunoscute 52 piese, după cum urmează:
a) 1 THD de tip Aninoasa - Vobre§li ce se datează la sfârşitul secolului II
in.d.Chr. sau începutul celui următor (C. PREDA, 1973) ori de tip Filip II (D.
BĂLĂNESCC, 1985/a, s.v .), asemănătmu·c eu DESSEWFFY, HI, care pentru unii
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ar fi o d idrahmă (M. Cii ITESCC, 1975). Aparlenenţa ei la tezaur a fost pusă sub
semnul intrebării (C. PHED.-\, 1973, 281, 11. 753, 405, n. 1250) sau contestată (D.
BĂL\NESCC, Hl851a, s.v .) ;
b) 10 DII emise de oraşul Apollonia şi 3 DH emise de oraşul Dyrrachium;
c) 38 DHH dataţi, clupă Crawford, între 136 şi 63 în.d.Chr. (SK, 11, 1912,
1'11; C. i\IOJSIL, 1\120, nr. 8G; L. HUZI<':KA, Hl22, 37; (). GOHL, 1!122-1923,
7; K. PINK, Hl39, 71, 140, nr. 173; B. MITREA, 1945, 87, nr. 2, 104, nr. 21;
N. FETTICH, HJ5~3, tll7, n. 12; .J. WINKLER, Hl67, 148, nr. 83, n. 411; I.
GLODAHIC, Hl7l, III;9, IV/18; C. PHEDA, 1973, 281, nr. 2, n. 753, 405; I.
GLOD.-\RIC, HJ74, 269, XXXII, nr. 9, 274, XXXIII, nr. 113, 277, XXXIV,
nr. 18; l\I. CHITESCT, Hl75, 250; N. LUPl', 1975, 65, n. 62; L. l\IĂHGHITAN,
Hl79, 1()0, n. rl7; B. ~IITHEA, Hl83, 30, n. 26; D. BĂLĂNESCC, Hl85/a, s.v.,
care a determinat şi totalitatea monedelor clin tezaur).
B. Înainte dl' 18fi0, în hotar a fost descoperit, izolat, l aureus emis de Tiberius (L. BOIBI, 1861, II, 322; B. MILLEKER, 1899, 62; I. BERKESZI, 1907,
::iB; B. :\IITRE.A, 1945, 103, nr. 11; .J. WINKLEH, 1955, 148, nr. 169; I. GLODAHIC, Hl71, IV/292; idem, 1974, W3, XXXI\', nr. 2<J2; L. l\IĂRGHITAN,
1!179, 173, n. 159).
136. Socolari (rom. Cidova Homână, jud. Caraş-Severin) 1 THD inedită este
srmnalată ca descoperită aici (D. BALANESCT, 1984, 129, n. ;l).
Socolol/(t{, vezi Socol
137. S11rd11c11 Jlare (rom. Forotic, jud. Caraş-Severin) Din hotar, probabil
din perimetrul castrului roman, sunt semnalate două monede de bronY. emise de
Domitian care an a,juns in colecţia Somogy (Cohen, 491, 448, a. 86 şi 84, apud T.
Nl'SSBAL\l, Hl65-JH70, s.v.).
S:e/:11/, vc·zi Cuploare - Secu
S::lalina, vezi Slatina - Sera
138. Şa!] (rom., jud. Timiş) Se semnalează de aici, fără alte precizări, descoperirea unui mic tr:rnur din care sunt cunoscute 4 DH emise de oraşele Apollonia şi Dyrrach ium.
139. Şiştwov<l{ (corn., jud. :\rad) A. Tezaurul din 18.J2 din care sunt cunoscute 27(} THD de tip Filip II - ad imilatione.m macedonicorum Philippi numismatum signala (d. O. GOHL, în RTE, 94-flfi). Dintre acestea, 34 exemplare au
ajuns la KBl\lW, pentru suma de 27 florini, 12 exemplare la MNMB, pentru
suma de 12 florini şi 31 creiţari, 14 exemplare in colecţia numismatică a Universităţii din Budapesta, iar n•stul au fost topite ln monetăria statului, la Budapesta (B. ~lll.I.EKER, 1897, 10:3; idem, 1900, 34; R. FORSTEH, H. GERECZE,
HlOfi, I, 2:3-25; I. BEHKESZI, 1907, 38-39; K. PINK, 1939, 25, n. 21; M.
HOSKA, 1!l42, 275, nr. 235; B. MITREA, 1945, 27, nr. 3; .I. WINKLEH, 1955,
92-U:~; idem, l!l58, :;H, nr. :1HO; idem, 1968/b, 39, n. 101; E. DORNEH, 1968,
Ci; S. DUl\llTIL\ŞCl", L. l\L\HGHITAN, 1971, 54, nr. 5G, n. 72; C. PH.EDA,
Hl73, '136, nr. ;>7 susţine, greşit, intrarea la M.B.T., a unor piese dintr-un tezaur
descoperit c 11 :il de ani inainte de înfiinţarea acestui muzeu, fiind, probabil, o
ccinfuzie cu nII descoperit în 1875; N. KISS, 197i, 5·'13-544; I. li. CHIŞAN,
1978/c, 180, n. 520-521; N. KISS, 1\)78, 42; L. l\L:\RGI I ITAN, t!l7H, 129, n.
142, 135; idem, Hl80, 82; ~I. BARBLi, E. IV.\NOF, 1980/a, 27, n. H5; N. Gt:DEA, I. ~IO'fl", Hl83, l!J:{, VI/29, Hl8, V/2Y). l'nii autori socotesc di. tezaurul a
conţinut 277 piese, incluzând in ci, ne.iustHicat, şi 1 DI I, descoperit..i trei decenii
mai târziu (v. infra).
B. În 1875 s-a descoperit in hotar 1 DH, G: 2,5-3 g, daco-celtă, care a ajuns
în colecţia lui S. Ormos şi, mai apoi, la l\l.B.T. unde nu am putut să o identific
în depozit (I. BEHKESZI, 1907, 3n; M. ROSKA, 1942, 275, nr. 235; .J. \VIN-
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KLER, Hl66, 82, n. 57, datată la sfârşitul secolului III sau în prima jumătate a
secolului II în.cl.Chr.; ·N. KISS, 1D77, 543-54-1, neclar).
140. Sopotu Vechi (corn. Dalboşcţ, jud. Caraş-Severin) Tezaur monetar descoperit prin 1878, pc coasta unui deal din hotar, într-un teren mâncat de ploi din
care se cunosc 3-5 TBD, imitaţii după cele ale lui Alexandru III. (B. MILLEKER, 1897, 101; I. BERKESZI, 1907, 2, 3G; 6. GOHL, 1922-1923; 6, K.
PINK, 1939, 1 IG; 1\1. HOSKA, 1942, 215, nr. 70; B. MITREA, 1945, 48, nr. 12).
141. Tilpia (mun. Lugoj, jud. Timiş) Este semnalată descoperirea aici, în
1910, a unei THD de tip Filip II, similară cu cea de la DESSEWFFY, 318,
ajunsft la l\lITC (nr. inv. 8-Hl41; M. ROSKA, Hl42, 280, nr. 18 care face trimitere la B. MILLEKER, 1899, 8, unde este vorba doar de localizarea în acest sat a
anticului Tapae; J. WINKLER, 1958; idem, H:l58/a, 409; idem, 1968/b, 39, n.
114; C. PREDA, Hl73, 60, n. 147; N. GUDEA, I. MOŢU, 1983, 193, VI/30, 198,
V/30). Nu este exclus ca moneda să facă parte din tezaurul Criciova - 1910 (\'.
supra).
Temes - Sziget, vezi Oslrovo
142. Teregova (corn., jud. Caraş-Severin) A. Tezaur cu un număr neprecizat
de THD. de tip Filip li, descoperit înainte de 1874 din care, în anul menţionat,
în colecţia lui S. Ormos au intrat 4 THD cu capul lui Zeus pe avers (Biblioteca
M.B.T., nr. inv. 204, inventarul mss. al colecţiei, nr. 61 din IG iulie 1874; I.
BERKESZI, 1907, 2, 43; 0. GOHL, 1922-1923, 5; 1\1. ROSKA, 1942, 281, nr.
37; B. MITREA, 1945, 29, nr. 10; C. PREDA, 1956, 274, nr. 6).
B. Lângă Teregova s-a găsit 1 DIR emis de Tiberius care a ajuns în colecţia
Lamparter (Cohen, 16, a. 30, apud T. NlJSSBAUM, 1965-1970, s.v.).
Tibiscum, vezi Jupa
143. Timişoara (municipiu, jud. Timiş). Suprafaţa mare pe care s-a întins
oraşul în ultimele decenii a determinat înglobarea în el şi a zonelor socotite, cu
un veac în urmă; drept împrejurimi.
:\. 1 THD descoperită înainte de 1913, de tip Criciova, a ajuns la l\lNMll
(nr. inv. 188 A - 1913; .J. 'YII'a\:LER, 1968ib, 45, n. 180, fig. 56, tip B-IV;
idem, 1968/d, 338).
B. 1 THD de tip Huşi-Vovrieşti, G: 13,7 g (DESSEWFFY, 306; K. PINK,
1939, 45, 147, nr.355, tip Ramna; B. MITREA, 1945, 29, nr. 20; J. WINKLER,
1968/b, 39, n. 115; idem, 1968/d, 338; C. PREDA, 1973, 121, nr. :13, tiplfoşi-Vovri
eşli, prima jumătate a secolului II în.d.Chr.).
C. Fără alte precizări, sunt semnalate descoperirea izolată a mai multor THD
din împrejurimile cartierului Cetate (I. BERKESZI, 1907, 41).
D. Se consemnează descoperirea în 1922, la construcţia liniei de tramvai spre
cartierul Mehala, în zona Balia Verde, a unui triobol din Lamia-Thessalia,
G: 2,65 g, D: 17 mm; Av.: capul neacoperit al lui Dyonisos spre stg.; Rv .: amforă;
în câmp, dr. jos, o cană; AAMIE Q N. Iniţia I, piesa s-a aflat în colecţia Guttmann
de unde, în 1952, a trecut în colecţia Gavrilovici (BMC 2 Av ., a pud T. NUSSBAUM,
1965-1970, s.v.; BARCLAY HEAD şi colab., Hisloria Numorum, 1911, 206, cca
400-344 în.d.Chr., a1~ud D. BĂLĂNESCU, 1985/a s.v.) (?).
E. În 1961, la colţul fostri străzi Miciurin (azi Bărăgan) cu bulevardul Cetăţii,
cu prilejul unor lucrări edilitare s-a descoperit o monedă din bronz emisă de Byllis:
Av.: cap cu cască spre dr.; Rv.: vultur spre dr., stând pe un fulger; BYAAI~ G:
2,02 g, D: 13,17 mm (BMC - Thesaly, 1 p. 54; HEAD 2 , 315, a. 2fi0-Hi8, apud T.
NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.; SCIV, 15, 4, 1964, 571, nr. U; I. GLODAHIC,
197'1, 253, Y, nr. 8) (?).
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F. Tezaur de monedr din bronz t'mise dl' oraşul Panliraparum ln secolul
II I în .d .Cin. În HJG,1, pc st rada Plugarilor, la nr. 4G, s-a descoperit un mic
tezaur romp1s din 11 monede din bronz, cărora descoperitornl Ir-a îndepărtat
patina, făcându-Ic, în rarte, ilizibile. O partr din piese au ajuns la l\l.B.T. (IMBN
IV, 578/330~0; BMC, The Taurir Chrrsonese, !l, nr. 35, rpoea de clupă Alexandru
cel Mare, ap1d T. Nl"SSBAUl\I, 19G5-Hl70, ss.; SCIV, 1G, 3, HJG5, 1309, nr. 14;
Dacia, N.S., !l, 1!Hi5, 1!12, nr. 14; I. GLODAHIC, Hl71, 258, XXIII, nr. 78) (?).
G. În Hl32, cu prilejul demontării podului dr cale ferată de peste Bega, din
spatele actualei rntedralc ortodoxe, s-a desco1~erit 1 TII emisă de Thasos: Av.:
capul încununat cu iederă al lui Dionysos tânăr, spre dr.; patru frunze în sus
şi două în jos, în faţă, rozele. Hv.: I Jerac lrs nud, în picioare; cu dr. se reazem.ă
de o măciucă, în stg .. blana de Iru; HPAK.AEOY:E L.QTIIPO:EA:EJ.QN; în
câmp, 1\1. G: 17,31g, D: n mm (T. NlJSSBAUM, HlG5-Hl70, s.v.).
H. În Hl3G, în cartierul Fabric-Vii s-au găsit câteva TH, mult stilizate, cu
lrgenda redmă la globule, imitaţii dură TII emise de Tliasos. Din acest tezaur,
două exemplare au ajuns în colecţia lui T. Nussb::rnm (T. NUSSBAUl\1, 1965-1970,
s.v.; SC/V, 15, 4, Hl64, 571, nr. 14; Dacia, N.S., 8, 1961, 372; E. CHIRILĂ~
G. MIHĂE~CU, Hl69, ~:5, nr. !l!l; V. l\III-lAILESCC-BÂRLIBA, Hl71, 201; I.
GLODARil', 1!174, 268, XXXI, nr. 199; L. MARGHITAN, 197H, 154-155,
n. 65-G5).
I. În 1877, în cartierul Mehala s-a descoperit 1 DH emisă de oraşul Dyrra-'
chium rare a intrat în colecţia S. Ormos: MENI:EK.Q:E. Viţelul alăptându-se la
vară; un păun deasupra (I. BERKESZI, Hl07, 2, 41; 0. GOHL, 1922-1923, 7;
B. l\llTREA, Hl45, 87, nr. 1; I. GLODARIU, 1971, 80, lll/82; idem, 1974, 273,
XXXII, nr. 82; L. MĂHGHITAN, 1979, 157 şi n. 79) .
.J. În 1932, în eartierul Fabric, în spatele bisericii ortodoxe române, s-a găsit
1 DH emisă de oraşul Dyrrachium care se păstra în colecţia Winkler (T. NUSSBAUM,
1965-1970, s.v.).
K. În 1909, în zona abatorului municipal, la construcţia acestuia, s-a descoperit 1 DRH emis de Q BAEBIVS TAMPILVS care a a.iuns în colecţia Somogy: Av.. :
capul Romei rn cască înaripată spre stg., sub bărbie, X; înapoia capului, TAMPIL;
Rv .: Apollo în cvadrigă în galop spre dr.; cu dr. ţine o ramură, iar în stg., un
arc rn săgrţi; sub rai, ROMA; în exergă, i\I BAEBI Q. F. (GRUEBER, Roma,
935, a 150-125, ap1d T. NUSSBAl7M, HHiS-1970, s.v.; CRAWFORD, 236/1,
Roma, 137 în.cl.Chr ., a pud D. BĂLĂNESCU, 1985/a s.v .).
L. În cartierul klehala a fost descoperit 1 DRR emis de C CASSIVS LONGINVS rare se răstra în colecţia Winkler: Av.: capul Hamei cu cască înaripată
spre dr.; înapoia capului,* şi o urnă de vot; Hv.: Libertas în cvadrigă, în galop
spre dr.; sub rai, C CASSI; în exergă, HOMA (Babelon, I, 325-1, a. 124-103,
apud T. NlJSSBAUM, i%5-1970, s.v.; CRAWFORD, 2G6-t, Homa, a. 126
în.d.Chr., npud D. IlALĂNESCU, 1\185/a, s.v.).
.
l\l. De pe trritoriul oraşului provine 1 DRH anepigra[ emis de L ~IEMMIVS
rare se păstrează în ro lecţia Gavrilovici: Av. cap diademal spre cir .. Hv .: dioscurii călări, seminuzi, din faţă; deasupra lor, câte o stea (T. NCSSBAUM, 19651970, s.v.; D. BALĂNESCU, 1!185/a, s.v.; L. lVIEMMIVS L.F., Crawîord, 304/1,
Roma, 109 în .cl.Chr .) .
N. În Hl04, la M.B.T. au intrat - prin donaţia lui Miklos Csaszanek şi a fiului
său, elevul Imre Csaszanek - mai multe monede romane din argint şi de bronz
despre care s-a relatat că ar fi fost găsite „la prăbuşirea unui zid al cetăţii, în
Timişoara". I. Berkeszi se îndoia ră aceste piese, ajunse în muzeu în două loturi
succesive, ar fi constituit un tezaur. În total au fost înregistraţi 15 DHH. şi DIR,
1

287
https://biblioteca-digitala.ro

ultimii emişi de Vitellius, Yespasian, Titus, Traian, lladrian şi până la Pertinax.
L'nul dintre loturi, compus din 10 piese, cuprindea şi 2 DRR emişi, unul de
familia Flaminia şi celălalt de C VIBIVS PANSA pe care D. BĂL\NESCU.
1985/a, s.v „ l-a determinat după CHA WFOHD, 197 4, 342/5 b, Roma, a. 90 în.ci.
Chr. (IMBN II, 44t -Hl04; I. BERKESZI, I90ti/a, 117; idem, 1907, 43; D. PROTASE, HJ66, 81, 11. 172: lezam).
O. Cu mai mulţi ani înainte de 1866, in cartierul Freidorf s-a descoperit,
întâmplător, 1 DHR emis de C LICINIVS L F MACER, G: 3,81 g, care se păs
păstrează intr-o colecţie particulară (Grueber, BMC, 2467, a 85 în.d.Chr„ apud T.NUSSBAUM, 19li5-1970, s.v.; SYDEHAH 732, a, 83 în.d.Chr., apud SC/V 17, 2, 1966,
420, nr. Hi; Dacia, S.S., 10, 1966, 406, nr. 16; I. GLODARIU, 1974, 295,
XXXIV, nr. 318/b; L. "'L\HGHITAN, 1979, 173, n. 156; CHAWFORD, 354j1,
Homa, a. 84 în.d.Chr„ apuci D. BĂLĂNESCU, 1985/a, s.v.).
P. În parcul Eminescu din centrul ora;;ului s-a găsit, întâmplător, 1 DDR
emis de M AEl\HLIVS LEPIDVS care a ajuns în colecţia Winkler: Av.: cap de
zeiţă spre dr.; înapoia capului, * ROMA; Rv.: postament cu arcade pe care
este plasată o statuie ecvestră; ?ii A IM ILIO L / E / P, (Babelon, I, 118-7, a. 124103, apud, T. NCSSBAUJ\I, H.165-1970, s.v.; CRA\\"FOHD, H174, 298/1, flOJ\JA,
112-111 în.d.Chr„ apuci D. BALĂNESCC 1985/a, s.v.).
Q. ln 1908, in cartiernl Fabric, nu departe ele strada Tigrului s-a găsit 1 DRR
emis de Q FABIVS LABEO in 190 în.d.Chr. care se păstrează în colecţia Lampater; Av.: capul Homci cu cască, spre dr.; Rv.: Jupiter, în cvadrigă spre dr.; Q
FABI (T. NlJSSBAl:M, 1965-1970, s.v.).
R. În 1865 s-a descoperit un tezaur de DRR din care două exemplare -mise ele fam. Antonia - au intrat în colecţia lui S. Ormos (I. BERKESZI, 1907,
3, 12; B. )llTHEA, 1945, 102, nr. 1).
S. 1n colecţia Ion Buzărin s-ar păstra 1 DRR din secolu I II în.cl.Chr „ găsit în
cartierul Freidorf (inf. D. Benca; D. BĂLĂNESCL, 1985/a, s.v.).
T. Semnalarea a 4 monede republicane romar.e clin bronz (?!) găsite în eartieuu l Trubadur, la construcţia unor blocuri, este cel puţin suspectă. Este de presupus descoperirea unor monede de bronz con'>tantiene pe care C. Răileanu Ie-a
ddterminat greşit.
V. Inainte de 1905 s-a descoperit, în împrejurimile Timişoarei, o monedă
KOl::nN, care se găsea în co!ecţia I. Bleyer (I. BERKESZ1, 1907, 3, 43; NK, fi,
1907, 142; TRET, 1910, 167; 0. GOHL, 1915, 84; idem, 1922-1923, 9; M. ROSKA,
1942, 281, nr. 35; I. GLODARAlU, 1971, IV/318; J. \VINKLER, 1972, 195, n. 12ti;
C. PREDA, 1973, 354, n. 1051; 1. GLODARIU, 1974, 3000, XXXIV b, nr. 441;
L. l\IĂRGHITAN, 1979, 171, n. 148).
V. TezO.ur compus din 32 aureuşi emişi de Auguslus, descoperit la 12 octombrie
1890 de către Karl Ermlinger, pe când scotea un drun uscat din grădina c~ei sale
de pe Nyar-utca - sau Sommer Gasse. Monedele au fost găsite înlr-o farfurie de
plumb (Neue Temeswarer Zeitung, 235 din 13 oct. 1899; MNGW, 4, 1900, 429;
B. MILLEKER, 1900/a, 12-13; idem, 1906, 136-137; f. BERKESZI, 1907, 40.
G. POSTELNICU, 1931, 192; B. MITREA, 1945, 104, nr. 17; D. TUDOR, 1968/a,
55; t. GLODAHIU, 1974, 234, XXIV, nr. 318/a; L. MĂRGHITAN, 1979, 172173, n. 155).
Z- ln 1915, în oraş s-a de>coperit o monedă de bronz emisă ele Octavian
Augustu'> (TREI', 32, 1916, 67).
Y. Prin anii 1974-1978, la săparea fundaţiilor unui bloc de pe strada Carusso
din cartierul Cetate, se semnalează descoperirea a 3 aşi din bronz emişi de Augustu'i (inf. O. Dogariu).
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X. 1n 1884 (vezi, supra, n.), au fost donaţi la M.B.T. şi 3 DIR emişi de Vespasian (IMBN, II, 441-1904).
AA. 1n 1884, chelnerul Nandor Dragovanovics a donat la M.B.T. 2 DIR
emişi de Vespasian şi Filip Arabul, precum şi o monedă din bronz de la Constantin
cel Mare. Monedele au fost găsite la Pădurea Verde (IMBN I, 1843-1845; I. RERKESZI, 1907, 40-42).
BB. Cu ocazia unor excavaţii din faţa porţii Vienei a cetăţii oraşului, H.
Kematmii ller semnalează apariţia a două monede din bronz dintre care una ilizibilă
şi una emisă de Domitian (T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.).
CC. În 1874, în posesia lui J. Miletz, custodele de atunci al M.B.T., au intrat
11 monede romane găsite „parte în Mehala, parte în Josefin", două din cartierele
oraşului aflate la o distanţă de câţiva kilometri unul ele celălalt, la săparea gră
dinilor ele zarzavat. Dintre acestea, 9 erau monede târzii, din secolul IV, iar două
- denari emişi de Domitian şi Traian (B. l\HLLEKER, 1899, 67; I. BERKESZI,
1907, 41).
DD. În cartierul Fabric s-a dl'scoperit 1 DIR emis de Nerva. Descoperirea
s-a făcut prin anii 1935-193G: Av.: cap diademat spre dr.; FL IMP NERVA CAES
AVG P M T. Rv.: COS III (Cohen, 52, a. 97, apud T. NUSSBAUM, 1965-1970, s.v.).
EE. În 1903, la M.B.T. a intrat 1 DIR emis de Traian (IMBN II, 377-1903;
I. BERKESZI, 1907, 42).
144. Tincova (corn. Sacu, jud. Timiş) În punctul numit Valea Radului, pe un
drum forestier, la nord de sat, cu ocazia refacerii acestuia, în ianuarie 1978 s-a
descoperit un tezaur de DRR. Piesele au fost găsite pe o suprafaţă de 8 x 5 m, semn
că au fost îngropate într-o pungă din material textil sau din piele. Tezaurul a
fost recuperat parţial şi în etape.
a) Lotul 1978: 131 DRR care ar reprezenta, după autori, cca 2/3 din întreg
tezaurul. Din piesele acestui Iot, 110 erau întregi, iar 21 fragmentare. Din cele
131 monede, 1 denar întreg şi 9 fragmente erau prost conservate şi ilizibile. Monedele
au fost emise între 217-216 şi 68 în.d.Chr. şi au intrat în depozitul Muzeului din
Caransebeş (Nr. inv. 9615; M. PETROVSZKY, R. PETROVSZKY, 1981; D. BĂ
LĂNESCU, 1984, 129, n. 4).
b) Lotul 1981: 16 DRR recuperaţi în 1981, ajunşi de asemenea la Muzeul din
Caransebeş (nr. inv. 12.861). Printre noile piese intrate se afla şi o monedă hibridă,
prost conservată. După părerea autorilor notei suplimentare, din lotul 1978, 14 exemplare sunt copii fidele după DRR originali, dar cu un titlu mai scăzut al argintului,
(D. BĂLĂNESCU, P. ROGOZEA, Noi date privind tezaurul monetar republican
roman de la Tincova, comunicare la sesiunea ştiinţifică ln memoriam Constantini
Daicoviciu, Caransebeş, 21 marlie 1983).
c) ln satele înconjurătoare, la mai mulţi localnici, inclusiv profesorii de Ia
şcoli, se mai află un număr nedeterminat de piese aparţinând tezaurului (inf. P.
Rogozea).
Din cele două loturi recuperate din tezaur totalizând 147 piese au putut fi
determinate 136 ce se datează între 211 şi 69 în.d.Chr. (D. BĂLĂNESCU, 1983,
236, 1/3; idem, 1985/a, s.v.; cu determinările după CRA \VFORD; D. BĂLĂNESCU,
P. ROGOZEA, 1983-1985).
145. Tople/ (corn., jud. Caraş-Severin) 1 DIR, emis de Vespasian, descoperit
aici, a ajuns în colecţia Lamparter (Cohen, 293, a. 77-78, apud T. NUSSBAUM,
1965-1970, s.v.).
Torontal Brestovac, vezi Banatski Brestovac
146. Ţipari (corn. Coşteiu, jud. Timiş) 1 DH a lui Alexandru cel Mare, descoperită în hotarul satului a ajuns în colecţia Somogy (T. NUSSBAUM, 1965 -1970,
s.v.).
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Uj Resenova, vezi Dmleşlii Soi
l'jfalu (Toronlaf), wzi Jlarko11ire110
1,17. ,.alea 1\fare (com. Fârliug, jud. Caraş-Sc'wrin) Din hotarul satului, in
colecţia lui I. Blryrr sr :ifla ,.o trtradrahmă barbară dr argint'· fără altr precizări,
(I. BERKESZI, 1!!07, 2, '15; K. PINK, 1!l3!l, 25, n. 21; 1\1. HOSKA, Hl42, 112, nr.
128; B. l\IITHEA, l\145, :W, nr.11; .J. WINKLEH, l!J(i8/h, :~m, 11. lrn; C. PHED:\,
1\173, 4:36, nr. li'1, tip neprecizat).
1'18. ''aleapai (rom. Hainna, jud. Caraş-Scwrin) B. Millekrr a văzul în 1905,
la numismatul K. F. Nuber, 1 TllD „pe carr sr wde efigia şi calul obişnuit cu
i:.ingura deosehirc ră efigia priwştr spre stinga şi arr obrazul aroprrit dr o spirală''.
,,A fost desropcrită cu ani în urmă, la \'alrapai··, (B. \lILLEKEH, l!lOli, 152; .J.
WINKLEH, 1\158, ss.; idem, 1\168/h, 3!l, n. 117; C. PHEDA, l!l7:~. fl7, nr. tjt\,
tip neprrrizal, deşi, după descrierea lui 1\Iilleker, pan· a fi dr tip Cririova).
1'1\l. ''ariaş (corn„ jud. Timiş) A. Se semnaleaz[1 1 TllD, Iărf1 alte precizări
(IC PINK, l!l3!l, 25, n. 21).
B. 1 DRR (serrati), descoperii întâmplător în hotarul salului, a intrat in
colecţia Tăpălagă: Av.: capul Hispaniei, spre dr.; inapoia capului, IIISPAN; Hv.
personaj în togă întrr fasrii şi un stindard; A POST A F ... N ALBIN (Grueher,
Roma, 2839, a. 82 în.cl.Chr., apuci T. NCSSBACM, l\l65-1!l70, s.v.).
C. În aceeaşi colecţie Tăpălagă, la o altă dată, a intrat un drnar rmis dr
Octavian-Augustus: Av.: capul descoperit al lui Octavian sprr dr.; P BIP CAESAH.
AVGVSTI. Rv.: poartă de castru; sus, L\IIRITA; circular, CARISl\"S LEG PHO PH
(Grneber, Spania, 125, an 22 în.d.Chr., apuci T. NCSSBACl\1, Hl65-l!l70, s.v.).
150. Valcani (rom. Dudeştii \'cehi, jud. Timiş) 1 DRH nnis de L ANTESTl\"S
GRAGVL \"S, descoperit întâmplător, a ajuns in colecţia Somogy: A.v .: capul
Romei cu cască înaripată spre dr.; sub bărbie, *; înapoia capu lui, GRAG; Hv .:
Jupiter în cvadrigă, în galop spre dr., ţinând în mână un sceptru şi un fulger; sub
cai, LANATES; în exergă, ROl\IA (Grueber, Roma, 976, 124--103 în.d.Chr., apuLI
T. NUSSBAUl\I, Hl65-Hl70, ss.; CHA WFOHD, 197 1J, 238/1, Horn a, a. 131i în.d .Chr.,
apud D. BĂLĂNESCC, 1985/a, s.v .).
151. Văli11y (rom., jud. Caraş-Sewrin). În hotar s-a găsit 1 TllD, G: 10,88 g,
laolaltă cu 1 Tll a lui Alexandru cel Mare (lip l\ICLLEH, 1855, nr. 280), drscopcrite Ia 20 oct. 1910, de prof. Desideriu Kanahe, întrr \'ăliug şi Cuptoare-Seeu
(DESSE\VFFY, mJO; K. PINK, 1939, 75, 13G, nr. 288, tipul ru capul lui Usimah;
B. MITREA, l!l45, 18, nr. 15; .J. WINKLER, HlG8/b, :39, n. 118, 45, n. 184, tipul
B - VIII; E. CHIHILĂ, N. CIIIDIOŞAN, I. ORDENTLICII, N. KISS, 1972, liO,
tip Şilindia, grup XXII; C. PREDA, 1973, nr. 3; J. \VINKLEH, Hl75, 106, tip
Banal, recunoscând că esle unicat prin combinarea n•\·ersului de lip Hanat şi a
eontramărcii, cu aversul - Lisimah).
152. Vănidia (corn., Grădinari, jud. Caraş-Sewrin) În literatura ele specialitate
se fac numeroase confuzii cu Vtirădia de ]\J11reş (jud. Arad), aflată la nord de râu,
deci în afara Banalului.
A. Este semnalată descoperirea în secolul trecut a 1 TIID de tip Filip II care
a ajuns la l\JNMB (.T. HAl\IPEL, AE, i1.f., 2, 1882, 154; B. l\IILLEKER, 1886, 10;
idem, 18!!7, 120; idem, 1900, 31; I. BERKESZI, 1907, 44; K. PINK, 193!!, 25,
n. 21; l\I. ROSKA, 1\142, 247, nr. 17; Il. MITREA, 1945, 24, nr. 13; J. WINKLEH, 1968/b, 39, 11. 119; C. PREDA, 1973, 437, nr. 67, tip neprecizat; E. IAROSLAVSCI-11, GH. LAZAROVICI, 1979, 454, n. 10 susţin existenţa mai multor
THD, deşi în bibliografia citată - cu erori - este menţionată o singură monedă).
B. Se semnalează, vag, descoperirea unui tezaur de tetradrahme -·fără a se
preciza dacă sunt rnacrdonene originale, imitaţii locale, emise de Macedonia Prima
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sau de Thassos - descoperit de locuitorul Aurel Ceia. Acest tezaur ar fi ajuns în
întregime la un colecţionar din Craiova (E. IAROSLAVSCHJ, GH. LAZAROVICJ,
1979, 454) (?).
C. Fără alte precizări, este citată o monedă olbiană rare ar fi fost descoperită aici (C. PREDA, SCN, VII, 1980, 39, a pud D. B:\LĂNESCll, 1985/a, s.v .).
Poate Yărăd ia de Mureş, (?).
D. În 1869, S. Ormos a achiziţionat de la moşierul Miloş Baich din Vărădia
1 DRR „al familiei Antonia" şi un „bilion al familiei Calpurnia" (I. BERKESZI,
1907, 3, 44; i'\I. ROSKA, 1942, 297, nr. 17; B. MITREA, 1945, 104, nr. 24;J.
WINKLEH, 1955, 152, nr. 147; M. CHITESCC, HlG8/a, Gli3 menţionează posibilitalea ea ura din monede să fie un denar al lui Marcus Anlonius pentru legiuni;
I. GLODAH JU, 1974, 296, XXXIV, 342 Ic localizează greşit la Vărădia de Mureş
(jud. Amei); L. MĂRGHITAN, 1979, loO, n. 96). Redau descrierea a 2 denari,
dcscoperip la Vărădia, clupă însemnările lui S. Ormos:
1) Av.: capul lui Apollo, spre dr.; înapoi, securea dublr1; în faţă, jos, N;
Rv.: C PISO FRVGI; călăreţ spre dr.; în câmp, un semn.
2) Av.: III \'IH R P LEG XX; acvila între două insigne; Rv.: III VIR
(?); între acvilă şi insignele rare o încadrează, LEG XX.
E. Existenţa bine-runosculului rastru explică numărul mare de monede
imperiale descoperitl', ca şi numeroasele referiri mai mult sau mai puţin exacte
în ce le priveşte. Prezentate într-o relativă ordine rronologiră, informaţii le pe care
\e deţin ar fi următoarele:
a) ln 1869, S. Ormos a achiziţionat de la moşierul M. Baich din Vărădiao
·monedă de bronz c:misă de Octavianus (I. BERKESZI, 1907, 44; l\I. ROSKA,
1942, ~97, nr. 17; B. MITREA, 1945, 10·1, nr. 24; I. GLODARIU, 1974, 296,
XXXIV, nr. 342 b, plasând greşit descoperirea la Vărădia de Mureş - jud. Arad).
b) În săpăturile arheologice efectuale de Eugen Iaroslavschi, în anii 1980,
au fost descoperiţi 3 aşi „probabil de la Augustus", (l\IJIH, nr. inv. N 1117-1119;
D. BĂLANESCL', 1984, 132; idem, 1985/a, s.v .; idem, comunicare la întâlnirea
anuală n arheologilor din Banat, Buziaş, 23-24 februarie, 1989).
c) Prin anii 1830-1840, în preajma castrului, lângă drumul ce duce la Oraviţa au fost descoperite monede de aur, argint şi bronz de la Nero (tezaur?; E.
FENYES. 1847, II, 3112; A. BAHANY, 18'18, I, 140; B. MILLEKER, 1886, 18;
idem, 1889; idem, 189\l, G!l sqq).
d) În 1847 (sau 184fi?), eâţiva dolJănaşi au descoperit din întâmplare un
aureus şi 2 DIH emişi de Nero (L. BOHM. 1861, II, :121; J. HAMPEL, AE, uf.,
2, 1882, 154; B. MILLEKEH, 189!l, 71; I. BEHKESZI, 1907, 44; I. MILOIA,
.\11.B, 1, 1928, 10:1; B. l\IITHEA, 1945, 104, nr. 23; I. GLODAHIU, 1974, 296,
XXXI\', nr. :~42 h, plasând greşit descoperirea la Vărădia de l\lureş; L. MĂRGHI
TAN, HJ7\l, li:{, n. 158). Nu este exclus ca descoperirea să fie identică cu cea mentionali't la c) (v. supra).
e) Înlre 1847 şi 1898, la Vărădia s-au mai găsit şi alte monede imperiale
din sero lu I I, fără a Ii se preciza numărul (B. l\lILLEKER, 189\l, G9, sqq .) .
f) În 1881 sau 1882, moşierul l\Iiloş Baich donează la l\IN.Mil mai mulţi DIH
emişi de Nero, Vespasian, Domitian şi Traian (J. HAMPEL, loc. cit.; B. MILLEKEH, 1889; idem, 1899, 71; I. IlEHKESZI, 1907, 4'1; I. LOTREANU, 1935,
4:19, cu greşeli; D. PROTASE, 1966, 95, nu cunosc moneda de l:i. Hadrian sau, cel
puţin, nu a fost găsită în acest context; D. TUDOR, 1%8/a, 48, unde, în loc de
~erva, ~e va citi Nero; l\I. CHITESCU, 1968/a, Gli3, vag).
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g) tn 1869, S. Ormos a achiziţionat de la M. Baich o monedă mare de bronz

emisă de Titus (I. BERKESZI, Hl07, 44; M. ROSKA, 1942, 297, nr. 17; B. MI-

TREA, Hl45, 104, nr. 24; probabil I. GLODARIU, 1974, 296, XXXIV, nr. 342 b,
citând Vărădia de Mureş).
h) De la acelaşi Baich, S. Ormos a achizitionat în 1869 si 1 DIR emis de
Vespasian (I. BERKESZJ, Hl07, 44; M. ROSKA,' 1942, 297, nr. ,17; B. MITREA,
1945, 104, nr. 24; I. GLODARil·, 197-1, 296, XXXIV, nr. 342 h, cu aceeaşi greşeală ca mai sus).
i) Este de presupus că monedele emise de Vespasian şi Domitian, menţionate
de E. IAROSLAVSCil 1, GH. LAZAROVICI, 1979, 452, au fost cele consemnate
la punctele precedente (cf. şi Dacia, N.S., 25, 1981, 387, nr. 172).
j) În săpăturile arheologice efectuate de către B. Milleker în castru, în anii
1901-1902, au fost descoperite, în niYelul de incendiu, două monede de bronz,
dintre care una marr, de la Vcspasian (B. MILLEKER, 1906, 261).
k) În săpătmile arheologice efectuate de către Eugen Iaroslavschi pe dealul
Chilii!. î~ anii Hl80, s-a descoperit un sestert de la Vcspasian (MJIR, inv. N-259;
D. BALANESCl", 1984, 132; idem, Hl85/a, s.\".; idem, comunicare la întâlnirea
anuală a arheologilor din Banat, Buziaş, 23-24 februarie, Hl89).
1) La Yărădia s-a descoperit şi un aureus emis de Traian (RR, V, 3, 1889,
153; N. MILLEKER, 1899, 71; I. BERKESZI, Hl07, 4).
Vegszendro, probabil Lokve (?)
153. Veliki Gaj (Iugoslavia) 1 DIR descoperit izolat (L. MARGHITAN, 1979,
173, n. 158) (?).
154. Veliko Sredisle (Iugoslavia) A. În 1885, Teodor Lazarovici din localitate
a descoperit, la ~ăparea unui puţ, 1 DIR emis de Claudius pe care, la 27 februarie
1886, l-a donat la M.B.T. (IMBN I-2046). Redau din inventar descrierea sumară:
Av.: (TIBERIVS) CLAVDIVS CAESAR (AVG P 1\1 TR P ?); Rv.: SC.
B. La ~fârşitul secolului trecut, în posesia aceluiaşi Lazarovici se afla 1 DIR
emis de Traian [B. MILLEKEH, 1899, 64; I. BERKESZI, 1907, 39; L. MĂR
GHITAN, 1979, 174, citându-l greşit pe Milleker şi afirmând arbitrar existenţa
unui tezaur - „mic tezaur dacic din secolul I'" (? !)].
155. Vizejdia (corn. Lovrin, .iud. Timiş) A. În hotar, la mijlocul secolului
trecut, a fost descoperită o monedă KO~ON (F. Kenner, AfOG, XXXIII, 1865,
111, apud B. MILLEKER, 1894, 38; T. ORTVAY, 1896, 342-34:3, n. 7; B, MILLEKEH, 1897, 189; I. BERKESZI, 1907, 3, 47; 0. GOHL, 1922-1923, 9; B.
MITREA, 1945, 125, nr. 1; I. GLODARIC, 1971, IV/348; J. \VINKLER, 1972,
195; n. 127; C. PHEDA, 197:i, 354, n. 1052; L. MARGHITAN, 1979, 171, n.
148).
B. Din hotar sunt semnalaţi, fără alte precizări, mai mulţi DRR (I. BEHKESZI, 1907, 3).
156. \'ojuodinci (Iugoslavia) În 1879 s-a descoperit aici 1 DRR al familiei
l\1emmia ajues în colecţia lui S. Ormos, a cărui descriere o redau după însemnările
acestuia: Av.: capul lui Apollo spre dr.; în faţă•; Rv.: L. MEMMI; Dioscurii în
picioarr, ţinând caii de căpestre (I. BERKESZI, 1907, 3, 48; B. MITREA, 1945,
102, nr. 2).
157. \:rac ev Gaj (Iugoslavia) A. In hotar s-a descoperit un stater al lui Alexandru cel Mare (L. BOHM, 1861, II, 321; B. MILLEKER, 1894, 37; idem, 1897,
190; I. BERKESZI, 1907, 48; 0. GOHL, 1922-1923, 5; M. ROSKA, 1942; 308,
nr. 98; B. MITREA, 1945, 47, nr. 6; P. POPOVIC, 1987, 67, n. 8).
B. Tezaurul din 1889. 1n aprilie 1889, un locuitor din sat, săpând un şanţ
în grădina sa din partea de hotar dinspre Bela Crkva, a descoperit o cană cu toartă
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gât lngust, lucrată la roată, de culoare rcnuşiu-alhăstruie, ru diametrul fundului de 6 cm şi al pântecului de 14 cm, plină cu monede de argint. L. Băhm ·a
văzut 400 de piese dintre care cca 300 DH emise de oraşele Apollonia şi Dyrrachium, iar aproximativ 100 DRR. Nu este exclus ca numărul total al pieselor să
fi fost mai mare. Dintre acestea, în colecţia lui S. Ormos au intrat 1 DH emisă
de Apollonia, 2 DRR ai familiei TITVRIA şi câte 1 DRR ai familiilor FARSVLEIA, CREPVSEIA, CAECILIA şi ANTONIA. Redau, după însemnările lui
Ormos, singura descriere a unui DRR din arest tezaur: Av.: SALVS. Capul zeiţei
Salus spre dr.; în faţă, C; Rv.: ROMA D SILANVS L F; Victoria în bigă, spre dr.
(Temeswarer Zeitung, 1890, nr. 108; B. MILLEKER, 1894, 37; idem, 1897, 190;
idem, 1906, 196; I. BERKESZI, 1907, 2-3, 47 -48; l\I. ROSKA, 1942, 308, nr.
98; B. MITREA, 1945, 86, nr. 25, 103, nr. 13; D. GARASANIN, M. GARASANIN, 1952, 217; C. RAILEANU, O. GOG, 1983, 506 greşesc, socotind staterul de
la Alexandru cel Mare drept monedă KO!:ON; P. POPOV I(:, 1987, 111, 154,
nr. 104, 156, nr. 90).
158. Vrfoc (Iugoslavia) A. Se menţionează descoperirea, în 1883, a 1 TH a
lui Filip II (I. BERKESZI, 1907, 46; O. GOHL, 1922-1923, 5) (?).
B. Din Vrsac provin 1 DH şi 1 TH emise de Alexandru cel Mare (B. l\IILLEKER, 1897, 151; I. BERKESZI, 1907, 46; O. GOHL, 1922-1923, 6; K.
PINK, 1939, 116; B. MITREA, 1945, 41, nr. 7).
C. l'n număr neprecizat de THD de tip Filip II sau imitând monedele lui
Alexandru cel Mare s-ar fi găsit, sporadic, în vatra oraşului (T. ORTVAY, 189(),
342; I. BERKESZI, 1907, 46; K. PINK, 1939, 71; C. PREDA, 1973, 57, nr. 15,
11. 137; L. MĂRGHITAN, 1979, 129, n. 14:1; idem, 1980, 82).
D. În 1883 s-au descoperit 2 THD (B. l\IILLEKER, 188G, 10; T. ORTVAY,
1896, 342; B. MILLEKER, 1897, 151; idem, 1900, 34; 0. GOHL, 1914, 132; K.
PINK, 1939, 67: 2 exemplare diferite, 148: 1 exemplar; B. MITREA, 1945, 28,
nr. Ci).
a) 1 THD de tip Criciova (O. GOHL, 1914, 133; K. PINK, 1939, 12, 45,
1'18, nr. 383; .J. WINKLER, 1975, ~l7, secolul III în.d.Chr.).
b) 1 THD de tip Larissa - Amphipolis - Apollo, cca 200 în.d.Chr. (K.
PINK, 1939, 67; C. PREDA, 1973, 138, nr. 14).
E. Din localitate se menţionează un număr neprecizat de DH emise de oraşele
Apollonia şi Dyrrachium, găsite sporadic (B. MILLEKER, 1897, 151; I. BERKESZI, 1907, 2, 46; b. GOHL, 1922-1923, 7; K. PINK, 1939, 67; B. MITREA,
1945, 86, nr. 24; P. POPOVIC, 1987, 154, nr. 103).
F. Se menţionează un număr neprecizat de DRR descoperiţi sporadic în localitate, fără alte precizări (B. MILLEKER, 1897, 151; I. BERKESZI, 1907, 3,
45-47; B. MITREA, 1945, 103, nr. 14; P. POPOVIt, 1987, 156, nr. 92).
G. La 29 noiembrie 1882, domnişoara Ioanovici Olga a donat la l\LB.T. 1
DRR descoperit la Vrsac, a cărui descriere sumară din registrul inventar o redau
în continuare: PROCILIA (plebeiană), JUNO (IMBN 1-1627).
H. Din împrejurimile oraşului este semnalat 1 aureus emis de Iulius Caesar
(B. MILLEKER, 1897, 151; I. BERKESZI, 1907, 47).
I. În 1887, la Vrsac s-a descoperit o monedă KOl:ON [B. l\IILLEKER, 1891,
55; idem, 1894, 38; T. ORTVAY, 1896, 342, n. 6; B. MILLEKER, 1897, 151; I.
BERKESZI, HI07, 45-,17; ă. GOHL, 1915, 84; idem, 1922-1923, 9; B. !'IHTREA, 1945, 125, nr. 2; H. DAICOVICIU, 1965, 110; J. WJNKLER, 1972, 195,
u. 128; C. PREDA, 1973, 354, nr. 1054; L. MĂRGHITAN, 1979, 171, n. 118;
C. HAILEANl", O. GOG, 1983, 506, fură bibliografie ('? !)].
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J. Din împrejurimile oraşului provin 2 DIR emişi de Domitian (L. l\IĂRGHI
TAN, Hl79, 174, n. 162) (?).
W eiskirchen, vezi Bela Crkva
159. Zăbrani (corn., jud. Arad) „Monede de imitaţie dacică" (sic! L. l\IĂR
GHITAN, Hl80, 82) (?).
160. Zlfgujeni (com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin) Din hotarul satului provine 1 DIR emis de Galba care a ajuns în colecţia Grossmann (Cohen, 287, a. 68-69, apud T. NUSSBAUl\I, 1965-1970, s.v.).
:lidovar, vezi Ore§ac
Zsidovin, vezi Berzovia

ADDENDA

161. Divici (corn. Pojejma, jud. Caraş-Severin) În săpăturile arheologice din
importanta davă dacică de aici s-au descoperit două monede romane emise de Germanicus şi de Claudius (informaţie Marian Gumă).

OBSERVAŢII

FINALE

Cele câteva probleme pe care le semnalez în paginile ce urmează nu constituie
concluziile ce pot fi desprinse din repertoricrea prezentată anterior. Le socotesc doar
observaţ.ii preliminare şi precizez că simpla coroborare a datelor numismatice cu
cele arheologice, istorice şi geografice privind Banatul epocii Latene, ca şi corelarea lor cu cele privind întreaga Dacic şi ţinuturile înconjurătoare permit formularea unor concluzii de o oarecare credibilitate. Această analiză nu face obiectul contribuţiilor de faţă.
Dis1ribuţia pc harta I a descoperirilor de stateri, tetradrahme şi imitat.ii
locale după acestea conturează, prin amplasarea tezaurelor şi a descoperirilor izolate,
mai multe zone de concentrare a descoperirilor monetare după cum urmează:
1. Zona cenlral-sudic11 care cuprinde munţii metaliferi ai Banatului de sud,
bogaţi în zăcăminte de aur, argint şi cupru, mărginindu-se, spre nord, cu văile
Pogănişului şi Bîrzavci, spre sud cu Cazanele Dunării, spre vest cu deşertul de la
Alibunar-Deliblata şi cu zona stepică, extrem-vestică a Banatului. Limita estică,
naturală este cea a cumpenei apelor cc separă bazinul hidrografic al Belarecăi,
Cernei şi Timişului de cel al Nerei, Caraşului, Birzavei şi Pogănişului.
Tezaurelor de la Drencova (stateri), Breştea, Caraşova, Gaj, Moldova Veche,
Pătaş, Potoc, Sopotu Vechi, Văliug şi Ramna le-am adăugat, ca probabil găsit în
zonă, importantul tezaur „Banat - 1807". Mai sunt de menţionat tezaurele nesigure
de la Oraviţa, Pescari, Vărădia şi Lokve. Descoperirile izolate de la Banatska
Palanka, Comorîşte, Doclin, Cuptoare, Ilidia, Kovin, Lokoshaza (?), 1\Iilcoveni,
Moldova Veche - Insulă, Oresac, Ostrov o, Reşiţa, Socolari, . Valea Mare, Valea
Pai, Văliug, Vărădia şi Vrsac conturează zona. În unele din aceste localităţi (Banatska Palanka, Kovin, Vrsac) se menţ.ionează descoperirea unui număr nedeterminat
de THD. În această zonă sunt :cunoscute, deci, 4. tezaure nesigure cu un număr
nedefinit de piese şi 12 tezaure sigure, în 10 din ele fiind cunoscute 172 THD,
1 TH emisă de Filip II şi 2 TH emise de Alexandru cel Mare. Lor li se a(laugă
descoperirea izolată, în 5 localităţi, a 2 stateri de· aur emişi .de Alexandru cel Mare,
a unei TH emise de Filip II şi a 2 TH emise de Alexandru cel Mare, ca ş.j desco294
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perirca in 15 localităji a rn TIID izolate. Estr CYi!lrnt că numărul TIID din tezaure
a fost mult mai man„ fapt remarcat deja pentru trzaurul „Banat - 1H07" şi pentru
cel de la Potoc (cf. infra, S.\'.).
2. Zona sud-estică - Cerna - ruprinde Yăile râurilor Cerna şi Belareca, măr
ginită la sud ele Dunăre, la nord de cumpăna apelor de la izYoarele Timişului, la
est ele Yrrsanlul Yestic al Carpaţilor :'.\leridionali şi la wst de Yersantul estic al
munţilor clin Banalul sudic (LocYa, Semenic).
Celor două tezaurr de la OrşoYa şi celui de la TeregoYa li se poale adăuga
tezaurul probabil, descoperit în zona Porţilor de Fier cu prilejul lucrărilor de regularizare a fluY iu lui. Descoperirile izolate de TIID de la OrşoYa, Domaşnea, Băile
Herculane şi cele mai Yrchi din zona l\fehadiei definesc o zonă de mici dimensiuni
în care stalerii sunt absenţi, găsindu-se, în schimb, TH emise de Filip II, Alexandru
cel :\lare (probabil postume) şi Lisimah. Se cunosc, deci, din zonă, 3 tezaure însumând
22 THD cunoscute cărora li se adaugă descoperirea în ,1 localitflţi a 6 THD izolate,
a două TII de la Lisimah şi a câte una de la Filip II şi Alexandru cel Mare. Tezaurul „Porple de Fier" rămâne nedefinit din punctul de vedere al numărului de piese.
~1. Zona s11d-11csticii - Timiş11l i n{erior - cuprinde teritoriul restrâns de la
Yărsarca Timişului şi Tisei in Dunăre. Legătura acestei zone cu lumea scordiscă,
sud-dunăreană, este eYidentă. În această zonă se includ importantul tezaur de la
Baranda in care 1 TH Filip II se asociază cu I THD din primele serii de imitaţii
şi cu 12 TI ID de tip l luşi -VoYrieşti, precum şi descoperirile izolate de la Neuzina
(1 TH Filip II), PanceYo (I TH Alrxandru crl :\lare), Golgonj, OpoYo şi Padina.
Tot de la Panfe,·o proYin 1 TIID şi alte câl:eYa. Prezenţa, între descoperirile grupei,
a mai multor TH emisr dr Filip II şi Alexandru cel :\Jarr nu rste lipsită de semnificaţ ir.
4. Zona re11fral-11ordid1 cuprinde Yalea superioară şi mijlocie a Timişului şi
Begăi, începând cu Caransebeşul şi confluenţa Bistrei cu Timişul şi sfârşind în
câmpie, la \'est de Timişoara, aproximativ la limita naturală dintre silYo-stepă şi
slepă. Cel puţ.în în partr, ea trebuie pusă in legătură cu resursele de argint, aur
şi cupru din munţii Poiana Huscă.
Alături de importantul tezaur de la CricioYa, de care 1111 este exclus să apar! ină şi aşa-zisr Ic descor,eriri de TB D izolatr de la Tă pia şi Lugoj ( 17 THD descoperite izolat ? !), menţionez un posibil al doilea tezaur din aceeaşi localitate, ca· şi
puţin probabilul tezaur de la .Jupa, precum şi descoperirile izolate de THD de la
Bueo\'ăţ, Caransebeş, Ictar, Hugi şi Timişoara. '.\loneda celtică de la Recaş este discutabilă, iar în ceea ce priveşte piesele descoperite la Becicherecul Mic, informaţiile
sunt Yagi. Staterii dr la Hecaş, Remetra Mare, Lugoj şi Bencecu de Sus, tetradrahma
Filip II din tezaurul de la Criciova şi cea a lui Alexandru cel ~fare de la Dudeştii
Noi contribuie la delimitarea zonei.
Se pot, deci, număra în zonă, I tezaur cuprinzând 49 TlID cunoscute şi două
tezaure nesigme, dintre care unul ar fi avut 50 THD, dar şi 27 THD descoperile
izolat în IO localităţi. Lor li se pot adăuga cei patru stateri de la Filip II şi
.-\Iexandru cel ii.lare, tezaurul de monede de bronz emise de Panticapaeum, aflat
la Timişoara, asupra căruia planează un semn de întrebare la fel ca şi asupra
unei TH emise de SYraeusa.
5. Zona nord-esti~â, a !cheilor J111reş11lui, cuprinde mareic tezaur de la Şiştaro
Yăţ şi I THD descoperită izolat la Neudorf. Descoperirile menţionate la Zăbrani
sunt nesigure. Restrânsă geografic, dar importantă din punct de Yedere cantitath-.
datorită ştirilor privind tezaurul amintit, această zonă trebuie pusă în legătură
cu şirul de cetăţi dacice de pe malul drept al Mureşului de la Şoimoş, Vărădia de
'.\Iureş şi Săvârşin. Cel puţin cea de la Săvârşin funcţiona încă din secolul IV în.d.Chr.
. Se cunosc deci, din această zonă, 1 TH emisă de Filip II, 1 THD descoperită
izolat şi '.l7fi THD cuprinse într-un singur tezaur.
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6. Zona de nord-vest şi vest din care se cunoaşte un posibil tezaur de stateri
cel Mare din care s-a păstrat un singur exemplar şi 1 THD ·izoîn poziţie secundară, într-un mormânt de inhumaţie. La acest
orizont cronologic, zona este lipsită de consistenţă, în condiţiile în care mai multe
descoperiri arheologice din zona Aradului şi de la sud de Szeged indică prezenţa
în nord-est a unui grup alogen, celtic, cu materiale ce se pol data începând
cu Lt B1 •
În total, în Banat au fost descoperiţ.i 207 stateri de aur de la Filip II şi
Alexandru cel Mare, 12 TH emise de cei doi regi, 2 TH emise de Lisimah şi una emisă de Syracusa, 16 alte monede greceşti din secolul III în.d .Chr. şi 590 THD, toate
provenind din 77 descoperiri, cărora li se adaugă 19 THD fără loc de descoperire
(Banat şi fostul judeţ. Caraş-Severin), ca şi o sumedenie de piese risipite din tezaurele menţionate şi un număr neprecizat de piese descoperite la Banatska Palanka,
Kovin, Vr5ac, Becicherecu Mic, Caransebeş, Timişoara, Criciova, Porţile de Fier etc.
Descoperirile monetare consemnate pc hărţile II şi III se grupează aproximativ în aceleaşi zone ca şi cele de pe harta I.
Distribuţia descoperirilor monetare de pe harta II este următoarea:
1. Zona central-sudică cuprinde 3 tezaure (Pescari I-II, Moldova Veche
Insulă) compuse exclusiv din DH emise de Apollonia şi Dyrrachium din care s-au
păstrat 186 piese şi 4 tezaure (Potoc I-II, Socol, Vracev Gaj) în componenţa cărora
cele 331 DH de Apollonia şi Dyrrachium sunt asociate cu DRR, 1 THD (Potoc I)
şi monede a le oraşelor Skodra şi Issa (Potoc II). Lor li se adaugă două tezaure nesigure (Brădişoru de Jos şi Cozia), precum şi descoperirile izolate de DH emise de
Dyrrachium de la Dubovac, Milcoveni, Moldova Veche, Oraviţa, Dubova, Gaj şi
Pescari şi a DH emise de Apollonia de la Dubova şi Pescari. La cele de mai sus
se adaugă un număr neprecizat de DH ale celor două oraşe deşcoperite la Alibunar,
Banatska Palanka, Kovin şi Vrsac. În aceeaşi zonă s-au mai găsit DH emise de
Alexandru III şi Filip III Arideul sau imitate (Berzovia, Caraşova, Vrsac), o monedă
olbiană (Vărădia ?) şi o imitaţie locală a unei THD thasiene (Bocşa).
2. În grupa sud-estică - Cerna - sunt cunoscute 1 DH de Apollonia (Orşova),
1 DH de Dyrrachium (Mehadia) şi un probabil tezaur compus din 7 piese de Ia
Mehadia.
3. În grupa sud-vestică - Timişul inferior - se află tezaurul de la Botos
din care s-au păstrat 5 DH de Dyrrachium, precum şi un număr neprecizat de
DH emise de Apollonia şi Dyrrachium, descoperite la Pancevo de unde se cunoaşte,
de asemenea, 1 DH emisă de Alexandru III.
4. Grupa central-nordică este conturată prin tezaurul de DH de Apollonia
şi Dyrrachium de la Şag din care s-au păstrat 4 piese. Acestuia i se adaugă un
tezaur de imitaţii dup TH thasiene de la Timişoara din care s-au păstrat două
piese şi un tezaur în care, alături de podoabe dacice din argint şi DRR, s-au găsit
7 TH de Thasos. Descoperirilor izolate de DH de Dyrrachium (Timişoara - 2 exemplare) li se adaugă 2 TH thasiene (Criciova şi Timişoara), 1 DH de la Alexandru
III (Ţipari) şi un „mic obol barbar din bronz" de la Remetea Mare.
Totalul pieselor descoperite în această zonă se ridică la 11 TH thasiene, originale sau imitate şi 7 DH de Apollonia şi Dyrrachium. Lor li se poate adăuga un
număr neprecizat de piese descoperite în jurul Caransebeşului.
5. În zona nord-estică se află importantul tezaur de DH de Apollonia şi Dyrrachium de la Căprioara (85 piese), 1 DH izolată de Dyrrachium găsită la Bruznic,
1 DH emisă de Alexandru III, găsită la Şiştarovăţ şi eventualele piese de la Lăpuşnic care rămân nesigure.
·
6. In zona nord-vestică a fost găsită o singură DH de Apollonia la Sânnicolau
Mare.

emişi de Alexandru
lată, aflată, poate,
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Totaliziind, iu Banat, pot fi numărate 636 DII emise de oraşele A pollonia şi
Dyrrachium şi 12 TH emise de Thasos sau imitaţii după acestea, cărora li se poate
adăuga un număr nedeterminat de piese descoperite în Banat şi în unele localităţi
pe care le-am amintit deja, precum şi câteva drahme macedonene. Absenţa TH emise
de Macedonia Prima este totală.
Explicaţia acestei situaţii diferite întrucâtva de cca de pc Harta I ar putea
s-o constituie întreruperea lrgăturilor normale spre Adriatica datorită ciocnirilor
şi războaielor dinlrc iliri, scordisci, traci Yestici şi geto-daci, pe de o parte, şi
romani, pe de alta, după cc aceştia cucerisseră Macedonia. Calea vestică de pă
trundere a monedelor emise de Apollonia şi Dyrrachium continuă să existe, dar ea
funcţionează diferit de cea tracică ce alimenta Transilvania prin Muntenia şi Moldova de sud. Absenţa monedelor emise de Macedonia Prima şi numărul neglijabil
de monede thasiene ar putea să pledeze în favoarea posibilităţii ca monedele de
Apollonia şi Dyrrachium, descoperite mai ales în zona central-sudică a Banatului,
să aparţină unei etape mai timpurii de emitere decât cele din Muntenia, a căror
datare a fost coborâtă spre jumătatea secolului I în.d.Chr. În consecinţă, ţiniind
seama şi de faptul că în Banat, THD târzii de tip Aiud-Cugir, Hăduleşti-Hune
doara şi Toc-Chereluş sunt practic inexistente, nu este exclusă pătrunderea şi utilizarea mai timpurie a DRR, posibilitate pentru care pledează şi stanţa monetară
pentru baterea imitaţiilor locale de denari ce proYine din Banat, ca şi imitaţiile
de denari descoperite în tezaure sau izolat care, după cum remarca P. POPOV IC,
1987, preced pătrunderea propriu-zisă a DRR.
Harta III prezintă distribuţia monedelor romane şi a imitaţiilor după acestea
pană la reforma monetară a lui Nero.
1. Zona central-sudicii include tezaurele de la Berzovia (110 DRR şi o imitaţie), Bozovici (2 DRR păstraţi), Pescari (2 DRR păstraţi, Potoc (171 DRR + 1 Dl-I
Apollonia), Socol (38 DRR+ 1 THD+ 10 Apollonia + 3 Dyrrachium) şi Vracev
Gaj (100 DRR+300 DH Apollonia şi Dyrrachium). Lor li se adaugă tezaurele nesigure de la Brădişoru de Jos şi Ferendia şi descoperirile izolate de la Banatska
Palanka, Bela Crkva, Cuptoare, Deta, Gătaia, Grădinari, Kusic, Ostrovo, Ramna,
Roviniţa Mare (1 imitaţie locală), Slatina Nera, Vojvodinci, Vrsac. Menţionez, de
asemenea, descoperirile izolate de monede emise de Augustus (Denta şi Moldova
Nouă), Iulius Caesar (Deta şi un aureus la Vrsac), Tiberius (Berzovia). Din cei patru
denari ai lui Marcus Antonius pentru legiuni, doi au fost găsiţi pe amplasamentul
unor castre romane din secolele II-IV (Vărădia şi Pojejena).
2. În zona sud-estică - Cerna -, tezaurului de imitaţii după c!enari republi~
cani romani de la Orşova şi probabilului tezaur de la Mehadia li se adaugă descoperirea unei imitaţii după DRR la Orşova, refolosit în secolul IV, şi a 6 DRR
izolaţi la Băile Herculane, Mehadia şi Orşova. Lista ar putea fi completată cu 2
denari ai lui Augustus (Băile Herculane şi Mehadia) şi 2 ai lui Tiberius (Mehadia
şi Teregova), ca şi m;1 aureus al lui Augustus la Băile Herculane. La Orşova, în
perimetrul aşezării romane s-a găsit un denar al lui J.\farcus Antonius pentru legiuni.
. 3. În zona sud-vestică, de la gurile Timişului, nu cunosc descoperiri monetare,
ceea ce prezintă o anumită semnificaţie în condiţiile cuceririi teritoriului scordisc
de către romani.
4. Zona de centru-nord ·cunoaşte o considerabilă extindere teritorială şi can;..
titativă. Tezaurele de la Băuţar (300 DRR), Jdioara (69 DRR), Sânandrei (75 DRR),
Timişoara I (2 DRR păstraţi), Timişoara II (32 aureuşi de la Augustus), Tincova
(133 DRR şi 14 imitaţii), Remetea Mare (169 DRR + 7 TH thasiene şi podoabe
de argint), ca şi descoperirile izolate de DRR d€" la Cerneteaz, Corneşti, · Cerani,
Beeiehereeu Mic, Iosif, Jebel, Jimholia, Mli.năştur, · Moşniţa Veche, Nndiiş, Piş-
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chia, Săcălaz, ~ânmihaiu Tiomâu, Timişoara, mo1:eda Koson de la Timişoara, monedele de bronz de la Augustus (Timişoara), Agripina (Caransebeş), Caligula (Ciacova) şi Claudius (Carani) sunt semnificatiw pentru statistica dl' faţă. Descoperirea în castrul roman Tibiscum de la Jupa a unui denar al lui :\farrns Antonius
pentru legiuni csle firească şi probabil că şi tezaurul de la Biled din rare se
cunosc patru aslfcl de rxrmplarc uzate Ya trebui datat in secolul II.
5. Zona nord-estică, la fc I ca şi cca sud-Ycst ică, îşi incell'azll prarl ic cirrula ţ ia monetară.
G. Zona nord-veslictl dohândeşlc, in schimb, alte dimrnsiuni, poalr in Irgă
tură cu dczYoltarca daYei dacice de la Pecica. Ea eslr rnnl urată de trzaure le de la
Igriş (3 exemplare păstrate), Secusigiu (23 exemplare păstrate) şi de descoperirile
de la Graba\, Periam, Satu l\Iarr şi \'alcani, ca şi de cele nesigure de la Aradu
Nou şi \'izejdia. Din ultima localitate este semnalată şi o monedll Koson.
Chiar darl1 uncie monede descoperile izolat au cirrnlat probabil in secoh•lc11-III, putând fi puse în h•gătură cu aparii ia clementelor alogene iazige şi cu
prefacerile prilejuitr de constituirea proYinciei Dacia, consider că situaţia prezentată în Harta II I şi pe tabelu 1 III este e locwnl.ă, confirmând concluzii Ya Jab i le
pentru întreaga Dacir. Circulaţia până la 10() - în razul Banatului, până la 101,
dacă nu cumYa doar până la 86-88 - a DRH şi a imitaţiilor localr după ci
rsle eYidentă.
ÎIIYecinarea la Dunăre a Imperiului Homan ru regalul dac nu a determinat
in preajma confiniilor o prezenţă mai masiYă a monedelor imperiale\ impurii.
Am eYitat să întocmesc un tabel statistic anexat hăr\ii IY care, în pofida
faptului că redă în marc parte distribuţia unor monrde izolai l', ceri ifică, o dată
mai mult, existenţa zonelor central-sudică şi central-nordică, ca şi a zonei sudestice - Cerna. O bună parte din aceste monede se grupează în centrele romane
care au funcţionat în secolele II-III şi mai târziu, dar nu este posibil ca totalitatea monedelor romane imperiale de la Nero la Traian să fi aYul exclusiv o circulaţie tardh·ă. ObserYaţia cu privire la pătrunderea în câmpia Banatului, începând
cu secolul III, a unor grupuri alogene care refolosesc monede vrchi de argint romane sau greccşt i nu trebuie trecută cu Ycclcrea.
Statistici mai vechi (J. \VINKLER, 1955, liO; idem, 19!ii, 165, unde erau
introduse şi DRH din unele tezaure îngropate după 101) ca de exemplu Băile Herculane; idem, Hl6i/b), cuprindeau pentru Banat, peste numărul de monede cunoscute, şi un număr de monede estimate că ar fi existat în anumite tezaure). Din
contribuţiile de faţă rezultă că în Banat sunt cunoscute Gti piese de tip TH şi
TI-ID (inclusiv crlc thasiene), cca G44 DH de Apollonia şi Dyrrachium şi 1300
DRR. C"n calcul simplu, cantitativ relevă un fapt important care se Yerifică şi
în economia monetară a întregii Dacii preromanc: cantitatea de argint incorporată în monedele de tip TH care au circulat în secolul III-II in.cl.Chr. este aproximaliY egală cu cea încorporată în monedele cu nominal mic - DII şi DHR. O
cantitate relatiY constantă de metal preţ.ios folosită pentru monedă indică o constanţă a plusprodusului pe care comunităţile geto-dace din Banat îl ofereau pieţei,
reprezentând un indiciu al stabilităţii C'conomicc a acestor comunităţi, demonstrată
şi de zonele de concentrare monetară pc care le-am schiţat. Progresul econom ic
şi tehnic lent, dar eYident datorită rezultatelor cercetărilor arheologice a compensat probabil sporul demografic atestat de izvoarele scrise şi de cartările aşezărilor
dacice din secolele I în.d.Chr. - I d.Clu. Mi-este greu să găsesc argumente în
favoarea ipotezei vânzării sclavilor în imperiu în schimbul argintului, aşa cum se
sugerase, dacă ţin seama de observaţ.iile de mai sus.

298
https://biblioteca-digitala.ro

Problemele de cronologie monetară, numeroase şi defel simple, nu fac obiectul contribuţ.iilor de faţă, urmând să le discut ru un alt prilej. Voi remarca doar
absenta practic totală ln Banat a unor categorii monetare pe care Ic-am menţionat.
Cu atât mai puţin îşi au locul aici, în absenţa prezentării· materialului arheologic propriu-zis, problemele atribuirii etnice a unor tipuri monetare, ca şi _cele
de istorie politică şi militară. Voi menţiona doar că o conexare a datei îngropării
tezaurelor monetare cu evenimente istorice da late, aşa cum s-a încercat (V. PARVAN, 192G, Z. YISY, 1971, ~I. CHIŢESCV, 1975, P. POPOVI(:, 1987), este - după
părerea mea - greu de acc<'ptat.
Tot astfel, Jncercărilc de datare a unor nivele arheologice prin monedele descoperite in ele- de obicei în număr redus-şi care au mari şanse de a se afla ln
poziţie secundară sau terjiară datorită refacerilor succesive a le aşezărilor respective,
sunt, după părerea mea, lipsite ele finalitate.
Folosind, alături de tezaure, şi descoperirile izolate, am încercat să cont urez
o realitate economică a societăţii geto-dace din Banat, descoperirile monetare refled'ând nu atât marile căi de comerţ care uneau Dacia cu ţinuturile de vest şi
sud-vest, cât circulaţia monetară internă în zone relativ bine delimitate a căror
existenţă, aşa cum se va vedea cu un alt prilej, este susţinută şi de descoperirile
arheologice din Banat. Cât priveşte marile căi comerciale, Banatul a făctlt legă
tura cu marea arteră comercială cc pornea de la Marea Adriatică urcând pe văile
Naronci şi Bosnei şi coborând apoi pc Sava navigabilă (Strabon, Geogr. YI, 6, 10),
până pe Dunărea mijlocie (cf. P. POPOVI(:, 1987, 113). Absenţa descoperirilor
monetare în câmpia extrem-vestică a Banatului indică, se pare, utilizarea acestei
zone stepice in epoca Lali•ne, mai ales pentru păstorii.
Cn element de care trebuie să se ţină scama, fiind specific doar Banatului
şi explicând poate relativa „sărăcie" ele monede, este cel al. lipsei zăcămintelor de
sare în acest ţinut, exploatarea sării constituind o sursă importantă de venituri
pentru geto-dacii din Transilvania şi din zona extracarpatică (cf. V. PARVAN,
1926; I. GLODAHIL', 1974, 106-108).
O altă cale de acces spre spaţiul mediteranean, culoarul ~Iorava - Vardar,
nu pare a fi avut importanţă în epoca Latene.
În sfârşit, zonele pc care le-am schiţat par să corespundă unor grupuri de
comunităţi ce dezvoltă economii complementare, începând cu zonele montane şi
sfârşind cu cele de câmpie.
Toate aceste observaţii preliminare vor fi insă dezvoltate cu un alt prilej.

"I lmlşoara, 2i au.gust 1991

l·"LORI ,\°

MEDELEŢ

Jns{itutul Romd11 de Tracologic
Filiala Banat- Tl mlşoara, Plata Huntadc 1
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BANATUL IN TIMPUL LUI

TRAIAN~-

Cercetările arheologice sistematice întreprinse în decursul timpului în sud,·estul Daciei romane, completate cu o serie de descoperiri întâmplătoare, sunt
departe de a oferi o imagine de ansamblu asupra zonei care a intrat cea dintâi în
rontact cu armatele romane ale lui Traian, în 101. Din această cauză, considerăm
studiul de faţă un stadiu al informaţiilor arheologice, numismatice şi cpigrafice
referitoare la epoca lui Traian (101-117).
Contextul geografic al zonei. Condiţiile geomorfologice ale Banatului antic,
delimitat de cursurile fluviului Dunărea şi ale râurilor Tisa şi :\Iureş, favorizau,
în bună măsură, o apărare naturală a întregului teritoriu. Asemenea unui amfiteatru orientat spre vest, relieful înalt al Munţilor Poiana Rusc'.i şi ai Banatului, în
centru, coboară lin într-o zonă de dealuri şi apoi se termină în câmpia delimitată
pe toată lungimea ci de o zonă mlăştinoasă ce premergea cursul râului Tisa. O
reţea hidrografică brăzda întregul teritoriu, asigurând accesul în mai toate zonele.
Sub aspect geomorfologic, relieful Banatului se prezintă astfel unitar, cu elemente
natura le ce constituiau bariere în faţa unor pericole externe.
Accesul în Banat era posibil dinspre sud (deci, dinspre Imperiul Roman),
în mod evident doar dacă se ocoleau poalele Munţilor Banatului, sau direct prin
culoarul Timiş - Cerna, căi de altfel cunoscute de romani datorită relaţiilor comerciale pe care Dacia liberă le avea în momentele de pace cu statul roman. Negustorii romani erau bine cunoscuţi in lumea barbară ca o avangardă a armatelor romane,
în cel mai strict sens al cuvântului. Banatul mai era accesibil dinspre vest - dinspre
Câmpia Pannoniei, unde locuiau triburile de sarmaţi iazigi amestecate cu alte triburi de celţi şi daci - pe cursul râului Mureş şi, bineînţeles, pe cursurile unor râuri
mai mici, cum ar fi de pildă: Caraş, Timiş, Aranca. De asemenea, existau poteci
şi căi cunoscute doar de localnici prin mlaştini 1 , amintite chiar de unii scriitori
antici, este adevărat, în epoca romană târzie.
Prima campanie militară romană care a folosit căile de acces din Banat
spre centrul statului dac a avut loc în timpul lui Domitian, cu prilejul expediţiei
conduse de generalul Tettius Iulianus, în anul 88 d.Chr. 2 • Generalul Tettius lulianus, care în anii 68/69 se afla la comanda legiunii a VII-a Claudia p.f., era un bun
cunoscător al zonei din faţa provinciei Moesia, ceea cc a determinat probabil şi
alegerea sa în funcţia de comandant al expediţiei împotriva dacilor 3 •
Traseul exact al campaniei romane poate fi doar presupus, fiind cunoscut
doar locul bătăliei - Tapae. În urma celui de-al doilea război daco-roman al lui
Domitian, din anii 88-89, s-au păstrat prea puţine mărturii4 în afara informaţiilor

• Comunicare prezentată la $impo:r:lonul "Dacia ln timpul lui Traian", Universitatea din
Cluj, Iunie, 1992.
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preluate de Xiphilinos, din-opera lui Dio Cassius. Statutul de rege clientelar al lui
Decebal este clar precizat nu numai de clauzele amintite de izvorul antic amintit,
dar şi de o inscripţie descoperită la Baalbek, ce menţionează trecerea armatelor
romane în războiu 1 sueb ic şi sarmatic prin regatul lui Deceba 1 ( ... bello M arcommanorum, Quadorum el Sarmalarum adversus quod e:rpeditionem fecit per regnwn Decibali, regis Dacorum .. .) 5 • Menţiunea sugerează două posibilităţi privind situaţia juridică a teritoriului nord-dunărean prin care s-a trecut înspre nordul Câmpiei Pannonice - întrucât suebii sunt atestaţi arheologic şi pe baza izvoarelor literare în
apropiere de cotul Dunării, la nord de fluviu. În primul rând există posibilitatea
ca, din punct de vedere cronologic, cele două evenimente (respectiv al doilea răz
boi cu dacii şi războiul suebo-sarmat.ic) să se fi succedat la scurt interval de timp,
astfel încât, în anul 89, după evenimentele din Dacia, armatele romane s-au deplasat,
spre vest, împotriva noilor agresori. În al doilea rând trebuie examinată posibilitatea
existenţei unor garnizoane romane la nord de Dunăre, care implicit a putut favoriza
o deplasare a trupelor spre Câmpia Pannoniei. Evenimentele militare care au marcat evoluţia războiului suebic s-au prelungit oricum până în anii 92/93. În acest
caz ar trebui să avem de-a face cu o ocupare militară a unei părţi a teritoriului
Daciei, ceea ce s-ar confirma arheologic, în cazul a două fortificaţii- Drobeta
şi Pojejena6 , Banatska Palanka 7 •
Menţiunea expresă per regnum Decebali regis Dacorum ar sugera că acest teritoriu nu făcea parte din statul roman. Pentru a asigura controlul asupra navigaţiei
pe Dunăre în zona Porţilor de Fier, romanii au putut institui unele puncte fortificate pe malul drept al fluviului. Deocamdată, nu există nici un fel de dovezi arheologice în sprijinul existenţei unor fortificaţii romane în interiorul teritoriului bănăţean. Pe Columua lui Traian, primele scene de la începutul evenimentelor militare din anul 101, după trecerea Dunării de către armatele romane, ilustrează construirea unor fortificaţii, edificarea unor drumuri, tăierea unor păduri pentru procurarea lemnului de construcţii 8 • Acest fapt a fost observat în mai multe rânduri
de către specialişti, care remarcau lipsa de rezistenţă din partea dacilor la înaintarea romană 9 • E de presupus că această situaţie s-ar fi datorat absenţei unor
fortificaţii dacice în zona de sud a Banatului, sau mai ales a unei zone-tampon
intre statul dac al lui Decebal şi Imperiul Roman, după pacea încheiată cu Domitian. Radu Vulpe înclina să creadă chiar că întregul teritoriu al Banatului a fost
scos de sub controlul statului dac 10 , după campania lui Tettius lulianus.
Descoperirile dacice de pe teritoriul Banatului antic sunt rare, databile în
veacul I. Ele apar atestate de-a lungul fluviului la Liubcova, Pescari şi Divici, însă
cercetarea lor este mult îngreunată de suprapunerea unor fortificaţii medievale,
ceea ce a făcut dificilă datarea cu certitudine a sfârşitului existenţei lor. Alte fortificaţii dacice, cum ar fi de pildă cea de la Dalboşeţ, nu au fost încă cercetate 11 •
In acelaşi timp, trebuie să facem precizarea că deocamdată, cercetările epocii l.atene
clasic sunt l,uţine şi practic nu este cunoscută civilizaţia dacică din ultimele
două secole anterioare cuceririi romane12 •
Campania lui Traian din anul 101 împotriva lui Decebal s-a încheiat printr...:o
pace în anul 102, în urma căreia -.au fost ocupate mai multe teritorii: Banatul,
nord-vestul Olteniei, de către o s~rie de- trupe din armata de campanie. Situaţia
teritoriului ce va forma ulterior sud-vestul Daciei-romane este puţin cunoscută până
actţ~ (lipsesc cu totul mărturiile epigrafice). __ O serie_ d~ şta:1µpile militare, neavând contextul clar cie descoperire, nu oferă prea multe informaţii.
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Sud-vestul provinciei Dacia în epoca lui Traian: a) tegule aparţinând legiunii a Iltl -a Flavia Felix; b) castre romane; c) descoperiri monetare databile în epoca Domitian -Traian .
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SUD-VESTUL DACIEI ÎNTRE ANII 102-105
O serie de descoperiri întâmplătoare au scos la iveală mai multe fortificaţii
romane de pământ, dintre care unele au fost cercetate prin câteva sondaje sau chiar
săpături sistematice.
Materialul arheologic descoperit în aceste fortificaţii cu privire la domnia
lui Traian este în mică măsură cunoscut. O mai mare certitudine ne oferă materialul numismatic, care se datează în unele cazuri cu precizie. Inventarul special,
format din piese de port - aplici, fibule, catarame, sau opaiţe, fragmente de terra
sigillata etc. - nu a fost analizat până în prezent cu atenţie, pentru a ne oferi o
imagine complexă asupra caracterului stăpânirii romane asupra acestui teritoriu.
Castrele romane databile 111 intervalul dintre cele două războaie daco-romane:
Schela Cladovei (la 50 m de Dunăre), lângă abator, având dimensiunile de
650 x575 m 13 , a fost descrisă de L. Marsigli care a identificat una din cele două
porţi, plasată pe latura de sud. Apar urme de zidărie romană. Se pare că a ici a
fost sediul unor vexilaţii de legiune, care au participat la construirea podului de la
Drobeta.
Bersobis (490 X 410 m) 14 • În castru au fost identificate două nivele de locuire,
sistemul defensiv format din şanţ şi val. Departajarea cronologică nu este deocamdată posibilă, chiar dacă aici s-au descoperit monede de la Traian.
În general, se consideră că legiunea a IIII-a Flavia a staţionat iniţial într-un
castru pe locul coloniei Dacica de mai târziu şi că ulterior, în anul 106, s-a retras
la Bersobis, în momentu I organizării Daciei 15 • Supoziţia se baza pe faptu I că ştam
pilele descoperite pe teritoriul Banatului erau socotite materiale de construcţie confecţionate abia după anul 106, când a început de fapt organizarea unui sistem
defensiv bine precizat. Cercetările arheologice iniţiate de D. Alicu la sistemul
defensiv al castrului de la Sarmizegetusa au stabilit existenţa unei fortificaţii având
o incintă cu zid din piatră cu două şanţuri de apărare 16 • Autorul cercetării atrage
atenţia asupra faptului că între anii 102-105, descoperirile nu atestă în mod clar
prezenţa vreunei legiuni în acest loc.
l\fai nou, şi K. Strobel înclină să atribuie castrul de la Bersobis legiunii a
1111-a Flavia Felix 17 , pentru a organiza sistemul defensiv al sud-vestului viitoarei
provincii Dacia. De la Bersobis, o vexillaţie ar fi fost detaşată pentru construirea
oraşului nou întemeiat de către Traian.
ln răstimpul anilor 102-105 este greu de crezut că legiunea a 1111-a Flavia
Felix a putut desfăşura o activitate constructivă (documentată prin ştampile teguIare). Este mult mai probabil ca în această perioadă să credem într-o .distribuire
de vexillaţii de legiune ce staţionau în castre şi fortificaţii de mici dimensiuni (de
tipul casfella).
ln privinţa celei de-a doua etape, începând cu anul 106 aria de răspândire
a tegulelor legiunii de Ia Aradul Nou şi până Ia Dunăre evidenţiază o concentrare
mai mare a tegulelor în zona minieră: Bocşa, Pătaş, Surduc, Rudăria, Bersobis18 ,
dar şi în zona de câmpie: Banatska Palanka, Pancevo, Cuvin, Denta, care, probabil, au reprezentat linia avansată de supraveghere a vestului Banatului şi a liniei
Tisei de Ia care, în linie aeriană, sunt mai puţin de 100 km. Nu avem nici un
indiciu privitor Ia suprafaţa mlaştinilor Tisei, care nu se puteau afla atât de departe de linia acestor descoperiri.
Sarmizegetusa (540 x 415 m), castru cu incintă de piatră 19 • După cum menţio
nam, D. Alicu a evidenţiat aici o -prezenţa -militarii după anul 106, bazându-se pe
sondajele efectuate pe laturile de nord şi de est ale castrului. 1n zona forului ora-
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şului antic a fost identificată existenţa unui nivel construit din lemn 20 , cu o

prin.tipia ce ar fi aparţinut unei trupe auxiliare (?).
K. Strobel a avansat ipoteza că între anii 102-105, aici ar fi fost sediul
legiunii a XIII-a Gemina, aflată la est de Porţile de Fier ale Transilvaniei. Ipoteza trebuie examinată cu destul de multe rez:en·c, întrucât apare mai evidentă
necesitatea amplasării la vest de Tapae a unui castru de legiune (ceea ce ar putea
pleda pentru castrul de la Zăvoi, care prin dimensiuni se apropie de un astfel de
castru - 336x336 m 21 ), ca o rezervă pentru un eventual atac darie în perioada
dintre cele două războaic.
Tibiscum (Jupa). O mică fortificaţie de pământ de cca GOxGO ma fost conslruită în partea de nord-est a viitorului castru mare de la Tibiscum. Castrul de
pământ cu val şi două şanţuri de apărare a fost identificat în anul 1987 pe 1.atura
de sud. Şanţurile aveau lăţimea de 2, 10-2,20 m, adâncimea de 1,50 m, iar la distanţă de 2 m exista un al doilea de aceleaşi dimensiuni. Forma şanţurilor era trapezoidală, element mai rar întâlnit. „Aggerul era mult aplatizat, însă la distanţa de
1, 10 m de şanţul 1 s-au observat trri gropi de stâlpi din lemn dispuse la distanţe de
0,75 m, având dimensiunile de 0,25, 0,35, 0,40 m. Acestea sugerează şiruri paralele de bârne ce făceau parte din sistemul Holz-Erde-~faucr al castrului.
Cu prilejul realizării unei secfiuni magistrale în anul 1989 a fost identificată
şi latura de vest a castrului de pământ şi chiar locul podeţului peste cele două
şanţuri 22 •

Nivelul de locuire în castru este subţire, marcat de un nivel de lemn ars care,
în unelc porţiuni, nu depăşeşte 2-3 cm; el se află la 1,80-2,00 m de la nivelul
actual al solului. Deocamdată, apare clară doar zona în care a fost identificat drumul ce lega poarta de vest de cea de est a fortificaţiei. Cu prilejul cercetării locului
principiei castrului (II) a fost identificat traseul unei via ce lega poarta de nord a
fortificaţiei de cea sudică 23 •
În centrul fortificaţiei au fost identificate urmele unor tălpi din bârne de
lemn utilizate probabil Ia harăcile soldaţ.ilor sau pentru o altă construcţie.
Materialul arheologic descoperit este sărac, constând din fragmente ceramice
atipice, ce nu permit reconstituirea unui tip de vas anume. Este vorba de un fragment de opaiţ roman cu cioc triunghiular, din care se păstrează parţial discul şi
parţial fundul piesei, databil în primele două decenii ale secolului II, o fusaiolă
bitronconică, o monedă de bronz de la Traian (tocită şi trecută prin foc). Materialul feros constă. dintr-o buterolă de spadă din bronz, mici plăcuţe din bronz cu
nit provenind poate de la echipamentul militar, fragmente de spadă romană din
fier, cu ie, .p irc a nr.
Nu putem preciza încă dacă fortificaţia a fost construită în răstimpul celor
două războaie daco-romane, din anii 102-105, sau după anul 106, când: se prefigura începutul organizării sistemului defensiv roman al zonei. Incendierea şi distrugerea castrului s-ar putea datora tocmai izbucnirii celui de~al doilea război cu
dacii. Dimensiunile reduse ale fortificaţ.iei pledează pentru sediul unui detaşament
al unei legiuni, care a staţionat o perioadă scurtă de· timp, ceea ce îndreptăţe~te
datarea fortificaţiei anterior cuceririi romane.
Arcidava (Vărădia), punctul Chilii. În cursur unor cercetări întreprinse în
anii 1989 -1991 a fost identificată o fortificaţie de pământ, apreciată la dim_ensiunile de 160 X 130 m, cu un sistem defensiv compus _din agger şi o fossau. Alături
de piese cu caracter militar- vârfuri. de lance, un fragment de coif din bronz etc.
- au apărut şi monede databile in timpul 'lui Domitian şi Traian.
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Pc linia Dunării au fost obseTvate urmelr unor clemrntc fortificate: la ·castrele de la Drobeta, Pojejena şi Praetorium (Mehadia), fără precizări care să
ofere certitudini în privinţa apartenenţei la perioada de început a ocupaţiei
romane.

OHGANIZAHEA SISTEMCLUI DEFENSIV ÎN SCD-\"ESTU.
PROVINCIEI DACIA
Teritoriul. Analiza materialului arheologic, numismatic şi epigrafie descoperit până arum [demonstrează clar că întreg teritoriul Banatului antic rnprins
între râurile Tisa, Mureş şi fluviul Dunărea a fost inclus în provincia Daria, iar
din anul 118 în Dacia Superior.
În rândul specialiştilor au existat o serie de controverse privind limitele de
vest ale Daciei în zona l'i de sud-vest. Pe baza urmelor slabe romane cunoscute
ale Daciei în zona ei de wst s-a emis părerea că linia de castre Ll'derata-Tibiscum
ar fi constituit linia de graniţă a Daciei 25 • Câmpia joasă a Banatului, cu numeroasele sale mlaştini, îndreptăţeşte presupunerea că această parte a fost abandonată de la început de către romani 2!1. Această idee nu putea fi uşor acceptată datorită faptului că întregul curs al râului Mureş, până la vărsarea în Tisa, s-a aflat
în paza unor mici detaşamente ale legiunii a XIII-a Gemina. În acelaşi timp,
de-a lungul Dunării, pe malul ei stâng, pe tot parcursul secolelor II-III sl' constată existenţa unor fortificaţii cum ar fi: Drobeta, nierna ('?), :\Ioldova \'eche ('?),
Translederata (Banatska Palanka), când, practic, intre două provincii romane
acest lucru nu era necesar.
Pe baza analizei condiţiilor geomorfologice ale Banatului, N. Gudea considera graniţa de vest a Daciei pe linia Tisei, care avea spre est (deci spre
Dacia) o fâşie destul de lată de mlaştină, iar spre sud-wst ,.nisipurile miş
cătoare" de la Deliblata. Aceste două elemente au constituit adevărate baraje
naturale în faţa sarmaţilor iazigi, ce locuiau în Câmpia Pannoniei. La fel ca în alte
provincii ale Imperiului, şi în sud-vestul Daciei sistemul defensiv roman s-a bazat
pe condiţiile naturale existente.
Analiza materialului numismatic descoperit în această zonă atrage atenţia
asupra câmpiei dintre linia de fortificaţie Lederata-Tibiscum şi linia Tisei, în care,
în tot cursul secolelor II-III, se constată o circulaţie monetară regulată 27 •
Descoperirile monetare (de la începutul secolului II) apar frecvent în zona
de vest a Banatului: Cenad, Bencecu de Sus (comuna Pişchia), Sânpetru German,
Lenauheim, Timişoara, Deta, Itebey, Denta, .Tebei, Veliko Sredişte, Vârşeţ, Banatski Karlovac, Pancevo, Brestovac, Cuvin etc. Monedele care au fost luate în considerare se datează în răstimpul mai larg cuprins intre domnia lui Domitian şi Traian
(fig. 1).
Prezenţa, în aşezările autohtone de câmpie, a fragmentelor ceramice roşii
provinciale romane, a amforelor şi a lerrei sigillata - ce-i drept, într-o proporţie
relativ mică în cadrul întregului material ceramic descoperit într-o aşezare - •
întregeşte tabloul elementelor romane identificate în inventarul locuinţelor. Cercetările arheologice au scos la iveală doar câteva din acestea, cum ar fi de pildă:
Timişoara-Cioreni, Herneaceva, Satchinez, Biled, Iecea Mică, Gătaia etc.
Situaţia aşezărilor autohtone faţă de administraţia provinciei în zona de câmpie
trebuie să fi fost similară cu cea a altor provincii - cum ar fi de pildă µe valea
Rinului. Acestea erau organizate în miliţii de felul unor exploratores, cu menirea
de a forma unităţi cu caracter semimilitar, cc aveau ca atribuţii militare suprave~
gheren teritoriului din faţa Tisei, ca o·nvangardă a castrelor rornane 18 •
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Sistemul defensiv al provinciei Dada în· porţiu·nea sa de sud-vest a fost
conceput astfel încât în centru să fie amplasat castrul de· 1a. Bersobis; cu- legiunea
a IIII-a Flavia Felix şi fortificaţiile construite de-a lungul drumului imperial
Lederat.a-Bersobis-Tibiscum. Situaţia ca·strelor de pe linia defensivă amintită ar
fi următoarea:
1. Banatska Palanka - castru neidentificat, considerat cap de pod pentru
campania din anul 101. Probabil că aici s-a aflat o fortificaţie încă din timpul
lui Domitian; ştampile ale legiunilor a 1111-a Flavia Felix şi a VII-a Claudia pia
fidelis (ce pot. fi puse în legătură cu războaiele daco-romane), apoi ştampile ale
trupelor auxiliare 29 •
A la II Panno11ior111n veterana, care în a nu I 88 se afla încă în Syria, adusă în
Moesia Superior (unde apare in diplomele din anii 93, 100, 105). Sediul ei a fost
la Lederata, într-un castru de 200x100 m. Ştampilele trupei au ajuns şi la nord
de fluviu, poate cu ocazia unor lucrări de construcţie.
Cohors I Cretum - apare documentată în ştampile la Banatska Palanka. Unitatea
este documentată în Moesia Superior, în diplomele din anii 93, 100, 105 30 • Îndeobşte se consideră că trupa a participat la ambele campanii ale lui Traian şi la construirea podului de la Drobeta 31 • În orice caz, modul de abreviere pe ştampilele
descoperite Ia Drobeta este cu totul diferit faţă de cel de la Banatska Palanka.
Este de presupus că trupa a staţionat aici şi că ulterior a fost transferată
la Drobeta doar pentru scurt timp, deoarece încă de la începutul domniei lui Hadrian
ea este documentată în Moesia Superior (diplomele din anii 159/160 şi 161). Castrul
de reşedinţă se afla probabil, la Egeta 31 •
Cohors 11 Hispanorwn Sculata Cyrenaica aquilala. Cnitalea apare pe o ştampilă
descoperită Ia Banatska Palanka. Ea a fost retrasă din Pannonia pentru războaiele
cu dacii, fiind documentată în diplomele Moesiei Superioare din anii 93, 100.
in Dacia, unitatea cunoaşte o istorie destul de zbuciumată, prezenţa ei fiind
atestată pe bază de ştampile în mai multe localităţ.i, în afară de Banatska Palanka.
Astfel, la Drobeta, ştampilele ci sunt puse în legătură cu participarea unităţii la
construirea podului, iar la Dierna, unde sunt documentate două cărămizi cu ştam
pilă (păstrate acum la Kunsthistorische l\iuseum din Viena) 32 , prezenţ.a ei nu poate
fi susţinută prin alte descoperiri.
În concluzie, s-ar părea că singura unitate care ar putea fi certă pentm
răstimpul anilor 102-105, în afara detaşamentelor de legiune, ar fi ala II Pann(}niorwn.
2. Vârşe{ (Iugoslavia) - castru neidentificat; ştampile necunoscute. Cn altar
a fost descoperit în această localitate, fiind închinat lui MARS UL TOR de către
cohors II Hispanorum pentru sănătatea împăratului Traian; monumentul se datează
în anul 108 pe baza: trib. pot. XII şi Cos V33 • Ridicarea unui altar pentru împărat
de către întreaga unitate presupune prezenţa ei în acel loc, deşi în cazul de faţă
lipsesc materialele tegulare ştampilate; Evident că unitatea a venit de la Banatska Palanka şi probabil, între 103-105, a reprezentat o unitate avansată în barbaricum a armatei· roma-ne.
În anu I 110, Cohors II Hispanorum face parte deja din armata Daciei, pentru
a fi ulterior - la începutul domniei lui Hadrian - transferată în nordul provinciei,
în castrul de la Bologa. Conflictul din anul 108 cu sarmaţii s-a soldat cu un război
binecunoscut, în care trupele Pannoniei Inferior, conduse de_ viitorul împărat Hadrianus, au fost implicate în mod direct.
A la I Tungrorum Fronloniana. Unitatea este documentată la Vârşeţ printr-o inscripţie fonerară 31 • Anteribr, unitatea a staţionat la Campona şi apoi Ia lntercisa,
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fiind documentată în armata Pannoniei Inferior în anii 114-lli 35 • Se presupune că
ar fi fost adusă în Dacia în anii 117-118; ulterior apare la Ilişua, în armata Daciei
Porolissensis 36 •
Lipsa informaţiilor despre alte trupe la Vârşeţ ar putea conduce la concluzia
că acest centru a fost abandonat cândva în timpul domniei lui Jladrian sau chiar
la urcarea acestu ia pe tron.
3. Arcidava (Vărădia) - Castrul recent descoperit în punciul Chilii est.e
departe de a fi datat cu certitudine în privinta incheierii folosirii sale. o\cesta pare
sfi fi existat doar în timpul domniei lui Traian.
În punctul Ro11ină a fost identificat cu mulţ.i ani in urmă 1111 castru rn dimensiunile de 154x 132 m, a cărui fază ele pământ se datează in timpul domniri lui
Traian 37 •
Cohors I Vindelicorwn ;; c.R.p.f. este unitatea militară retrasă in anii 89/H2 din
Germania Inferior în Pannonia şi ele acolo în armata :\Ioesiei Superior (in anul 100) 38 •
Pentru participarea ei la războaiele cu dacii, trupa a fost eYidenţiată cu epitetul de
pia fidelis 39 • Nu sunt cunoscute până acum ştampile in castru aparţinând acestei
trupe, ci doar un însemn de grad cu numele trupei~ 0 •
4. Cenfum Putea (Surduc) - castru cu dimensiunile dr lfi0-130 m. cu două
nivele de locuire neprecizate cronologic; trupă necunoscută după anul 118 (până
atunci vcxillaţii ale legiunii a IIII-a FlaYia Felix)11 .
5. Dersobis (410 x 490 m) - castrul legiunii a Jill-a FlaYia Felix până în
anul 111 sau 117-11842 • Ulterior, sediul probabil al unei trupe auxiliare nccunosrute
încă.

Pe o cărămidă de tipul celor utilizate pentru o instalaţie ele hypocausl a apărut
incizat în pasta crudă Co.X.V, ceea ce i-a determinat pc O. Răuţ şi O. Bozu să
se gândească la o cohors X Volunlariorum, care ar fi existat în Dacia 43 • .Mai degrabă
ar trebui să ne gândim la o colwrs X l:rbana, care apare documentată epigrafie
în forul lui Traian, pe o bază de marmură44 , ca participând la campaniile împotriva dacilor. Prezenţa acestei trupe în castru poate fi acceptată ca o staţionare temporară. cc nu a putut depăşi mult momentul formării provinciei Dacia, când unitatea a trebuit să se înapoieze la Roma.
Cercetările arheologice întreprinse pe latura de nord a castrului semna !cază
pc agger urmele unor fundaţii de zid in piatră, ceea ce ar pleda pentru eventualitatea folosirii castrului şi după 117-11845 • Retragerea legiunii a III I-a Flavia
Felix sau a unei părţi din aceasta, la Singidunum, pentru întărirea sistemului
defensiv al provinciei Moesia Superior, a putut avea loc în anul 111, după cum
presupuneam la un moment dat. Altfel nu se poate explica reuşita atacului barbar
din anul 117, care a produs o cădere a întregului sistem defensiY in toată zona,
până la Colonia Dacica. Prezenţa în sud-vestul Daciei doar a câtorva auxilii trebuie
să fi fost cauzo slabei rezistenţe romane.
5. Aizizis (Fârliug) - castru roman presupus, încă necercelat; unitate auxiliară necunoscută 46 •

6. Capul Bubali

(Cornuţel)

- castru identificat, unitate

auxiliară

necunos-

cută47.

7. Praetorium (Mehadia) - toponim sugerând

·existenţa

unei

fortificaţii

de

marş a împăratului Traian în momentul cuceririi Daciei 48 ·-În punctul Zidină a

fost descoperit şi cercetat prin sondaje un castru cu dimensiunile de 116 x 142,60 m.
Castrul prezintă două faze de locuire, din care faza de pământ s-ar putea dala in
timpul împăratului Traian. O refacere a fazei din piatră a castrului este documentată epigrafie în timpul lui Severus Alexander I. Bogdan Cătăniciu a presupus
construirea castrului în timpu I lui Antoninus Pius, după modelul celui de la Teregova.
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Co/wrs l l I [)e/111afarum ~ c.R.p.{. rquilala !'sir utrstată în srrnlul I în :\loesia Suprrior, dar de-ahia in srrnlelr II-III aparr în castrul rle la Pral'lorium. Ştampile.
mai vrchi o atestă la :\loldova Veche. Posihi 1itatea drscopNirii 11 nu i castru a ici
este exclusă, rl fiind suprapus de o aşezare modernă. După loate probabilităţile
acrastă trupă s-ar fi ocupat cu paza minelor de cupru şi fier de la i\loldova Nouă,
unde se presupune ră ar fi fost aduşi mineri rnlonişti, judecând după deseoperirilc
de la Ogaş11l IUiieş11/11i şi mai ales după cele :i--() complexe mari de rnnstrucţii cu
raractrr minier incă necerretate 49 • În acrlaşi timp, după toalr probabililăţile aceasta
u staţional de-a lungul l'lnviului in prrajma războaielor daco-romane.
8. Ad Pannonios (Teregova) - castru idcnt ificat la confluenţa pârâului Hidcg
cu Timişul; dimensiuni neprecizate; garnizoana: cohors \'III Raeforum dornmentută
pc hază de ştampilr, după rrlragerra din castrul de la Inlăecni, din estul provinciei. unde va fi inloruită de colwrs III/ llispanorum 50 •
D. Gaganae - rastru nr identificat; trupă necunosculf1 51 •
10. JJasclianis (Slatina Timişului)- castru neidentificat; trupă necunoscută 52 •
11. Tibiscu111 - rnsfrnl mic de p<imtinf şi din piafrii (II) a fost construit peste
cnstrul de pământ (I), prin dezafectarea acestuia (astuparea şanţurilor, nivelarea
întregului spaţiu interior). Noua fortificaţie avea dimensiunile de 110 x 101 m, cu
un sistem defensiv în prima fază compus din agger de pământ şi două şanţuri în
formă de ic, iar în cea de-a doua fază eu o incintă din zid de piatră construită
pe panta exterioar[1 a valului 53 •
Fortificaţia de pămânl a fosl construită in timpul domniei lui Traian. Întreg
taslrul era eonstrnit din lemn. Cnitatea militară care a staţionat în acest castru era
cohors I Sagilfariorum 54 •
l'nilatea auxiliară a participat la războaiele daco-romane, după care a rămas
în noua provincie, unde este documentată prin ştampile descoperite la Zăvoi 56 şi
la 1'i biscu111. O singură inscripţie, mult discutată în literatura de specialitate, menţionează prezenţa ei in rastrul marc (IV) de la Tibiscum, în anul 165 56 •
Castrul 11 l de la Tihiscum a fost construit in imediata apropiere a laturii de
sud a castrului dt• pământ (II), astfel încât între şanţurile celor două fortificaţii
este o distanţă de cca 1 m. Fortificaţia, prevăzută cu un agger de pământ şi două
şanţuri de apărare, a fost contemporană cu castrul (II). Dimensiunile acestei fortificaţii nu sunt inc:ă precizate, cercetările arheologice fiind deocamdată la început;
până in prezent, unilalea militară care a slaPonat nu a fost atestată pc bază de
ştampile. Din cliplomrle dt•sco1wrile în Dacia, următoarea unitate care a staţionat
alături de co/wrs I Sagittariorum au fost palm!Jremi sagittari 57 •
12. Xăvoi - castru de pământ. Pe teritoriul localitătii s-a descoperit o ştampilă
CIS, apar~inând cohortei I Sagittariorum 58 •
13. Voislova - castru ele mici dimensiuni, 36 x47 m, pe o terasă a râului
Distra; ştampih• PH COS şi ;\VIVI; garnizoana necunoscută 50 •
14. Pojejena - castru cunoscut in literatura de specialitate, cu două nivele
de locuire, din care o primă fază de pământ. Dimensiunile: 185 x 148 m. Garnizoana: cohors V Gallorwn el Pannoniornm. Trupa este documentală in Pannonia
în anul 8460 , iar apoi în \Ioesia Superior, unde a fost retrasă pentru campaniile
împotriva Daciei in anii !13, 10061 • Între anii 102-105, sediul ei trebuie să fi fost
undeva în sud-vestul Daciei. Diploma din anul I-10 o atestă ca făcând parte din
armata Daciei, pentru ca în anul lfiO o altă diplomă să o menţioneze in armata
Moesiei Superior. În diploma de la Drobeta, din anul 179, unitatea făcea parte
din Dacia Apulensis, menţinându-şi sediul in castrul de la Pojcjena.
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Numeroase inscripţii funerare şi ştampill• sunt documentate în castru şi fac
certă prezenţa ei in epoca lui Traian, alături de detaşamente din legiunila a 1111-a
Flavia Felix şi a VII-a Claudia p.f.

15. Moldo11a Veche - în zona minieră apar ştampile ale legiunii a VII-a
Claudia pia fidelis şi ale cohortei III Dclmatarum62 .
16. (Dierna) (Orşo11a) - castru neidentificat. Prin ştampile sunt documentale
în secolele II-III următoar<'le trupe: cohors II Hispanorum (?) şi cohors I. Brilannlca ;; c.R.eq (COH. I. BR.).
Cohors I Brilannica este atestată ln Pannonia in anul 84, după care a fost retrasă
în Moesia Superior în anul 9363 • În războaiele cu dacii este distinsă cu epitetul
de civium Romanorum. Între anii 102-105 rămâne în sud-vestul Daciei, apoi în
cursul secolului II este atestată la Căşei.
Pe linia Mureşului, la vest de Micia, sunt documentate mai multe puncte în
care apar ştampile ale legiunii a XIII-a Gemina (Cenad, Sânnicolau! Mare, Bulci?).
Certă rămâne pentru epoca lui Traian o cărămidă cu ştampila legiunii a IllI-a
Flavia Felix, descoperită la Aradul Nou 64 •
Analiza materialului epigrafie cunoscut, a celui arheologic, coroborat cu
descoperirile numismatice de pe întreg teritoriul Banatului, impun câteva concluzii:
1. Banatul antic a fost cucerit de către Traian până la Tisa, organizarea
acestui teritoriu din punct de vedere militar realizându-se pe măsura înaintării
armatelor romane spre Transilvania, în anul 10 I. Credem că în perioada 102105, întregu 1 teritoriu era ocupat de trupe romane. Prezenţa unor descoperiri monetare din epoca lui Traian în zona de câmpie, respectiv: Bencecu de Sus, Biled,
Denta, Timişoara, Peciu Nou, Uivar etc., denotă posibilitatea romană de acces
în această zonă. La acestea s-ar adăuga şi prezenţa unor ştampile la: Aradul Nou,
Denta, apartinând legiunii a IIII-a Flavia Felix.
2. Trupele auxiliare documentate ca certe în primii ani după cucerirea romană ar fi: cohors I Brilannica;; c.R. eq., cohors I Sagillariorum, cohors I Vindelicorum, cohors I I Hispanorum sculata Cyrenaica, cohors I I I Delmalarum, cohors V Gallorum el Pannoniorum, cohors V I II Raelorum şi ala II Pannoniorum.
~1. La aceste trupe credem că trebuie adăugate şi: cohors Il Gallorwn el Pannoniornm, cohors I 1'hracum Sagillariorum, amintite în diploma din anul 179, dar
care nu sunt documentate până acum în nici un castru al Dacici, ceea ce ar putea
sugera posibilitatea staţionării undeva în zona Banatului, pc linia Ledcrata Tibiscum.
4. Se observă predilecţia pentru aducerea în sud-vestu 1 Daciei a unor trupe
auxiliare, care au fost retrase din Pannonia Inferior (cu excepţia lui cohors I Vindelicorum şi cohors I I Hispanorum), care sunt trupe <le arcaşi şi colwrtes equilalae.
Acest fapt este explicabil dacă ţinem seama de modul de luptă şi mai ales de experienţa acestor trupe, ce veneau dintr-o zonă unde se confruntaseră cu sarmaţii
iazigi.
5. Aşa cum s-a mai relevat şi cu altă ocazie, sistemul defensiv în întreaga
zonă de sud-vest a Daciei a fost construit de către detaşamentele legiunii a 1111-a
Flavia Felix, ale cărei cărămizi ştampilate sunt prezente pe tot teritoriul Banatului. Trebuie observată marea lor concentrare în zonele miniere ale Banatului
(vezi anexa), fapt determinat poale de necesitatea unui control imediat asupra
minelor, devenite patrimoniu imperial, şi nu în ultimă instanţă de supravegherea
aşezări lor indigene.
6. Circulaţia monetară este uniformă şi punctează practic întreaga zonă a Banatului antic, fiind atestate până acum 32 de descoperiri dintre care 7 de lu 2
mon<'dc in sus (a fost luată în considerare orice descoperire monetară cuprinsă
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între clomniilr lui Domiţian şi Traian). Din păcatr, foarll> multe aparţin unor desrni:rriri vrchi şi, din accastft cauză, drtrrminarca şi, implicil, datarea lor acoperă
o perioadă întinsă, reprezentată cir anii domniei lui Traian.
7. În timpul împăratului Traian, organizarea militară a trritoriului a fost
l;e deplin încheiată. Desigm, anumite perturbări au provocat rrlragerra legiunii a
1111-a Flavia Frlix la sud ele Dunărr, ceea cr a şubrezit întreaga apărare în zonă
şi a favorizat pălrunderra iazigilor până la Colonia Dacica.
8. Fixarea unor trupe în garnizoanele lor a determinat, imediat după anul
IOG, şi aducerra familiilor soldaţilor clin fostele lor provincii de garnizoană, care
şi-au întemeiat aşezări în imediata apropiere a castrelor. Astfel, indiferent de componenţa etniâi a trnpei care a sta/ionat într-un castru, populaţia vicusului militar
poartâ amprenta 11ltim11llli sediu de garnizoanei. L:n exemplu elocvent în acest sens
îl reprezintă cohors \" <Tallornm, retrasă din Pannonia, unde primise în componenţa sa un contingent desigur mare de pannoni, ceea cc a determinat schimbarea
l'hiar a numelui unităţii în cohors V Gallornm el Pannoniorum.
9. Nu avem indicii materiale sau epigraficc asupra prezenţei unor colonişti
civili în zona Banalului, ,decât poate la .Moldova \'eche şi la Ad Pannonios (singura amintită pe Tabula Peutingeriană din toată Dacia). S-ar putea însă ca acest
lucru să se datoreze u nr i influenţe militare, şi a nume mlwrs \'I I I Raetorum, care
este adusă în Dacia din Pannonia, după cum este cu putinţă ca în vicusul militar
să fi locuit mulţi rannoni nralrstaţi încă epigrafie.
Lipsa unor cercetări arheologicr sistematice de amploare care să se extindă
asupra unor aşezări dacice, a unora romane, ca şi a unor castre, face imposibilă
avansarea unor irotczr de lucru cel puţin în privinţa organizării generale a teritoriului, cu ei(,cerţia celui militar.
Dr. DOINA BENEA
Uniuersilalea din Timişoara
B-dul V. Pârvan nr. 2, 1900 HG:.\1ÂNIA
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ANEXA I
DESCOPERIRI MOr-;ETARE DIN EPOCA LUI TRAIAN PE TERITORIUL BANATULUI
1. Arad
2. Băile Herculane
3. Beba Veche
4. Bela Crkva (R. Serbia)
5. Beclcherecu Mic
6. Bencecu de Sus (corn. Plşchla)

7. Brebu
8. Blled
9. Bolvaşnlţ11
10. Berzobi•
11. Clclr
12. Denta
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Du leu
Gornea
Mehadla
Banatska Palanka (R. Serbia)
Pătaş

Pecica
Peciu Nou
Pojejena
Ram na
Rudăria (Eftimie Murgu)

23.
24.
25.
',W.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Sasca MontanA
Ad Pannonios (Teregova)
Tibiscum (Jupa)
Dierna (Orşova)
Timişoara

Uivar
Valea Mare (Pogănăcl)
Vrsac (R. Serbia)
Arcida11a (VărAdla)
Veliko Sredlste (R. Serbia)

ANEXA II
ŞTAMPILE

ALE LEGIUNII A IIII-A FLAVIA FELIX

1. Aradul Nou
2. Banatska Palanka (R. Serbia)
3. Băile Herculane
4. Bersobi!

5. Bocşa
6. Denta
7. Tibiscum ( ?)

8.
9.
1 O.
11.
12.
13.

Cuvin (R. Serbia)
Pancevo (R. Serbia)
Pcjejena
Sarmizegelusa (Ul pia Trai ana)
Sur duc
Drobeta
14. Arc idava
15. Rudăria (Eftimie Murgu)

SUD-WEST DAKIENS IN DER ZEIT DER KAISER TRAJANS

Zusammenlassung

Dlc Analyse der Inschrlften und der archăologlschen Befunde sowle dle Betrachtung der
ausgegrabenen Milnzen auf dem ganzen Geblet des Banats filhren uns zu folgenden SchlussfolgerunJen:
Das Banat wurde von Trajan bis zur Thelss erobert. Das vorriickende Herr bedlngte dle
mllltărlsche Organlsation des Gebletes. Dle als gewiss bezeugten Elnheiten (auxilia) slnd ln den
ersten Jahren der Eroberung: cohorles: I Britannica c.R. eq., I Sagillariorum, I Vindelicorum, II
Hispanorum sculata Cyrenaica, III Delmatarum, V Gallorum el Pannoniorum, VIII Raelorum, ala
I I Pannoniorum. Wlr sind der Mcinung dass die cohors I Thracum Sagillariorum und cohors I I Ga/lorum el Pannoniorum, die im Dlplom vom Jahre 179 erwăhnt wurden, zu den obenangefilhrten
Elnhelten dazugcfiigt werdcn miissen. Doch sind dicsc colrortes bis jetzt in kelnem Lager dokumcntarlsch bezcugt worden, so dass man bcrechtlgt Ist zu vermuten dass slch lhr Standort auf
dcr Linie Lederata - Tibiscum befand.
Es falit aus dass ln dcn Siid-Westen Daklens hauptsăschlich auxilien berufen wurden, dle
zuvor ln Pannonia Inferior lhren Standort gehabt hatten, (mit Ausnahme der cohors I Vindelicorum
und cohors II Hispanorum). Dlese Elnheiten bestanden aus bcrlttenen Bogenschiitzen dlc in den
Kiimpfen gegen dlc Iazygen erfolgrelch gewesen waren.
Der Miinzenumlauf in dcr Zeit Trajans Ist glelchmăsslg auf dem Siid-Westllchen Teii Dakiens verteilt. Bis jetzt slnd uns 35 Befunde bekannt, davon 7 mit iiber 2 Miinzen.
Dle militărlsche Organlsierung des Terrltorlums wurde unter Trajan beendct. Nach dem
Jahrc 106 bezogen dle Einhelten stăndlge Standorte wohin ihnen lhre Famillen folgten. Es entstanden Niederlassungen (viei militari) ln der Nachbarschaft der Lagcr. Es wăre zu bemerken dass
unabănglg von der Volkszugehiirlgkeit der Truppe dle 11ici militari von dem Charakter der Vorhergehendc. Garnlsonen gefrăgt wurde.
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AŞEZAREA

FEUDALA TIMPURIE DE LA TEREMIA MARE
(JUDEŢUL TIMIŞ)

(Concluzii privind cercetarea

arheologică

din anul 1991)

I. a) În vara anului 1991 s-a efectuat un sondaj arheologic în localitatea
Teremia Mare (judeţul Timiş), punctul Viile Jfoncii. La baza acestuia au stat
cercetările de teren 1 efectuate de l\Iuzeul Banatului - Timişoara, precum şi cercetarea
interdisciplinară întreprinsă în anul 1983 la obiectivul !lunca .Mare 2 şi în împrejurimi.
b) Campania de cercetări din anul 1991, având caracter de sondaj, s-a fixat
în zona situată la NV de Hunca Mare, în punctul numit Hunâi-Vii. S-a practicat
o secţiune (S 1) cu dimensiunile de 10x1,20 m, orientată NV-SE, plasată în apropierea drumului de ţară ce duce spre şoseaua Teremia Mare - Sânnicolau! l\Iare.
S-a constatat că nivelul de cu !tură se afla la o adâncime relativ mică (0,200,60 m), sub 0,60 m, detaşându-se net din solul galben complexele arheologice. Pc
lungimea secţiunii, între ]\'I 0-M 2,5, spre latura vestică, s-a delimitat conturul
rotund al unei gropi de mari dimensiuni. Între l\15-M 6, la adâncimea de 0,300,40 m, s-a degajat un nivel compact de fragmente ceramice, nu prea mare, de
0,50 m lungime pc profilul secţiunii. Tot în dreptul i\l 5, spre peretele estic, s-a
descoperit o groapă de stâlp, cu diametrul de 0,50 m. Atât groapa de stâlp, cât şi
nivelul de fragmente ceramice delimiteaZlă o locuinţă, al cărei profil este evident
în profilul secţiunii, între M 6-M 10.
În funcţie de elementele apărute în cadrul S 1, s-au deschis casetele C 1, C 2, C 3,
C 4 şi s-a prelungit S 1 cu 3 m. C 2 şi C 3 sunt paralele cu S 1, flancând secţiunea de
ambele părţi, între M 4-M 13, cu dimensiunile de 9 x2 m. C 4 se află la est de C 2
(l\14-M 7) şi are dimensiunile de 3x2 m. Toate trei casetele (C 2-4) au avut
<lrept scop elucidarea elementelor locuinţei. Pentru groapa circulară ce se contura
în S 1 a fost efectuată caseta C 1, la vest de S 1, între M 0-M 3, Iniţial, dimensiunile acesteia erau de 3 X 2,5 m, însă ulterior a fost lărgită, atingând în final dimensi~mile de 3x5 m.
Între casete şi secţiuni s-au păstrat martori de 0,50 m grosime, care au fost
apoi înlăturaţi.
S-a putut constata că datorită practicării îndelunate a viticulturii în zonă
(gropi adânci şi dese pentru viţa de vie) au fost distruse în mare parte stratul de
cultură şi clementele arheologice existente; îndeosebi ceramica este fărâmiţată şi
dizlccală în stratul de cultură şi la suprafaţa solului.
c) În urma cercetării au rezultat următoarele elemente arheologice:
1. Locuinţă de suprafaţă. Deoarece a fost distrusă în cea mai mare parte de
lucrările agricole, nu i s-au putut stabili conturul şi dimensiunile decât cu aproximaţ ic. Orientată est-wst, a fost degajată aproape integral, cu excepţia colţului nord-
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estic. Dimensiunile aproximative au fost de 8 X 4,50/5 m. S-a păstrat intactă o mică
din nivelul de călcare din cadrul locuinţei, cu fragmente ceramice pe ea (0,50 x
X 1 m).
Adâncimea (fundul) locuinţei [e afla la 0,80 m faţă de nivelul de călcare
actual, 0,20 m sub stratul de cultură. Datorită adâncimii mici nu s-au surprins
alte elemente (cuptor, vatră etc.), care probabil au fost distruse de lucrările agricole
sau viticole.
Sub podeaua locuinţei a fost degajat un şanţ ce se întinde pc toată lungimea
locuinţei, adânc până la 1,0-1, 10 m faţă de solul actual (0,30 sub nivelul locuinţei) şi lat de 0,15-0,20 m. Probabil că şanţul a fost săpat pentru a înlesni scurgerea apei care se aduna în perioadele ploioase ale anului în jurul pereţilor locuinţei şi a împiedica infiltrarea apei sub locuinţă.
Locuinţa mai cuprinde şi o a doua groapă de stâlp, degajată pe latura vestică
a casetei C :i, în dreptul M 7 -7,20, rostul stâlpilor fiind acela de a susţine pereţii

zonă

şi

acoperişul

locuinţei.

în caseta C 1 au mai fost degajate două gropi de mari dimensiuni:
2. Grcar:ă de formă cilindrică cu diametrul de 3 m. Pereţii sunt foarte puţin
înclinaţi, froaţa îngustându-se uşor spre fund, pentru a se preîntâmpina o eventuală surrare. Pereţii nu au fost arşi pentru a li se mări rezistenţa la intemperii.
Pc fundul gropii a fost cruţată o zonă centrală de cca 1,50 m diametru, supraînăl
ţată faţă de fundul gropii cu 0,25 m. Din umplutura gropii s-au recoltat câteva
fragmente crramice, puţine fragmente de oase de animal şi, în cantităţi reduse,
resturi de cenuşă şi lemn carbonizat.
3. Spre vest, despărţită de un perete îngust de 0,20 m de groapa circulară, s-a
degajat o groapă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 2 X 1,80 m (aproape pătrată),
care se adânceşte în sol până la 2-2,10 m. Prin modul de execuţie şi prin umplutură, cele două gropi sunt identice.
Lipsa totală a unor elemente de construcţie (urme de pereţi, chirpici etc.),
precum şi plasarea acestor gropi în imediata apropiere a locuinţei ne-au determinat
să le considerăm drept gropi de provizii 3 • Dură părerra noastră, cele două gropi de
provizii au aparţinut aceleiaşi locuinţe. Deşi contemporane cu locuinţa, modul în
care au fost plasate (peretele despărţitor dintre ele fiind foarte îngust) indică o
succesiune în timp a celor două gropi. Fără a putea preciza care dintre ele este
mai veche, presupunem că amenajarea de la fundul gropii circulare indică o folo~inţă mai îndelungată.
4. Sub locuinţă, străbătând transversal secţiunea S 1 şi casetele C 2 şi C 3, a
fost surprins un al doilea nivel de cultură. Acesta constă dintr-un şanţ cu pereţii
uşor taluzaţi, ce coboară până la o adâncime de 1,60 m faţă de solul actual şi de
0,80 m sub locuinţă. Din acest şanţ s-au recuperat câteva fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului.
d. Din complexele degajate a fost recuperat material arheologic. Predomină
fragmentele ceramice, alături de care s-au mai găsit fragmente de oase de animale
şi bucăţele de chirpici, cenuşă. Ceramica este lucrată la roată, din pastă de bună
calitate, de culoare roşie de diferite nuanţe. Din punct de vedere tipologic se încadrează· în două forme ceramice: oale de tip „borcan" de dimensiuni mijlocii (1520 cm înălţime) şi buze şi fragmente de căzănele de lut.
Fără a ne lansa în consideraţii nepotrivite stadiului incipient al cercetării,
pe baza numeroaselor analogii, putem data ceramica în secolele XI-XII (feudalismul timpuriu) 4 •
Ceramica descoperită în al doilea nivel de cultură datează şanţul respectiv,
al cărui rost nu poate fi încă precizat în această etapă de cercetare, în epoca bronzului, cantitatea modestă şi caracterul netipic al fragmentelor ceramice nepermiţând
deocamdată formularea altor consideraţii.
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e) În punctul Jfoncă-Vii, la sondajul arheologic din anul 1991 s-a constatat suprapunerea a două nivele de
cultură: unul din epoca străveche, probabil aşezare (?) de epoca bronzului,
peste care se suprapune aşezarea feudal-timpurie din secolele XI-XII.
În anul 1991 nu s-au găsit elemente de locuire aparţinând secolelor
II _:_J\' (epoca romană şi post-romană),
menţionate că ar fi existat aici de că
tre autorii cercetărilor de suprafaţă executate în acest punct.
Evident, continuarea cercetărilor
va contribui atât la depistarea unor elemente noi menite să edifice cele două
!ocniri suprapuse în acest punct arheologic, cât şi la descoperirea eventualelor urme de locuire romană şi postromană.

-

II. Un relativ recent repertoriu
a I descoperirilor arheologice bănăţene
din secolele XI-XII a constituit punctul de plecare pentru investigarea evoluţ.iei social-economice a comunităţilor
"'~ rurale bănăţene în perioada menţio
'~ nată 5 • Integrând aşezarea de la Tere.... mia Mare, punct Huncă-Vii, în repertoriul aşezărilor perioadei, revenim asupra principalelor aşezări ale perioadei,
depistate de cercetarea arheologică românească în spaţiul dintre Mureş şi
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Aşezare din cadrul căreia s-a descoperit o locuinţă semibordei, rectangulară (4 x 3,60 m), cu o singură încă
pere, având spre mijlocul său o vatră deschisă, circulară. Inventarul locuinţei este alcătuit din fragmente ceramice lucrate la roată, aparţinând unor
vase de tipul „oală - borcan", decorate
cu incizii în val şi paralele orizontale
şi căldări de lut. Tot de aici provin inele de tâmplă din bronz cu extremităţi în formă de „S", două cuţite mici
din fier, un tipar fragmentar în care se
turnau mici verigi, o monedă de la Ladislau cel Sfânt (1077-1095), oase
de animale domestice. Cercetările s-au
desfăşurat în anul 1976.
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Cladoua (Ar.) 7

XII-XIV şi necropolă de secol XI-XII. Aşezarea era foraspect rectangular (4 x 3,60 m), cu câte o singură încăpere,
având în interior câte o vatră de foc din lespezi de piatră peste care s-a aplicat
o făţuială din lut. Din inventarele locuinţelor fac parte: o monedă de la Bela II
(1131-1141), ceramică provenind de la vase de tip borcan cu decor caracteristic.
Aşezarea a fost dezafectată prin construirea unui val de apărare ulterior (secolul
XIII).
Cercetările de Ia Cladova s-au desfăşurat în anii 1971, 1977, 1980.
mată

Aşezare de secol
din locuinţe cu

Cruceni (comuna

Şagu,

Ar.) 8

Punct „Fântâna de lemn", aşezare de secol X-XII, constând din Iocuinţe
bordei şi de suprafaţă dreptunghiulare, cu o încăpere (4x2,75 m), având vetre de
foc circulare (câte una de locuinţă), într-unul din colţuri. Din inventar fac parte:
ceramică de tip vase-borcan caracteristice perioadei şi fragmente de căldări de
lut; oase de animale domestice (taurine şi porcine), râşniţe de piatră şi gresii fragmentare.

Gornea (C S) 9
Dintre numeroasele descoperiri de pe teritoriul localităţii menţionăm:
Zomonife 10• Cercetările efectuate în anii 1973-1975 au scos Ia iveală o aşezare
cu două nivele de locuire - primul în secolele VIII-X, al doilea în secolele XI XII. Ambele nivele sunt compuse din bordeie, semibordeie şi locuinţe de suprafaţă, degajându-se în total 11 locuinţe, 12 gropi menajere, 6 instalaţii de foc. Aşe
zarea are caracter rural. Inventarul acesteia este extrem de bogat, constând din ceramică, piese de podoabă şi de port, unelte.
Ţărmuri 11 • Din aşezarea de aici au fost cercetate, între anii 1969-1973, 19761977, opt complexe de locuire. Inventarul acestora este reprezentat de ceramică
locală de uz comun şi bizantină, piese de os. Azşezarea poate fi datată în secolele
XI-XIII, cu accent pe secolul XII.
Ilidia (CS) 12

Din numeroasele puncte arheologice de pe teritoriul comunei se distinge
din secolele XI-XII de la Selişte.

aşezarea

Jdioara (TM) 13

Pe Dealul Cetăţii s-a descoperit un bordei anterior construcţiei cetăţii, de formă
drepunghiu Iară, cu colţuri rotunjite (3,40 X 4 ro), constând dintr-o singură încăpere.
Inventarul ceramic permite datarea locuinţei în secolele XI-XII, ea încetându-şi
existenţa în secolul XIII, în momentul construirii cetăţii Jdioara.
Moldova Veche (CS) 14

Punct Rât -cercetări în anii 1969-1970, 1975.
este formată din locuinţe de suprafaţă şi semibordeie (zece complexe
de locuire). Inventarul permite datarea aşezării în secolele XI-XII.
Aşezarea

Neudorf (comuna Zăbrani, Ar.) 15
Cercetări

depistat

de

aşezări

suprafaţă 1979-1980. La punctele Nadarac
databile în secolele X -XII.
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şi

Pârâul

Roşia

s-au

Sânpetru German

(Ar.)lli

În punctele Fânfdna Vacilor şi La maga:in s-au descoperit aşezări din secolele
XI-XII.
Pnjcjena (CS) 1i

În zona satului s-a constatat o locuire continuă din secolul IX până în secolul

XIV.
Socol (CS) 18

În punctul Krngli/a de mijloc a fost descoperită o aşezare din secolele X-XI
în secolul XIII, cu ceramică specifică.
III. Concluzii. Toate aşezările specificate, precum şi altele nemenţionate acum 19
reprezintă aşezări nefortificate, de caracter rural, care, împreună cu alte descoperiri,
dovedesc relativ intensa dezvoltare a Banatului în feudalismul timpuriu, fapt
confirmat şi de atestarea documentară pe teritoriul Banatului, între anii 10751300, a 68 de localităţi, numărul lor real fiind evident mult mai mare 20 • Printre
acestea se numără şi aşezarea de la Teremia Mare, punctul Viile Huncii, depistată
în cadru I cercetări lor arheologice din anu I 1991.
şi până
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L'ETADLISSEMENT PREFEODAL DE TEREl\llA-1\IARE (DEPARTEMENT TIMIŞ)
(CONCUJSIONS SCH LA RECHERCHE ARCHEOLCGIQCE DE L'ANNEE 1991)
nesume
Les recherches archeologlques de 1991 a Teremla-Mare, au polnt „Viile Huncil" ont decouvert un etablissement preteodal (Ies x1e _ XI1 8 slecles). En 1991 on y surprend trols complexes
archeologlques: un logement et deux troux a provlslons. Ils sont dates d'apres l'lnventalre ceramlque. II y a aussl un nlveau de culture de l'epoque du bronze peu revelateur (arssez peu surprls).
Cet etablissement preteodal fait partle d'l'ensemble de celte epoque sur le terrltolre du
Banat.
C'est pourquol y sont passees en revue Ies prlnclpales decouvertes de ce genre en Banat.
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LUPTELE ANTIOTOMANE CONDUSE DE PAVEL CHINEZU

Din rândurile poporului român s-au ridicat, de-a lungul istoriei, o pleiadă de
de oşti care au luptat împotriva duşmanilor, obţinând victorii care au
permanentizat civilizaţia românească în spaţiul ei de formare. În efortul militar
antiotoman din secolele XIV-XVI, marile victorii au fost obţinute sub comanda
unor voievozi viteji ca Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ştrfan cel :'.\lare,
Vlad 'fepeş şi Mihai Viteazul.
Din această gakric de chipuri de mari comandanţi lipseşte însă unul, cel al
unui oştean viteaz care a luptat împotriva otomanilor şi a obţinut un şir neîntrerupt de victorii, unele comparabile cu cele mai mari succese ale românilor. Numele
lui este Pavel Chinezu. În absenţa unor biografi din rândul istoricilor care să-i imortalizeze numele, figura lui începe să pălească, iar acţiunile îi sunt acoperite de
colbul istoriei.
Prin faptele sale de arme, în spccial cele de pc frontul antiotoman, Pavel Chinezu a fost un apărător atât al românilor, cât şi al ungurilor şi al sârbilor, popoare
ce trăiau în zona dunăreană şi care erau direct ameninţate de expansiunea otomană.
Întrucât într-un alt studiu ne-am ocupat de începuturile lui Pavel Chinezu, vom
urmări acum doar perioada luptelor antiotomane şi vom încerca să sugerăm importanţa acestora în contextul european al vremii sale.
Pentru Pavel Chinezu, 1478 reprezintă anul deplinei afirmări, dar şi pe acela
al schimbării modalităţii sale de acţiune. Este anul numirii sale în funcţia de
comite de Timiş şi, în acelaşi timp, de comandant suprem al armatei regale. Ultima
funcţie o va deţine doar un an de zile întrucât necesităţile războiului cu Austria
îl determină pe regele Ungariei, l\latia Corvin, să împartă armata în două: o parte
nordică în luptele cu austriecii şi o parte sudică, sub comanda lui Pavel Chinezu,
în luptele antiotomane. Comitele de Timiş va conduce această armată sudică a
regatului la victorii neîntrerupte până la moartea sa în anul 1494.
Nu se cunosc cu precizie luna şi data numirii sale în aceste funcţii pe parcursul anului 1478, dar ele pot fi aproximate pe baza evoluţiei evenimentelor interne
din regat. În luna martie se desfăşoară la Buda lucrările dietei regale, prilej cu
care sunt discutate mai multe propuneri privitoare la întărirea capacităţii defensive
antiotomane şi cele vizând refacerea economică a regiunilor sudice, de la frontiera
cu Imperiul Otoman, regiuni ce fuseseră grav afectate de ultimele decenii de „akin"uri otomane. Sancţionarea acestor propuneri de către regele Matia Corvin coincide
cu numirea unor comandanţi destoinici în aceste posturi. Unul dintre ei a fost
Pavel Chinezu.
Primul document cunoscut în care apare învestit cu una dintre noi~e sale
funcţii datează din 13 mai 1478 1 . Este vorba despre o donaţie făcută unuia dintre familiarii săi în care Pavel Chinezu este deja comandant suprem al armatei
comandanţi
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regale. Considerăm că este vorba despre menţionarea documentară a funcţiei mai
mari, cea inferioară fiind subînţeleasă; în mod cert, el era atunci titularul ambelor
funcţii.

Principala preocupare a noului comite o constituiau cunoaşterea potenţialului
real al regiunii şi întărirea cetăţilor de graniţă, îndeosebi a celor dunărene Cuvin,
Horom etc. De asemenea se ocupă de instruirea forţelor militare bănăţene. În vara
anului 1478 se desfăşoară tratative între Ţara Românească şi regatu I maghiar. O
solie munteană ajunge la Ştefan Bâthory, voievodul Transilvaniei, care-l anunţă
pe rege. Acesta îi trimite pe Pavel Chinezu şi Nicolae Csaky spre a discuta condiţiile tratatului de pace 2 • Încheierea acestuia readuce Muntenia în contextu I militar antiotoman, dar nu pentru multă vreme întrucât în 1479 Basarab Ţepeluş este
nevoit să se supună din nou turcilor.
De acum înainte Pavel Chinezu va acţiona permanent în zona dunăreană
atât în nordul, cât şi-n sudul fluviului, repurtând un şir neîntrerupt de victorii.

LUPTA DE IA CÂMPUL PAINII (1479)
Ştirile ajunse în nordul Dunării în vara anului 1,179 vorbesc despre concentrarea unor puternice efective otomane pe fluviu. Aceste trupe ale beilor dunăreni
se află sub conducerea lui l'dihaloglu Ali bei de Vidin, căruia i se alătură fratele său
Mihaloglu Iskender bei, Isa bei, Malkocioglu Bali bei şi Evrenosbeioglu, ceilalţi paşi
de margine. Lor li se adaugă un corp de oaste muntean sub comanda lui Basarab
Ţepeluş.

Trecerea Dunării s-a făcut încă în cursul verii, prinlr-un loc neprecizat de
iz,·oare, cel mai probabil prin jurul Vidinului. În privinţa drumului urmat de
aceste trupe în continuare, izvoare le indică fie valea OI tu lu i 3 , fie Banatul4 ; fie
mijlocul Olteniei - pe Jiu - Gilort - Carpaţi, cu iPşirea în Transilvania prin
culoarul Ncvaci - Duş 5 • Varianta înaintării pe valea Oltului prezintă cele mai
mari avantaje în comparaţie cu celelalte şi considerăm că s-a optat pentru ea;
la bogăţia locurilor se adaugă şi dorinţa voievodului muntean de a recuceri Făgăra
şul, vechea feudă a voievozilor Ţării Româneşti.
La 9 septembrie trupele intră pe la Câineni - Turnu Roşu şi înaintează în
primele patru zile în mărginimea Sibiului şi valea mijlocie a Mureşului. Înaintarea
s-a făcut pe aliniamentul Sibiu - Jina - Sebeş-Alba - Vinţul de Jos - Orăştie.
Stau mărturie satele incendiate şi robii din convoi. Cel mai mult au avut de suferit
satele din zona Orăştiei unde jaful a fost crâncen. În după amiaza zilei de 12
octombrie, Mihaloglu A li bei ordonă retragerea spre Ţara Românească pe drumul
de la venire. În dimineaţa zilei de 13 octombrie, trupele sale ajung pe Câmpul
Pâinii, unde sunt întâmpinate de cele transilvane6 •
Pregătirile de luptă ale voievodului Ştefan Bathory s-au desfăşurat cu maximum de eficienţă în aceste zile, dar el personal a rămas la Alba Iulia până pe 12
octombrie, în conformitate cu planul său de acţiune. Încă în prima zi i-a trimis
un mesaj comitelui de Timiş, cerându-i ajutorul. Locul ales pentru luptă se afla la
jumătatea distanţei dintre Sebeş şi Orăştie, acolo unde Mureşul face un cot adânc,
iar câmpia aluvionară se îngustează, flancată fiind de dealurile care coboară pâuă
aproape de malurile Mureşului. Locul se numeşte Câmpul Pâinii şi obligă pe orice
duşman fie să accepte lupta, fie să se retragă. Ali bei a ales lupta pe terenul hotărât de adversar.
Primele ore ale dimineţii sunt folosite de ambele tabere pentru intrarea în
dispozitivul de luptă. Transilvănenii au în spate drumul Sebeşului şi râul Cugir,
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pe :\Iureş şi cca stângă pe dealuri; distan!a mică dintre
de relief i-a permis voien1dului să închidă complet drumul spre Sebeş.
Prima linie a aripii drepte este alcătuită din saşi, iar a doua din români. Pe aripa
stângă, prima linie este compusă din secui, iar cea de-a doua din banderiile nohilimii transih·anc. Centrul este format din cavaleria grea, catafractă, şi se află sub
conducerea nemijlocită a lui Ştefan Bitthory. :'11ihaloglu Ali bei îşi aşază trupele
în dispozitivul ,.clasic", al semilunii, cu cele două vârfuri împinsr înainte; centrul este format din trupele muntene, iar aripile din unită!i de cavalerie uşoară.
Linia a doua otomană are în componenţă trupl.'le de elită sub comanda personală a
lui Ali bei.
La cerere, saşii încep atacul şi împing înapoi aripa stângă otomană, fiind l.'i
înşişi readuşi la linia de plecarl.' de contraatacul declanşat imediat. Intrarea în luptă
a românilor restabilrşte temporar l.'galitatea de forţl.'. Cn nou atac otoman generalizează lupta în cotul :\Iureşului şi declanşează ostilităţile pc toată linia frontului.
La fel se petrec lucrurile şi pe flancul stâng unde secuii sunt stopaţi şi nici unită
ţile din li11ia a doua nu reuşesc să stabilizeze situaţia. Trupele otomane, superioare ca număr şi bine conduse de către Ali bei, presează continuu asupra flancurilor transilvane şi le împing spre centru - spatl.'. Voievodul este nevoit să atace cu
cavaleria grea spre a opri retragerea trupelor sale. Sub presiunea catafracţilor,
prima linie otomană este zdrobită in doar câteva minute, inclusiv majoritatea
trupei muntene, dar cea de-a doua rezistă. Hănirca voievodului şi uciderea calului pe care-l călărea au declanşat panica. La aceasta se mai adaugau şi rugămin
ţile celor care cereau retragerea între zidurile cetăţii Seheş. Cu toate acestea,
lupta a continuat, din ce în cc mai îndârjită, deşi trupele creştine începeau să
cedeze teren.
În arest moment, ru adevărat rritie, apare Pavel Chinezu în fruntea tn1,pe lor
sale bănăţene. La primirea apelului, el şi-a concentrat armata la Timişoara şi a
străbătut într-un timp record ci istanj a până la valea mijlocie a Mureşului, eh iar
şi prin noroaiele create de ploaia tort'nţială de la începutul lunii octombrie. Deşi
istoYite de drum şi 1wînradrate într-un dispozitiv clasic, trupt'le bănăţene intră
imediat în luptă, atacând din dreapta - spate trupele otomane cu intenţia de a
despresura armata transilYană. După cunoscuta rrlatare a lui Antonio Bonfini;,
PaYel Chinezu s-a aruncat în luptă răcnind ca un leu şi luptând c11 câte o sabie in
fiecare mână, croindu-şi astfel drum prin oastea otomană.
InterYenţia sa rapidă şi oportună a schimbat în râteYa minute raportul de
forţe pe câmpul de luptă în favoarea crl.'ştinilor. Ca urmare, otomanii sunt complet încercuiţi, aYându-i la sud şi est pe bănăţeni, la nord pe ardeleni şi la vest
Mureşul. O Yreme, lupta a mai păstrat o notă de încrâncenare şi echilibru, dar fuga
precipitată a l11i l\lihaloglu Ali hei dă semnalul degringoladei dispozitivului şi
luptea se transformă într-o urmărire. Dintre comandanţii otomani, Isa bei rămâne
pe câmpul de luptă, ceilalţi scăpând cu fuga. Doar căderea nopţ.ii împiedică exploatarea victoriei obţinute.
Numărul celor căzuţi din ambele tabere se ridică, după aprecierile izvoarelor
contemporane, la circa 20 000-25 OOO otomani şi 10 OOO creştini. Învingătorii rămân
pe câmpul de luptă şi folosesc răgazul pentru îngrijirea răniţilor, pentru masă şi
odihnă. Băutura şi cântecele încălzesc atmosfera şi versuri ad hoc sJăvesc faptele
luptătorilor, în special ale lui Pavel Chinezu.
Mai târziu, pe locul bătăliei s-a ridicat o capelă, dărâmată şi reconstruită
în secolul al XIX-iea, iar peste unul dintre mormintele comune s-a înălţat un alt
monument. Între cele două războaie mondiale, în gara Şibot s-a ridicat un monument comemorativ.
cu aripa

dreaptă sprijinită

unităţile

https://biblioteca-digitala.ro

CAMPANIILE „GEMENE'· ALE ANILOR 1180-1481
Conflietele diutre creştini şi otomani se desfăşoară, in perioada anilor 14801481, cu precădere în Tara Homânească, Serbia şi Bosnia. Prima campanie are ca
obiect închinarea voieYodului muntean Basarab Tcpeluş faţă de turci şi ea subiect
trupele moldo\'Cne ale lui ~Lefan cel .Mare care prin iunie 1480 intră in I\luntenia
spre a o ralia coaliţiei creştine. Victoriile moldovene obţinute în cursul lunii iulie
1480 instalează un nou domn ce Ya trebui, în toamnă, să se plece, la rândul său,
turcilor.
O scrisoare a reginei Beatrix a l·ngariei aminleşle o parlicipare transcarpatină la aceste lupte 8 , dar lipsa unor puncte de reper sigure nu permite lămurirea
campaniei. Cu atât mai puţin poate fi aflat Pavel Chinezu in această campanie.
Există însă certitudini asupra participării comitelui de Timiş şi a trupelor
sale bănăţene la luptele din toamna anului 1480 în Serbia duuărcană. Este o acţi
une combinată realizată de două părţi ale trupelor regale, dintre care una acţio
nează pe Sava sub comanda lui Matia Corvin, iar cralaltă pc Dunăre sub comanda
lui Pavel Chinezu. Hegrle luptă împotriva lui Daud hei de Vrbosna (Sarajevo),
care invadase la începutul toamnei Karinthia şi Ştiria şi se intorcea acum încărcat
de prăzi. Interceptat şi înfrânt, el lasă pe câmpul de luptă 3 OOO morţi şi este
urmărit şi obligat să lupte şi la Vrbosna şi la .Jajce. Ca urmare a victoriilor obţi
nute în Bosnia, regele numeşte doi dintre curteni în funcţiile de bani de .Jajcc şi
de Slavonia.
Concomitent cu acestea se desfăşoară şi luptele de pe valea Dunării. Pregă
tirea trupelor bănăţene s-a desfăşurat încă din vară în zona Banatului, de unde
armata a trecut Dunărea cu bărcile printr-un loc situat la 35 OOO paşi de Smcderevo9. Deducem de aici că era vorba despre vadul de la Horom, atât de mult folosit de forţele combatante ale timpului - creştine şi otomane.
Dezistenţele otomane dintre Smederevo şi Krusevac sunt zdrobite încă din
primele zile şi întreaga zonă intră sub jurisdicţia temporară a comitelui de Timiş. Lupta decisivă are loc la întoarcere, atunci când forţele reunite ale beilor de
margine sub comanda lui Mihaloglu Ali-bei încearcă să oprească trecerea înapoi
a Du nării, printr-un atac asupra ambarcaţiuni lor. Acţiunea se desfăşoară, se pare,
la acelaşi Yad de la Horom şi vizează blocarea bănăţenilor pc malul drept unde
puteau fi uşor urmăriţi şi învinşi.
Atacul dezlănţuit prin surprindere duce la încercuirea unei părţi a flotilei.
Rezistenţa îndârjită a acesteia le-a oferit celorlalte ambarcapuni posibilitatea de
a se concentra şi de a declanşa un atac masiv şi spargerea blocadei. Creştinii
pierd două nave şi otomanii 15, la care trebuie adăugaţi şi membrii echipajelor cc
nu au mai putut fi sal\'aţi. Pc alte nave au fost făcuţi circa 300 prizonieri. Prada
capturată acum se alătură celei de dinainte. O parte a ei, constând în arme şi
steaguri, estr trimisă regelui care, la rându-i, o va oferi papei Sixl al IV-iea, spre
a-şi atrage sprijinul acestuia.
La 3 mai 1481 moare sultanul Mahomed al II-iea şi pt' tronul otoman urcă
fiul său, Baiazicl al Ii-lea. Printre primele măsuri ale noului sultan se numără şi
numirea lui Mihaloglu Iskender bei ca paşă de Smederevo. Intrarea turcilor otomani în Muntenia •pentru numirea unui domn filootoman şi o serie de acţiuni cc
vizează cucerirea cetăţilor dunărene ale Moldovei prefigurează planurile ambiţioase
ale noului sultan.
Ştefan cel Mare intră din nou în Tara Românească şi învinge eorpu I otoman pc
8 iulie 1481 la Hâmnicul Sărat, aruncându-l apoi peste Dunăre.
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Pavel Ch inczu îşi desfăşoară acţiunile pe cele dou:l planuri deja cunoscute:
sistemului militar antiotoman şi instituirea unui sistem eficient de pază
pe malul stâng al Dunării, respectiv instruirea unui corp expediţionar capabil să
susţină un efort militar maxim într-un timp relativ scurt pe un teritoriu duşman.
După terminarea pregătirilor, comitele aşteaptă un moment prielnic, care se iveşte
o dată cu sosirea iernii şi retragerea la iernat a oştirilor otomane dunărene.
Pe 5 noiembrie 1481, trupele sale coboară spre vadurile dunărene pe cel mai
scurl drum: Timişoara -Ciacova -Deta -Vrsac-Cuvin-Horom. Pe G noiembrie
ele ajung aici şi aşteaptă flotila dunăreană, comandată de căpitanul Belgradului,
Ladislau Rozgony, care urma să le treacă fluviul. Spre a-şi asigura un cap de pod
pe malul drept, Pavel Chinezu trimite un detaşament de 100 de căiăreţi sub comanda
fraţilor Nicolae şi Andrei SocoJ 10 care sunt interceptaţi de un detaşament otoman
ascuns în apropiere.
Inegalitatea forţelor îi determină pe cei doi fraţi să-şi retragă oamenii în câmp
c!eschis unde se întăresc într-o tabără după modelul husit. Spre a-i sili să iasă la
luptă, duşmanii dau foc ierburilor din jur. în această situaţie, cei 100 de oameni
se angajează în bătălie cu disperarea morţii. Fiecare tabără îşi înjumătăţeşte efectivele: 50 pentru bănăţeni şi aproximativ 22 pentru otomani; toţi supravieţuitorii
sunt răniţi. Bănăţenii rămân însă stăpânii câmpului de luptă şi consolidează capul
de pod. Nicolae Socol moare în aceeaşi noapte din cauza rănilor, dar misiunea este
îndeplinită şi cei 32 OOO oameni 11 trec liniştiţi Dunărea.
Dintre ceilalţi comandanţi ai trupelor sunt menţionaţi Vuk Brankovic, despotul sârbilor refugiaţi în Ungaria şi bun prieten cu Pavel Chinezu, Ioan Jaksic
şi Ladislau Rozgony care resping pe 6 noiembrie atacul naval al paşei de Smederevo şi asigură siguranţa traversării, scufundând şi 24 ambarcaţiuni duşmanr.
In decursul primelor zile de campanie cad cetăţile Pojarevac, Krusevac, o
dată cu rezistenţele otomane de pe văile Mlavei şi Moravei. Un detaşament otoman
venit de la Golubac în sprijinul celor asediaţi este interceptat de către Ioan Jaksic
şi trupele sa le. în urma luptei, majoritatea celor 1 OOO de turci sunt puşi pe fugă,
în fruntea lor fiind castelanul de Golubac. Urmărirea celorlalţi continuă până sul>
zidurile cetăţii Golubac şi sfârşeşte prin uciderea mai multora, inclusiv a comandantului, şi cucerirea cetăţii.
Victoriile obţinute de forţele trimise de către Pavel Chinezu în misiuni de
cercetare consolidează succesul campaniei. Eforturile celor doi fraţi Mihaloglu-Ali
şi Iskender -, ca şi ale lui Malkocioglu Bali bei urmăresc întărirea fortificaţiilor
de la Smederevo şi îndeosebi a celor existente pe mica insulă din faţa cctăţii 12 ,
astfe 1 încât cetăţile şi ţinuturile interioare se află la discreţia comitetului de
Timiş. Poziţia strategică a insuliţei permite controlul oricărei traversări.
La încheierea campaniei, prin 15 -113 noiembrie, armata bănăţeană se reîntoarce spre Smederevo pentru traversare. Forţele sale terestre blochează cetatea, iar
flotila atacă mica fortificaţie de pe insulă, o cucereşte şi apoi o distruge. Trecerea
fluviului se face în ordine, sub privirile neputincioase ale celor aflaţi pe zidurile
cetăţii Smederevo.
Cu acest prilej sunt aduşi la nordul Dunării şi circa 45 000-50 OOO familii
de sârbi 1 \ inclusiv 1 OOO de turci, mai probabil însă creştini trecuţi forţat la
mahomedanism. Este prima mare trausmutaţ.ie de populaţie sârbă în Banat, care
a fost favorizată de această campanie militară. Agravarea exploatării otomane
asupra Serbiei căzute pradă în 1459 determină multe familii să treacă Dunărea.
Noii locuitori au fost aşezaţi în zona limitrofă fluviului, atât în Banatul de sud,
cât şi-n preajma Timişorii şi chiar a Mureşului.
întărirea
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LCPTA DE LA BECICHERECCL MATIE
Primele luni ale anului 1482 sunt folosile pentru aşezarea noilor colonişti în
Banat şi forţele militare sunt dispersate în diferitele părţi ale Banatului sau lăsate
la vatră. În plin efort de refacere a potenţialului său, Banatul are de suportat o
nouă incursiune otomană, în toamna acestui an 1482.
Trupele de achingii, temutele trupe neregulate de jrfuitori, concentrate în
vară la Smederevo trec Dunărea pe 6 septembrie, sub comanda beiului de aici
şi a încă doi 14 • Efectivele lor se ridicau la circa 10 OOO călăreţi antrenaţi de ani
de zile în desfăşurarea unor asemenea acţiuni de pradă în teritoriile creştine. Între
Ci şi 9 septembrie, aceste trupe cuceresc ceU1ţile din perimetrul Ilorom-Cuvin şi
jefuiesc satele întâlnite în drum.
Pe 8 septembrie, comitele de Timiş porneşte în întâmpinarea lor după ce-şi
adunase trupele la Timişoara. Alături de el se află şi acum Vuk Brankovic şi
Dimitrie Jaksic. Cele două armate se întâlnesc pe câmpia din faţa cetăţii Becicherecul l\Iare (azi Z1enja1~in), la n fertembrie. Dispozitivul de luptă al trupei
bănăţene sramănă cu o srmilună cu vârfurile înainte, acrstea fiind alrătuite din trupe
de cavalerie, în timp ce mijlocul are şi pedestrime. Aripa dreaptă este comandată
de către Pavel Chinezu, iar cea stângă de Yuk Brankovic. Nici un izvor nu aminteşte r.umărul oamenilor pe care i-a avut la dispoziţie comitele, dar acesta era în
jurul a IO OOO, egal cu acela al otomanilor.
Atacul îl încep flancurile creştine care obţin şi un substanţial avantaj: prima
linie otomană nu poate da înapoi din cauza celei de-a doua linii aflate în mers,
astfel că e spull:erată în doar câteva minute. Pavel Chinezu împinge înainte şi centrul
armatei sale în timp ce aripile continuă acţiunea de încercuire. Realizarea încercuirii
şi evoluţia ulterioară a luptei până la deznodământul final îl fac pe cronicarul
Bonfini să compare această luptă Cll un al doilea, ceva mai mic, e adevărat, Câmp
al Pâinii1 5 •
Devenită inegală, lupta se sfârşeşte după câteva ore. Numărul morţilor, la
otomani, este apreciat la 3 OOO, iar la bănăţeni, la 500 de oameni. Mai trebuie
amintite aici numărul răniţilor şi prizonierilor otomani, ca şi recuperarea integrală a prăzilor. În privinţa soartei comandanţilor otomani, regele Matia, în scrisoarea sa 16 , menţionează un neidentificabil bei mort şi un anume Bozna Mehmed
printre prizonieri; nu se cunoaşte nimic despre soarta celui de-al treilea bei otoman participant la luptă.
Acţiunea continuă prin urmărirea trupelor de achingii şi în sudul Dunării,
dar nu mai poate fi detaliată din lipsă de informaţii. Probabil că s-a desfăşurat
pe parcursul incă uneia până la trei zile.
Primele ratru campanii antiotomane desfăşurate sub conducerea lui Pavel
Chinezu, pe parcursul a patru ani consecutivi (1479 -1482) se soldează cu succese
remarcabile. Asistăm la respingerea unei incursiuni otomane din Transilvania, la
două campanii succesive în sudul Dunării şi la respingerea unui „akin" în Banat,
urmat de o nouă trecere a Dunării.
Pentru prima dată după mai multe decenii, forţele regatului obţin un asemenea şir de victorii care le depăşesc prin importanţă până şi pe cele repurtate sub
comanda persoanlă a regelui Matia Corvin. Calităţile militare deosebite ale comitelui de Timiş şi forţa umană ridicată din rândurile populaţiei româneşti a Banatului şi de maghiari şi sârbi, sunt elementele determinante ale acestor victorii.
In acest fel, Pavel Chinezu îşi merită pe deplin titlul de „prin.ul dintre
căpitanii noştri din acele (adică sudice) părţi'· 17 cu care Matia se laudă în faţa papei
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şi

a regilor Europei. Putem deci afirma că aceaslă perioadă a anilor 1479-1482
un reYirimenl al luptri antiolomanr.
lncheierea păcii dintre C ngaria şi Imperiul Otoman pentru o perioadă de
trei ani, din 1482, şi rrînnoirea tratatului dr pace pe încă o perioadă de 5 ani,
din anul 1488, marchează sfârşitul campaniilor antiotomane purtate în timpul domniei lui Matia Corvin. Cltimii săi ani de domnie au fost irosiţi în războiul steril
cu Austria.
Timp de opt ani, comitele de Timiş şi căpitanul suprem al armatei sudice a
regatului ungar rămâne în zonă, dar nu-şi poate dovedi calităţile militare şi nici
nu poate contribui la degrevarea Du nării de prcsiu nea ofensivei otomane. Ştefu n
cel Mare va rămâne singurul care avea să înfrunte colosul otoman.
reprezintă

CA.i\IPANIILE ANILOR 1490-149'.:!
Situapa politică confuză creată în primăvara anului 1490 prin moartea subită
a regelui Matia Corvin şi existenţa mai multor candidaturi la tron degenerează
în vara-toamna aceluiaşi an într-un război civil. În septembrie se întronează ca
rege Vladislav .Jagello cu sprijinul marilor prelaţi şi magnaţi, printre care se numără
şi Pavel Chinezu. Luptele dintre diferitele partide interne şi forţele externe continuă până în primăvara anului 1491, slăbind şi mai mult rezistenţa regatului Ungariei în faţa ofensivei otomane; cu atât mai mult cu cât aceştia nu mai respectă
clauzele tratatului de pace.
Forţele bănăţene - la care se adaugă şi altele - sub comanda lui Pavel
Chinezu luptă de partea noului rege în părţile nordice ale regatului şi lasă astfel
descoperită graniţa dunăreană. Turcii profită şi transformă zona dintre Dunăre şi
Adriatica într-un întins teatru de operaţiuni.
O trecere a Dunării de către achingii, în septembrie 1490, impune revenirea
grabnică a lui Pavel Chinezu aici. Luptele se desfăşoară în Srem şi zonele învecinatel8, şi agresorii sunt înYinşi. Laconsimul izvoarelor ne priYează de detalierea
duratei, numărului şi desfăşurării acestor conflicte. Ele se constituie însă într-un
veritabil prolog al marilor confruntări din anii ce vor urma.
În iarnă, Pavel Chinezu luptă în nord-vcslul regatului, dar în februarie este
silit să se reîntoarcă în sud datorită unor incidente în zona Belgradului şi în
Croaţia. Cu 6 OOO de călăreţi, Pa\"Cl Chinezu şi l\Iatia Gereh intră în zonă 19 • Concomitent, otomanii dezlănţuie un atac puternic în părţile .Macvei şi cuceresc câteva
fortificaţii din preajma Be!gradului. Atacanţ.ii sunt învinşi de către Pavel Chinezu
şi, timp de câteva luni, beii otomani nu mai întreprind nimic.
Ţinuturile româneşti, în special Banatul şi Bihorul, ajung din nou să fie
ţinta atacurilor otomane. Trupe de achingii şi azapi jefuiesc de la sud la nord
Banatul, apoi şi Oradea 20 • Bogăţiile găsite aici antrenează noi şi noi trupe de
pradă otomane peste fluviu. Cu prilejul unuia dintre aceste atacuri este ars şi un
târg din preajma Timişoarei 21 , ceea ce denotă tăria deosebită a atacurilor din acea
toamnă. În cmsul verii şi toamnei acţionează in Banat, ca înlocuitor al comitelui
de Timiş, banderiul arhiepiscopului de Kiilocsa, care însă nu poate respinge atacul.
În noiembrie, Pavel Chinezu se reîntoarce în Banat în vederea pregătirii
unei riposte antiotomane. Pătrunderea unor hei în Bosnia şi succesele lor iniţiale
antiotomane. Pătrunderea unor bei în Bosnia şi succesele lor iniţ.ialc aici sunl
anulate de victoriile obţinute de către noul ban, Ioan Corvin. Se desfăşoară lupte
violl'nte ş1 în jurul B('lgradului asefliat din nou de ·l OOO pedestraşi şi un număr
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neprecizat de căl;:;rcţi 22 • Garnizoana rrzistă cu îndârjire şi salvează astfel cetatea.
Forţele otomane pătrunse în sud-estul zonei - nu se poate şti cu certitudine locul sunt aşteptate şi lovite de către comitele de Timiş care repurtează astfel o nouă
victorie împolriva beilor dunăreni. Un mare număr de duşmani cad pc câmpul de
luptă, iar alţii sunt făcuţi prizonieri. Acţiunea s-a desfăşurat în condiţiile unei ierni
aspre, ru gheaţă pe Dunăre, în perioada cuprinslt între decembrie 1491 şi ianuarie
1492.
Pregătiri militare intense' se desfăşoară la începutul anului 1492 şi vizează
refacerea cetăţilor de frontieră şi sporirea capacităţii defensive a întregii zone
sudice. Prin strădania comitelui de Timiş rste renovată în acest timp şi cetatea
Timişoara 23 • Aproximativ 1 OOO de oameni din celebra „legiune neagră" întăresc
garnizoana Belgradului şi restul forţelor sunt plasate în cetăţile Severin, Sabac
şi .Jajce. Concentrarea armatei are loc la Buda, o dată cu venirea primăverii,
exact în rerioada în care noul legat papal vine să propovăduiască cruciada. Şi
tot în acelaşi timp, Ia Buda, vine şi o solie otomană care discută noul tratat de
pace. Ială deci o situaţie paradoxală, dar care reflectă perfect modul de guvernare
al lui Vladislav al II-iea zis „Dobjc" („Bine'·), ur.ul dintre cei mai slabi regi ai
li ngariri.
Pavel Chinezu se reîntoarce în Banat şi respinge în cursul lunii mai 24 o
nouă incursiune otomană a,junsă până în preajma rîului Timiş. Măsurile iniţiate
de el sunt confirmate de solia trimisă Ia Istanbul pentru încheierea păcii, care s-a
întors doar cu informaţii referitoare la armata otomană şi pregătirile ei 25 • Două
sute de corăbii sunt concentrate în Peloponrz, alte escadre în Marea Neagră, iar
o parte a flotilei fluviale avansează pe Dunăre şi Sava spre Bosnia. Totalul trupelor ridicate de către sultan la arme, în acest an 14~)2, se ridică la 200 OOO oameni.
Regele întăreşte comitatele sudice şi cerc sprijinul Imperiului romano-german.
Semnificativ pentru ponderea diferitelor ţări în armata preconizată să înceapă
lupta împotriva otomanilor este faptul că Transilvania şi Moldova, împreună,
dădeau 20 OOO oşteni, adică tot atât cât promiseseră ţările germane şi Cehia.
Sultar.ul înaintează cu trupele până la Sofia, dar planul s5.u iniţial de a asedia
Belgrad ul se schimbă pe parcurs, la auzul pregătirilor defensive ale creştinilor. Ca
urmare, Baiazid al II-iea trimite câţiva bei dunăreni să asedieze Severinul şi întă
reşte trupele aflate în Albania. Concomitent sunt semnalate incursiuni de pradă otomane în Austria, prădată de 10 OOO achingii, şi în Srem şi Macva, atacate de către
trupe pornite din cetatea Boric 2 n.
Mihaloglu Ali bei, unul dintre cei mai războinici bei dunăreni, expune în vară
sultanului ideea supunerii ţinuturilor nord-dunărene prin cucerirea treptată a cetă
ţilor de margine. Rămase fără acest sprijin, ţinuturile creştine vor fi apoi o pradă
uşoară pentru oştirile Semilunii. În varfanta reuşitei acestui plan, Banatul, Macva,
Sremul, Bosnia etc. ar deveni câţiva ani provincii otomane. Obţinând deplinul
acord al sultanului, Ali bei, împreună cu cei doi fii ai săi şi cu 25 OOO achingii,
trece din nou Dunărea şi jefuieşte în jur 27 • Este întâmpinat din nou de către Pavel
Chinezu care, cu trupele bănăţene şi cu „legiunea neagră" - aceasta pentru ultima
oară sub comanda sa - obţine o nouă victorie. Numeroşi prizonieri sunt trimişi
la Timişoara, locul obişnuit de detenţie pentru majoritatea prizonierilor făcuţi la
nordul fluviului. Sistemul de pază instituit de către comitele de Timiş semnalizează
şi neutralizează imediat micile detaşamente trimise peste Dunăre, iar supravieţui
torii făcuţi prizonieri sunt trimişi la Timişoara. Izvoarele 28 amintesc pedepsele
aplicate jefuitorilor, pedepse menite ·să~i înfricoşeze pe sălbaticii achingii care
pustiau totul în cale şi nu lăsau în urma lor decât scrum şi sânge.
Măsurile aplicate în Banat nu pot fi însă extinse şi în celelalte părţi sudice
din pricina politicii trădătoare a nobilimii care refuză să presteze serviciul mili-
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iar în afara granilelor regalului 29 • Forţele arma ie sunl alcătuile din handeriile
regale şi banderiile marii nobilimi; ridicarea la oaste a nobilimii in genere se
face doar Îri situaţii extreme. Banderiul are în componenţă 400 ostaşi dintre
care 200 călăreţi înzăuaţi (catafracţi) şi 200 cavalerie uşoară. Creşte din ce în ce
mai mult numărul mercenarilor, în condiţiile îndepărtării sistemaiice a poporului
ele la serviciul militar. ln felul acrsia este înlăturat însuşi autorul alî1\or succ·esc
mililare antiotomane.

~IARILE

CA.\IPANII (anii 11193-1·194)

ln iarna dintre anii 1492 şi 1493, comitele de Timiş are de înfruntat două
momente critice. Primul dintre ele îl constituie ieşirea de sub control a „legiunii
negre" şi tulburările iscate de aceasta in ţară. Ca urmare, Pavel Chinezu îşi adună
trupele credincioase şi, cu inima îndoită, îi înconjură şi-i nimiceşte. Astfel se
ierrnină, fără glorie, istoria acestei celebre legiuni formate din cehi şi slovaci, urmaşii
husiţilor, care au avut un rol important în istoria militară a Cngariei în cea de-a
doua jumătate a Hacului al XY-lea.
î'n acelaşi interval de timp se produce şi atacul de apoplexie în urma căruia
Pavel Chinezu îşi pierde graiul şi rămâne cu partea dreaptă a corpului paralizată.
Până la moarte el se va înţelege cu cei din jur prin semne şi sunete simple, nu va
mai putea călări şi va fi transportat într-o trăsurii. uşoară, dar îşi va conduce în
continuare oştenii. În jurul său se află, de mai mulţi ani Iosa de Soro, unul dintre
vicecomiţi, care-i va înţelege şi traduce pentru ceilalţi gesturile şi ordinele.
Nemulţumirile transilvănenilor împotriva voievodului Ştefan Bathory impun
schimbarea acestuia din funcţie cu doar câteva zile înainte de moartea sa. In locul
lui vor funcţiona Bartolomeu Dragffy şi Ladislau Losonczi. În acest răstimp se va
produce o nouă incursiune a lui l\lihaloglu Ali bei asupra Transilvaniei, care va
fi însă înfrântă de forţele locale în trecătoarea Turnu Hoşu 80 .
Şi în primăvara anului 1493 se desfăşoară pregătiri militare intense, dar luptele
încep abia în cursul verii şi nu intre rege şi sultan cum se lăsa să se întrevadă,
ci între beii de margine şi forţele locale ale ţinuturilor dunărene. In iulie, .Jakub
beiul de Bosnia jefuieşte ţinuturile austriece cu circa 10 OOO oameni, şi în august,
se întoarce prin Croaţia. Întâmpinat la KrbaYsko Polje de către localnicii conduşi
de către banul Croaţiei, Jakub-bei obţine o victorie spectaculoasă. Numărul imens
al creştinilor morţi îl face pe beiul otoman să considere răzbunaţi achingiii morţi în
temniţele Timişoarei; în plus, porunceşte să li se taie tuturor nasul, lucrul nemaiîntâlnit până acum în practica otomană31 •
În jurul datei de 21 septembrie, voievozii transilYani resping o nouă incursiune
pătrunsă în 'fara Bârsei 32 • Pavel Chinezu participă, în această vreme, la luptele
interne declanşate, în perimetrul Tisa -Dunăre -Sava, de împotrivirea unei părţi
a nobilimii faţă de politica regelui. Cu toate acestea, revolta nu poate fi înfrântă
complet.
în cursul lunii ianuarie 1494, Pavel Chinezu este numit şi în funcţia de jude
al curţii regale, a treia funcţie laică din punct de vedere al importanţei în cadrul
regatului, după rege şi palatin. Dacă palatinul este înlocuitorul de drept al regelui
şi comandantul armatei, judele curţii regale este locţiitorul juridic al regelui.
Această numire încununează meritele dobândite de către Pavel Chinezu în ultimii
30 de ani. Datorită conflictelor în curs, noul jude îşi va prelua funcţia ceva mai
târziu.
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Conflictele cu turcii otomani încep, încă în decembrie J.193, atunci când
osmane încep un nou asediu al cetăţii Belgrad 33 • Continuate şi în ianuarie
1494, luptele scot în evidenţă vitejia garnizoanei, dar şi eficacitatea măsurilor
defensive luate de către comitele de Timiş.
Obişnuitele, de acum, pregătiri militare de iarnă făcute de către Pavel Chinezu nu au îu vedere doar o simplă campanie sud-dunăreană, ci o acţiune desfă
şurată după un plan prestabilit, menit să faciliteze obţinerea unui avantaj militar
rnnsiderabil rare să anuleze victoria otomană din Croaţia. Trupele sale cuprind
circa 10 OOO călăreţi antrenaţi pentru o acţiune fulgerătoare în teritoriul inamic,
asemfrnăloare campaniilor sale dintre 1480-1482. Ele sunt alcătuite din forţe
locale bănăţene şi hunedorene, dar şi dintr-un număr însemnat de mercenari. Locul
dt• concculrarc trebuie situat undeva în zona lforom -Cuvin, în imediata apropiere
a vadurilor dunărene.
Datorită neconcordanţei izvoarelor 34 care menţionează date diferite pentru
declanşarra şi timpul de desfăşurare a luptelor, se impune precizarea acestor elemente. Considerăm luna ianuarie ca momentul de sfârşit al pregătirilor şi prima
decadă din luna februarie ca perioadă a declanşării campaniei prin trecerea Dunării
şi înccperrn luptelor. Ne bazăm pe faptul că trecerea fluviului în ambele sensuri
s-a făcut pe gheaţa groasă existentă la acea dată; or, este cunoscut faptul că lunile
geroase sunt tocmai ianuarie şi februarie.
O dată rn trecerea Dunării, Pavel Chinezu trimite un corp de aproximativ
3 OOO de călăreţi să înainteze în părţile interioare ale Serbiei ocupate de către
otomani. Surpriza a fost totală pentru beii otomani dunăreni care aşteptau un
atac pe linia Dunării. Cu restul de 7 OOO oameni, comitele rămâne în aşteptare şi
începe operaţiunile propriu-zise abia în momentul în care forţele otomane se
dispersează în zonă.
Obiectivul principal al primelor zile îl constituie puternica cetate Smederevo,
locul de unde au plecat majoritatea covârşitoare a incursiunilor de pradă ce au
devastat Banatul. Cetatea cade după un scurt asediu, iar prada cucerită de învingă
tori este imensă. Sunt atacate şi cucerite apoi toate fortificaţiile zonei dunărene şi,
ca urmare, dispare întregu 1 sistem defensiv otoman pe fluviu. Răspândirea trupelor
comitelui de Timiş pc o suprafaţă de zeci de km 2 consolidează succesul acestei
campanii.
C n lucru deosebit de semnificativ pentru tăria loviturii primite de către beii
dunăreni îl constituie cucerirea celor două fortificaţii de lângă Smederevo, loc unde
celebrul Mihaloglu Ali bei îşi păstra bogăţiile dobândite din jaf şi haremurile celor
doi fii ai săi. Printre capturi figurează vase de argint şi aur, pietre preţioase, arme,
slofc etc:i 5 • Lor li se adaugă şi celebrele vase de cult din argint ale regelui Ladislau
cel Sfânt, luate de eătre otomani la cucerirea Oradei în 1474.
lJ n nou corp de 2 OOO de oameni este trimis să lărgească aria· operaţională a
trupelor. Putem afirma că acum, întreaga administraţie otomană din zona respectivă a fost desfiinţată. Teribila spaimă care i-a cuprins pe otomani este o mărturie
indirectă a campaniei.
Ultima luptă se desfăşoară la revenirea spre Dunăre, întrucât l\Iihaloglu Ali
bei, cu cei 8 OOO oşteni strânşi în pripă, încearcă să spele umilinţa îndurată. Traversarea Dunării se face însă în linişte, iar Ali bei rămâne pe malul drept al fluviului din cauza soarelui care topeşte gheaţa pe urmele creştinilor. O parte a acestor
trofee este trimisă regelui care se grăbeşte să-şi trâmbiţeze succesul la toate curţile
europene.
Acţiunile militare ofensive ale otomanilor vizeazrt tot mai insistent Belgradul,
adevărată poartă de intrare spre centrul Europei. Toate mijloacele întrebuinţate de
otomani pentru a pune mâna pe Belgrad au eşuat. În vara anului 1494, profitând
forţe
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şi

ele anarhia intc•rnă, şi cir rontradic!iile dintre talwrelr 11ohiliarr, otomanii rr11şesc
cumpere o parte a garnizoanei şi, în arrlaşi timp, pregătesc şi un atac considerat
de ei decisiY. ŞI iri dc•sprr această plănuită lrf1dare ajung însă şi la Timişoara. Pawl
Chinezu se• preface că nu şt ic nimic, însă intri1 în cetatea Belgrad sub un pretext oarecare. Trădătorii sunt arrstaţi, arunra!i in închisoare şi condamnaţi la moarte36 căci măsurile .. clasice" aplicate trădătorilor, ra amenzile şi confisrarea aYerii,
nu mai sperie pc nimeni, astfel că se impuneau măsuri dure.
Luptele interne continuă şi in Yara anului 11!14, fapt cu atât mai grav, c·u
cât ele se desfăşoară exact în regiunile ameninţai<' dr către otomani. În calitatea
sa de comandant al armatei sudice, Pavel Chinezu participă la lupte obţinând un
şir de noi victorii. Heface acum prietenia cu kan CorYin, fiul natural al lui Matia
Corvin, prietenie slăbită în urma luptelor pentru tron din 1490-1491. Bătrânul
luptător este un sfetnic de nădejde pentru tânărul duce al Croaţiei, confruntat cu
probleme interne şi aflat într-o situaţie financiară precară. Ioan CorYin îl vizitează
la Timişoara şi-l ajută şi cu 3 OOO oameni împotriva nobilimii turbulente.
Profitând de situaţia internă instabilă, Imperiu I Otoman reuşeşte să cucerească
unul dintre micile forturi din jurul Belgradului şi să-l transforme într-un punct
de lansare a incursiunilor de pradă. ÎmpotriYa acestuia Sl' îndreaptă Pawl Chinezu,
îl neutralizează şi apoi trece in Pofcga, unde în iulie-august 14!M luptă din nou
împotriYa nobilimii recalcitrante.
ln lunile august -septembrie 14fl4 izbucneşte o nouă reYoltă, de data aceasta
în Transilvania, eare se împotriveşte la plata taxei de 1 florin de• aur de poartă
pentru susţinerea campaniei antiotomane. Sosirea regelui aici şi convocarea unei
diete nobiliare la Sibiu lămuresc însă lucrurile, şi regele obţine un ajutor militar
considerabil cu care coboară spre Banat pentru a ince1w o nouă rampanie.
În primele zile ale lunii octombrie 14H4, Pavel Chinezu iese în întâmpinarea
regelui până la Lugoj şi-l conduce la Timişoara. În discuţiile purtate acum între rege,
comite şi cei doi voievozi se stabileşte planul de cooperare a trupelor regale în
noua campanie sud-dunăreană. Armata, aflată sub comanda comitelui de Timiş
şi comandant al truFelor sudice, pleacă din Timişoara în ultimele zile ale lunii
octombrie şi străbate câmpia bănăţeană până la Tisa, apoi urmează cursul acesteia
până la confluei1ţa Cil Dunărea şi ajunge la Belgrad re I noiembrie.
Profitând şi de faptul că for~ek otomane dunărene erau angrenate în noi
incursiuni în Croaţia şi Carniolia, Pavel Chinezu alege drept obiectiv zonele eslice
ale Serbiei şi cele nord-Yestice ale Bulgariei. Spunem probabil inlrucâl nu sunt
cunoscute cu maximum de exactitate regiunile atinse acum.
De la Belgrad, trupele sale trec pe \'alea Dunării şi apoi pe cea a Moravei,
în jos, urmând aproximativ itinerarul lui Iancu de Hunedoara din anul 1443.
Ordinea de marş a armatei este următoarea: in faţă cavaleria grea şi pe flancuri
trupele de ca\'alcrie uşoară care au şi misiuni de recunoaştere şi hărţuire a inamicului la contactul direct. Sunt cucerite rând pc rând zeci de localităţi pe o
distanţă de 100 OOO de paşi în intervalul 1-15 noiembrie 1494.
Aceasta este cea mai puternică lovitură primită de către ţinuturile limitrofe
ale Imperiului Otoman în cea de-a doua jumătate a veacului al XV-iea, şi ea urmează, în ordinea importanţei, celei a lui Iancu de Hunedoara din anii 1443/1444,
aşa-numita „campania cea lungă". Distrugerea cetăţilor şi a forţelor militare locale
împrăştie spaima în toată Rumelia.
Şi până atunci „cneazul Pavli" era cunoscut ca un duşman de temut, dar
acum numele lui provoacă groază. Petru More, sol regal aflat în această perioadă
la Istanbul, povesteşte mai târziu că spaima era atât de mare în capitală, încât
însăşi garda sultanului - acesta se afla într-o expediţie în Egipt - trece Bosforul
în Asia Mică de spaima trupelor lui Pavel Chinezu 37 .
să
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Toate campaniile antiotomane intreprinse de Pavel Chinezu au fost incunu1iutc
de victorii, dar abia acum el reuşeşte să se ridice la înălţimea marelui său predecesor, Iancu de Hunedoara. Prada bogată a dus însă la scăderea moralului trupelor
sale, iar venirea iernii l-a obligat să întrerupă ostilităţile şi să se întoarcă la Belgrad,
pentru a-şi reface trupele şi a-şi pune la adăpost prăzile, urmând să continue
mai târziu campania. Stă aici câteva zile, intre 15-20 noiembrie 1491, p11nând
la punct ultimele preparative.
Heîmprospătală, armata sa pleacă spre zonele vestice ale Balcanilor, spre Croaţia şi Bosnia, uncie luptele sunt încă în toi. Urmează cursul mijlociu al Savei cu
intenţia de a potoli tulburările nobiliare.
După 20 noiembrie 14~1,I, starea sănătăţii lui Pawl Chinezu se agravează şi
ca urmare a marilor eforturi depuse în Lot acest an. Este nevoit să se oprească
la castelul Sf. Clement, pc Sava, din pricina unor puternice accese de febră. La
24 noiembrie M9·1 intervine un nou atac de apoplexie care-i pune capăt vieţii. Va
fi înmormântai pe domeniul său de la Nagy-Vazsony. Nu a lăsat nici un urmaş
direct. El a rămas in memoria posterităţii prin şirul neîntrerupt de victorii antiotomane, oferind imaginea celui care a reuşit să oprească ofensiva otomană îndreptată
împotriva Banatului şi l'.ngariei în ultimul sfert de secol XV.
IOAN
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Nagy Imre, lla:ai Okleveltar, Budap~st, 18i9, p. 435-436, „I'aulus de Kynys genclum regasummus capltaneus".
• Documenta Romaniae llislorica, Seria B, Ţara Românească, voi. I, Bucureşti, 1966, anul

1

llum
1478.

3
Optează pentru această variantă Semseddln, Chronick dell"origine el progressi delia Cassa
Otlomana, ed. V. Bratutli, Vil'na, 1649, p. 214; Ioan H. Ursu, Bătălia de la Cdmpul Pdinii, extras
din „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", voi. XIV, partea I, Bucureşti, 1913; Ioan Lupaş,
„Chro11ico11 Dubnicense" despre Ştefan cel Mare, ln A.nulele Academiei Romdne, secţ. Istorică, seria
a II-a, mem. 6, tom. X, Bucureşti, 1929.
~ Albert Amlacher, ])ie Tiirkenschlacht nus dem Brotfelde, Sibiu, 1878, p. i.
5
Gustav Giindisch, Siebenbiirgen în der Tiirkenabwehr 139-5-1526, ln RRH 3, 19i4, p.
415-445.
6
Efectlnle celor două tabere variazii după autori Intre 15 OOO şi 100 OOO oameni. l:nii
exagerează ln plus, alţii ln minus, după cum a câştigat sau a pierdut propria tabără.
7
Antonius Bonflnius (Antonio Bonfini), Herum Hungaricarum decades quatuor cum dimidia,
prima ediţia Dase! 1568; ediţie de lucru atât aceasta, cât şi cea de la Leipzig din 1771; p. 638,
ed. Basel.
8
Publicată de către .Andrei Yeress, Fontes Rerum Transilvanicarum, voi. II, p. 34-35.
9
Afirmaţia li aparţine regelui Matla Corvin şi este cuprinsă ln scrisoarea adresată papei
Slxt al IY-lea la 14 decembrie 1480. A fost publicată de către Frakn61 Vilmos, Matyâs kiralyi levelei,
voi. II, Budapesta, 1895, p. 77-79.
1
° Cel doi fraţi apar sub nume diferite: fle Zokoly cum le spune regele, fie Thokoly cum li
amintesc Izvoare mai târzii. Este vorba despre cel dol fraţi Socol, urmaşi al acelei familii care a
dat un comite de Timiş prin anii 60 al veaculul şl un eplscop de Cenad, acesta din urmă chiar
unchiul lor. Andrei Socol va supravieţui luptei şi va ocupa diverse funcţii, cum este cea de ban
de Severin Intre 1483-1489.
11
Afirmaţie a lui Matla Corvin dintr-o scrisoare adresată cardinalului Gabrielle de Yerona,
la 10 decembrie 1481, publicată de acelaşi Frakn61 Vilmos, op. cil„ II, p. 197.
12
Văzută ca o posibilitate de a restabili situapa militară.
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18
Afirmaţie a aceluiaşi Malia Corvin, dintr-o scrisoare adresată electorilor germani pe 25
septembrie 1482, publicată ln Frak:nol Vlloms, op. cit., II, p. 235.
14 Ibidem.
15 Antonius Bonflnlus, op. cit., p. 643.
18 Vezi nota 13.
17 Ibidem, p. 236.
18 A. Bouflnius, op. cit., p. 690.
18 Ştefan Katona, Historia critica Regum llungariae, tom X, ordine X V II, Buda, 1793, p.
153-155.
1 0 A. Bonllnlus, op. cit., p. 696-697.
11 Ibidem.
13
Dintr-un raport al castelanului cetllţil adresat arhiepiscopului Petru de Kalocsa, publicat
de St. Katona, op. cit., p. 279.
18
I. A. Fessler, Geschichte von Ungarn, Leipzig, 1874, vol. V, p. 770.
H Anton Berzevlczky, Acta vitam Beatricis reginae Hungariae illustranlia, Budapesta, 1914,
p. 179-180; scrisoare din 25 februarie 1491.
25
Ştefan Katona, op. cil., p. 483-484.
28 Ibidem, p. 488-469.
7
!
Ibidem, p. 503.
18 A. Bonflnius, op. cit., p. 724.
39 Ştefan Katona, op. cit., p. 339-441.
ao Gustav Gilndlsch, Jncrusiunea turceCU1că din 1493 fn ţinutul Sibiului, in Studii, nr. 6, 1961,
p. 1491-1502.
31
Ştefan Katona, op. cit., p. 549-556.
aa Eudoxlu Hurmuzakl, Documente privitoare la Istoria Romdnilor, voi. II, partea a li-a,
Bucureşti, 1891, p. 341-342.
33
Ibidem, vol. VIII, Bucureşti, 1894, p. 29.
84
A. Bonflnlus, op. cit., p. 729-731; J. C. Engel, Gcscbichfe des Ungarischc11 Reichs, ,·ol.
IY, Viena 1813, p. 65; Ştefan Katona, op. cit„ p. 612-615.
85 A. Bonflnlus, op. cit., p. 729.
88 Ibidem.
87
Mal sigur era vorba despre garda lăsată pentru paza capitalei Imperiului lntrucât garda
mergea lmpreună cu sultanul ln campanie; or, acesta se afla atunci ln Egipt.

LES LUTTES ANTIOTTOMANES CONDUITS PAR PAVEL CHINEZU

Resumli

L'etude cherche presenter, pour la premiere fols dans l 'hlstorlographle roumalne et europeene, Ies batallles soutenues contre Ies turcs ottomans par Pavel Chinezu (Paulus Chlnislus, Klnlzsl Pal). Ces luttcs se sont developpe entre Ies annes 1479-1482 et 1490-1494, etant lnterrompus
par une palx slgne entre l'Empire Ottomane et le royaume d'Hongrie.
Ce comte de Timiş est, dans le m@me temps, le commandant de l'armee sudlque du royaume.
II a reussl â garder la surete du frontiere sudlque et d'obtenlr des vlctoires dans toutes ses batailles
antlottomanes. Dans le m@me temps, il a reussi a faire beaucoup des campagnes militalres
dans le terrltoire enneml, en detrulssant Ies forces ottomanes dans des zones sltues tant au Serble
quant au Bulgarle.
Son role a ete extremmement determinant pour la conservatlon des etats chretlens au nord
du Danube. Il a ete aussi un alde complementaire pour le Selgneur de la Moldavle, Etienne le
Grand, dans l'arret des ottomans aux bords du Danube.
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BOLIA - UN SAT BANAŢEAN
DISPARUT IN SECOLUL AL XVIIl-LEA

Intre numeroasele localităţi bănăţene dispărute de-a lungul timpului se află şi
o aşezare a cărei existenţă este atestată documentar în anul 1335 sub numele de
Boya. Amintitul sat figurează în registrul de di,jme papale între localităţile situate
în arhidiaconatul de Timiş, în ţinutul „dintre cele două râuri Timiş", adică în zona
cuprinsă între râurile Timiş şi Bega Veche de azi1. Aşezarea era amplasată între
actualele localităţi Hudna, Cruceni, Foeni, Ivanda şi Giulvăz, hotarul ei întinzându-se la sud până la malul drept al râului Timiş, acolo unde acum sunt pământurile
comunei Crai Nou.
Continuitatea exislen\C'Î salr este dowdilă de două dornmenle feudale din sPcolul al XV-iea. Primul datează din anul 142\l, aici satul figurând sub numele de
Kysbool, iar al doilea din anul 1482, unde apare sub denumirea de Bool, denumire
ce se va perpetua şi în veacurile următoare 2 •
Localitatea s-a menţinut şi în timpul stăpânirii turceşti. În anul 1660 trimişii patriarhului :Maxim al Ipecului, vizitând populaţia ortodoxă din zonă, au
poposit şi în satul Bol, consemnând următoarele în catastiful de danii: „Moş Ghiura
Negru s-a scris cu o foaie de obşte, a dat 2 groşi şi a făgăduit un bou. Rămâne
să-l dea". Şase ani mai târziu, în anul 1666, oamenii bisericii, vizitând din nou
aşezarea Bol, au notat: „A wnit la noi Rad ... Tveia Achim (a dat) iarăşi pentru
sat în fila de obşte, au rămas de dat 9 lei şi Ioviţă şi Miloş şi au adus din sat
5 groşi pentru blagoslovenie. Ioviţă s-a înscris în foaia de obşte. Miloş s-a înscris
în foaia de obşte„. 1 groş. Steia a dat un groş pentru blagoslovenie. Ghiuriţa a
scris un bou pentru blagoslovenie. Radosav al Babei a scris un bou. Rămâne să-l
dea" 3 • Acest document dovedeşte că, sub turci, satul se afla în evidenţele ierarhiilor
bisericeşti ortodoxe şi că locuitorii săi - credincioşi ortodocşi -, departe de a fi
trăit în sărăcie, erau gospodari cu oarecare stare, capabili să ofere cu mârinimie
călugărilor daruri în bani şi natură.
Referindu-se la localităţile existente în secolul al XVIII-:lea, istoricul Lendvai
l\1ikl6s4 aminteşte şi el de această aşezare, dar sub numele de Boly şi Kisbool,
menţionând că se afla în hotarul comunei Rudna.
·
Războaiele austro-turce din deceniile următoare au transformat Banatul în
câmp de luptă, provocând mari distrugeri. La sfârşitul stăpânirii otomane, conform
conscripţiei austriece din anul 17175 , în Bol - nume sub care figurează satul în
document - mai existau 9 case. Aşezările învecinate, Pauluk8 şi Kistor7 , ultima
amintită şi în notele întocmite de Luigi Fernando Marsigli intre anii 1690-1700 8
sub numele de Kirstur, supravieţuiseră doar cu câte 12 case fiecare. Celelalte sate
din jur se aflau într-o situaţie ceva mai fericită: Giulvăz se menţinuse cu 27 de
case, fostu I oraş Rucl na 9 , ea ~ i Gud eu câtr 30 de rasr, iar Ivan da cu 1010 •
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În urma păcii de la Passarowitz (1718), provincia Banat devenise în întregime
bun al Curţii habsburgice. La data aceea însă vechiul sat Bol nu.mai exista, puţi
nele case fiind şi ele abandonate de locuitorii lor. Hotarul aparţinător a fost înregistrat de noile autorităţi administrative austriece ca prediu, adică inclus în categoria terenurilor de păşunat rezervate pentru creşterea intensivă a animalelor destinate exportului 11 . Despre această situaţie aflăm din corespondenţa purtată de
Camera Aulică din Viena cu Administraţ.ia Provincială a Banatului în anii 17211722. Astfel, suntem informaţi că primul guvernator al provinciei, contele Florimund Mercy, o personalitate deosebit de iuterprinzătoare, a solicitat Curţii Aulice
„satul distrus Keresztur" 12 , ca şi cele trei predii aparţinătoare acestuia, Pianlak,
Wenn şi Bolje, adică terenurile fostelor sate dispărute Pauluk, Foen (?) şi Bol.
Guvernatorul şi-a motivat cererea prin dorinţa sa de a „dota şi popula" satul pustiit,
înţelegând prin aceasta probabil aşezarea Keresztur, care nu fusese încă inclusă
în rândul prediilor. La 10 septembrie 1721 Camera Aulică, referindu-se la această
cerere, a solicitat Administraţiei Provinciale a Banatului informaţii şi o descriere
a fostului sat Keresztur, precum şi a celor trei predii aparţinătoare, atrăgându-se
însă atenţia asupra faptului că acestea, după decesul guvernatorului, vor reveni
fiscului cameral 13 • Problema a fost reluată Ia 8 aprilie 1722, dată la care Camera
Aulică a mai solicitat un act de evaluare a respectivelor proprietăţi cerute de Florimund Mercy. În accsl document fostul sat Bol este denumit „prediul Wolly" 14 •
Formalităţ.ile, deşi s-au prelungit mult, au fost rezolvate în favoarea guvernatorului, fapt explicabil, având în vedere meritele acestuia în cucerirea cetăţii Timişoara şi mai ales în reorganizarea provinciei după introducerea administraţiei
austriece. Prediul Wolly a rămas în folosinţa acestuia mai mult de un deceniu,
adică până la decesul său. La 20 iulie 1734, printr-un rescript imperial se dispune
ea „fostul sat Keresztur împreună cu prediile aparţinătoare" să fie preluate de administraţia provincială, dată fiind „trecerea în nefiinţă a feldmareşalului conte Florimund l\1ercy" 15 .
Un an mai târziu, la 11 aprilie 1735, Camera Aulică din Viena a dat dispoziţie Administraţiei Provinciale a Banatului să acorde, cu titlul de „împrumut",
baronului Adalbert von Falkenstein, ce ocupa pe atunci scaunul episcopal de Cenad,
fostul sat Keresztur, împreună cu cele trei predii aparţinătoare, între acestea figurând şi Bolie, adică terenurile satului dispărut Bol1 6 •
Nu ne-au parvenit descrieri sau alte acte de evaluare a prediului Bolie, dar se
pare că guvernatorul a repopulat vechiul sat Bol şi, dacă Wenn corespunde fostei
aşezări Foeni, atunci şi pe aceasta, renunţând să mai refacă localitatea Keresztur,
Primele informaţii despre satul Bolia reînfiinţat ne sunt furnizate de conscripţia camerală din anul 174317 , în care figurează sub m1mele de Boya între localităţile
aparţinătoare districtului Ciacova .. In acest document se specifică că Boya era sat
românesc. Privitor Ia originea acestor români nu pot fi emise decât ipoteze. Ideea
revenirii vechilor locuitori este puţin plauzibila,_ în satu.I reîntemeiat sârbiinumeroşi în vechea aşezare din veacul al XVII-iea, dacă avem în _ve.dere docu,mentele din 1660 şi 1666 citate anterior - lipsind acum cti desăvârşire. O. seamă d~
argumente, la care ne vom referi în paginile următoare, vin în sprijinu I ideii că
aceştia ar fi originari din Transilvania, dar nu poate fi cxdusă nid posibilitatea
venirii lor din Tara Românească, -ca urmare a izbucnirii războiului austro~turc
din anii 1737-1739.
· ··
Documentul din 1743 ne oferă i11formaţii n.u. numai cu privite la naţionali~.
tatea locuitorilor satelor din Banat, ci şi asupra sumelor vărsate de către aceştia
erariului în acel an. Respectivele cifre prezintă importanţă în măsura îri care ne dau
o imagine asupra mărimii şi puterii .economice a satului Bolia în comparaţie cu
satele învecinate. În acel acţ se arată că; cei din Boya au plătit în anul 1743 fiscu-
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Flg. 1. Bolla pe harta Banatului

Tmlşan,

Fig. 2. Bolfa pe harta

public1t.'\ de Francesco Grlsellni din anul 1776

Banatului

Timişan

din anul i783
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lui 493 florini şi 30 de creiţari contribuţie, 28 de unităţi de dare pe cap şi 286/60
de unităţi de dare pe avere; aşezarea românească Rudna a dat 593 florini contribuţie, 37 de unităţi de dare pe cap şi 36 de unităţi de dare pe avere; Gad, sat apropiat, aflat pe malul stâng al Timişului, locuit tot de români, a achitat 602 florini
contribuţie, 31 1/2 de unităţi de dare pe cap şi 25 1/2 de unităţi de dare pe avere;
românii din Foeni au plătit 578 florini contribuţie, 53 1/2 de unităţi de dare pe
cap şi 47 1/4 de unităţi de dare pe avere, iar Ivanda, aşezare sârbească, 588 florini
contribuţie, :12 de unităţi de dare pc cap şi 33 54/60 de unităţi de dare pe avere.
Din datele prezentate mai sus reiese că Boya era mai puţin dezvoltată la data
aceea decât satele din jur, însă, dacă extindem aria cercetării şi asupra altor localităţi aparţinătoare districtului Ciacova, constatăm că era mai mare decât Giera,
Ciavoş 18 , Birda, Folea, Ersig, Konak 19 , Căpăt, Gaiu :'.\1ic, Berecuţa, Blajova, SârboYa,
Sângeorge, Voiteg ş.a ..
Pc un plan al eanalului navigabil Bega şi al zonei din împrc jurimi20, întocmit la 15 mai 1753 de Oficiul de Construcţii al Canalului Bega, figurează, la est
de Foeni, prediul .\lt Bollie, adică „Vechiul Bollie", înconjurat din toate părţile
de meandrele unor ape ce legau râul Timiş de mlaştinile nordice, iar pe malul
Timişului, Ia vest de Hudna, faţă în faţă cu aşezarea Gad, este repetatf1 menţ.iunea
Bollie, fără un simbol explicativ. Se poate presupune că prediul „Alt Boli ie" indica
locul pe care se afla vatra vechiului sat Bol, dislrns în perioada campaniilor militare
ce au precedat pacea de la Passarowitz, în timp cc însemnarea ,.Bollic·· semnifica
locul pe care se ridicase noua aşezare în acei ani. În dreptul acrstria, autorul planului, probabil neavând încă date precise, a evitat să trcarf1 simbolul d{' sat - simhol
reprezentat printr-un grup de gospodării - aşa cum a procedat în cazul celorlalte
aşezări înfăţişate pe plan.
Dacă acest document pune sub semnul întrebării existenţa satului Bollie,
dispunem de cel puţin două dovezi incontestabile că vechiul Bol se refăcuse deja
în jurul anului 1740: amintita conscripţie din 1743 şi faptul că la 1767 unul din
preoţii aşezării, Ioannes .Janosov (Ioan Ianăş, n.n.), era un fiu al satului, documentele21 menţionând că era născut în localitatea Bolya din Banat. În anii următori,
aşezarea s-a dezvoltat rapid, puterea ei economică crescând simţitor. Pentru a ilustra
acest lucru, arătăm că în anul 1760 Societatea Prediilor Bănăţene încheiase un nou
contract cu Administraţia Provincială a Banatului, preluând pentru a doua oară
pe timp de 10 ani prediile bănăţene, spre a le arenda satelor bănăţene şi unor
întreprinzători particulari. Referitor la această acţiune, într-o situaţie înaintată de
Administraţia din Timişoara Camerei Aulice din Viena se arată că prediul Bialak
fusese arendat în întregime de satele Bol la, Foeni şi Ivanda. Dacă avem în vedere
că în districtul Ciacova, în afară de prediul Bialak, mai fuseseră scoase la licitaţie
doar prediile Ballad, Rareusch şi Ternjan, avem o imagine mai exactă asupra puterii
economice a celor trei sate. Totodată, asocierea a două sate româneşti cu un sat
locuit de sârbi vorbeşte de la sine despre bunele relaţii interetnice din zonă 22 •
Pe harta oficială austriacă a Banatului Timişan din anul 1761 23 , aproximativ
pe aria stabilită a fi cea pe care era amplasată aşezarea Bolla amintită anterior,
figurează „Biay Bianlak", cu simbolul de sat locuit, în timp ce Bolla nu este
amintită. Având în vedere că doar cu un an înainte obştea acestui sat obţinuse
dreptul de arendă a prediului Bianlak şi că întreaga documentaţie din secolele
XVIII şi XIX dovedeşte fără tăgadă că străvechea localitate Byallak nu s-a
mai refăcut niciodată, în timp ce satul Bolla şi-a mai continuat un timp existenţa, credem că este vorba de o eroare a celui ce a întocmit harta şi că de fapt,
simbolul se referă la localitatea locuită Bolla, respectiv Biay, alături de care e
menţionat şi prediul Bianlak, aflat în imediată vecinătate.
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Din acei ani datează şi primele informaţii cu pnnre la viaţa spirituală ~
satului aflat în atenţia noastră. Astfel, în protocolul parohiilor ortodoxe din diccezele Timişoara şi Lipova, protocol întocmit la 11 iunie 1767 de viitorul mitropolit Vincentius Ioannovich Vidak 24, localitatea Bolya figurează cu doi preoţi:
Ioanncs Ianosov, amintit deja în rândurile anterioare, şi Stan Dunia. Acesta din
urmă era originar din satul Nov, fiind, desigur, unul din numeroşii preoţi transilvăneni refugiaţi în Banat din cauza prigoanei dezlănţuite la nord de Mureş împotriva ortodoxismului. Prezenţa acestuia la Bolya nu era probabil întâmplătoare,
ca constituii:d o dovadă grăitoare a unităţii spirituale a românilor de aici cu cei
de peste Mureş, a luptei duse în surdină pentru păstrarea fiinţei lor naţionale. Administraţia ausţriacă - permanent confruntată cu pericolul otoman - nu se putea
lipsi de sprijinul populaţiei autohtone, la apărarea graniţelor imperiului, fapt pentru care în ar<'a perioadă, aici în Banat, a fost nevoită să adopte o politică mai
tolerantă, acceptând tacit, în mod neoficial, prezenţa în această provincie de front icră a acestor preoţi ortodocşi.
Cele prezentate mai sus nu exclud ipoteza ca unii locuitori ai satului refăcut
după 1718 să fi fost şi ci de origine transilvăneană. Cn argument în favoarea
acestei idei este acela că satul Toagcr, aflat ceva mai spre sud, dar tot în apropiere, s-a întemeiat aproximativ în aceiaşi ani in care renăscuse şi fosta aşezare Bol,
şi anume - aşa cum ne spune istoricul Samu Borovszky 2 ;; - cu români veniţi de
pc valea l\Iureşului. l\fai mult, Toagcr era singurul sat din zonă care, în anul 1767,
avea şi rl un preot venit din Transilvania, pe Gavril Daniclevici (Găvrilă Daniel,
11.n .), din Să lişte 2 ''.
Dale deosebite de preţioase pentru cunoaşlerra situaţiei demografice, precum
şi a întinderii fondului funciar al satului ne sunt furnizate de harta Banatului
Timişan întocmită de colonelul Elmpt, în perioada 1769-1772 27 , din ordinul viitorului împărat al Austriei, Iosif al II-iea. Ac:;ezarea figurează în secţiunea nr. 77 a
hărţii, sub numele de Bnllio. Pe documentul cartografic, în afară de alte numeroase
date, se menţionează că localitatea este constituită din 101 familii, ceea ce presupune un număr de circa 450-500 de suflete, şi că dispunea de un hotar ce avea
o întindere de 3 080 iugăre şi 193 de stînjeni. Spre comparaţie, arătăm că Rudna
se prezenta la data aceea cu 72 de familii şi 4 650 iugăre şi 1 282 stânjeni teren,
Foeni cu HlO de familii şi 6 992 iugăre şi 1 200 stânjeni, Ivanda cu 108 familii şi
;~!JO~~ iugăre şi 693 stânjeni, Gad cu 100 familii şi 4 523 iugăre şi 800 stânjeni,
Giulvăz cu 116 familii şi 3 570 iugăre şi 986 stânjeni teren. Aceste cifre ne indică
faptul că satul Bollio era la data aceea aproape la fel de populat ca celelalte aşe
zări din imediata sa vecinătate, fiind depăşit doar de localitatea Foeni. În cc priveşte situaţia funciară, constatăm că localităţile din jur beneficiau de mai mult
rământ.

Doi ani mai târziu, în 1774, Johann Jakob Ehrler, revizor la Administraţia
a Tării Banatului, a elaborat un studiu de sinteză consacrat problemelor
Banatului 28 , iar în capitolul „Situaţia localităţilor din Banat" Bolia figurează ca
sat locuit de români, aparţinând din punct de vedere politico-administrativ de
districtul Ciacova, cercul Ciacovei. Heşedinţa oficiului administrativ districtual
se afla la Ciacova, iar cea a suboficiului administrativ la Lighet 29 . Din relatarea
lui Johann Jakob Ehrler reiese că principalele ocupaţ,ii ale locuitorilor din cercul
Ciacova, care însuma la data aceea 19 sate, erau munca câmpului şi creşterea animalelor. Ţăranul cultiva cu predilecţie grâu, porumb, orz şi ovăz. În timp ce porumbul era folosit la îngrăşatul porcilor, „vânduţi apoi pe bani buni unor cumpă
rători din afară ori din interior", grâul, orzul şi ovăzul se desfăceau „cu precădere
la iarmaroacele de la Timişoara şi Ciacova, fie sub formă de grăunţe, fie ca făină".
Mai aflăm că agricultorul din acel cerc „stăpâneşte de asemenea multe vite cornute
de talie mai marr, dr pl' urma cărora obţine un venit considerabil"so. Satul Bolia
Imperială
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im putea constitui o excepţie. Creşterea vitelor reprezenta o preocupare de prim
ordin, dacă avem în vedere că izlazul sătesc se dovedise insuficient, recurgându-se aşa cum s-a văzut - la arendarea terenului predial învecinat, teren folosit în exclusivitate pentru creştrrea în aer liber a vitelor destinate comercializării. Aceasta explică în mare măsură dezvoltarea in timp atât. de scurt a aşezării după refacnea ei.
Pe harta Banatului Timisan, întocmită de savantul italian Francesco Griselini
în anul 1771i 31 , aşezarea figur~ază sub numele de Po/io şi este situată aproape de
râul Timiş, acolo unde o găsim amplasată şi pe planul din 1753, distanţându-sr
astfel mult de h"anda, în comparaţie cu valra vechiului Bol.
În acelaşi an, conform statisticilor parohiilor şi preotilor din eparhia Timişoa
ra23, Hoia era un sat cu 111 rase, apar\inător prolopopiatului Ciacova şi avea trei
preoţi, anumr \Iihail Lazarevici şi Ioan Popovici, ambii hirotonisiţi în anul 1769,
şi mai vârstnicul Stan Bunra, în care identificăm pe preotul Stan Dunia amintit
la 1767, hirotonisit in anul 1745. Acesl document prrzintă Giulvăz cu 118 case
şi un preot, h"anda cu 116 casc şi doi preoţi, Hudna cu 7:~ dr case şi un preot,
Gad cu B2 rase şi un preot, iar Foeni, drşi cu 181i de case, doar cu doi preoţi.
Comparând ritmu I de dezvoltare a I acestor sate începând cu a nu I 174:~. dată la care
Boya era cea mai mică aşezarr dintrr celr cr se aflau in imediata sa vecinătate,
constatăm că, exceptând localitatra Forni, care a cunoscut o deosebită dezvoltare,
Boia devenise la 1771) mai marc decât Rudna şi Gad, sate antrrnate într-un proces
involutiv, şi aproape la fel de mare ca Giuh·ăz şi h"anda. Dacă la acrstea adăugăm
şi prezenţa în sat a trri frţe bisericeşti, awm imaginea unei !oralităţi in plină
dezvoltare.
În cr privrşte invăţămânlul, crrdem că prrzenţa in sal a mai multor preoţi,
din care unul ridical chiar din rândul sătenilor, constituie un argumrnt în favoarea
ipotezei că aici, ca şi in multe alte sale bănăţene, a rxistat o şcoală dr tip confrsional înaintr de organizarra de către autorităţilr austriecr a unui învăţământ. de
stat. Atunci când s-au pus lrmrliilr acrstuia nu a fost evitată nici aşczarra de pr
valea Timişului. Aceasta ne-o dovedeştr un mrmoriu întocmii la 20 ianuarie 1777
de Teodor Iancovici de :Uirievo, directorul şcolilor ortodoxe din zona provincială
a Banatului, prin care acesta solicita fornrilor suprrioare rechizite şcolarr pentru
dotarea şcoli lor din satele în care s-a propus înfiinţarea unui învăţământ de stat,
între acestea figurând şi satul Ro/ia. În acest document se arată că, intrucât localitatea era constituită din 107 case, şcoala de aici trebuia dotată cu 12 ustensile
de scris, 12 table dr calculat, 6 foarfece de hârtir, 6 bricege, 36 de creioane şi un
sul de hârtie 33 .
Existenţa satului Bolia în anul 1777 este atestată şi dr o hartă a domeniului
Tolvădia 34 , domeniu ce se întindea la sud de Timiş şi îngloba teritoriul a opt localităţi. Pe acest document cartografic se specifică că respectiva proprirtate se
învecinează la nord eu satul Bolia (,.Graen:e mit dcm Dor{ Bolia'·), situat intre satul
Rudna şi prediu I Kerestur.
După încorporarea Banatului la Cngaria (1778/1779) şi a reorganizării sale
teritoriale, satul aflat în atenţia noastră a aparţinut comitatului Torontal, figurând
pe harta provinciei din 1783 35 sub numele de Bolio.
În perioada următoare, asupra acestei localităţi, aflate in plină dezvoltare
materială şi spirituală, s-a aşternut brusc o tăcere deplină. Aşezarea nu mai figurează
pe documentele cartografice şi nici între localităţile consemnate în conscripţia
maghiar[1 din 1787. În secolul al XIX-iea, pe locul unde cândva fusese satul,
nu mai exista decât o pustă, „pusta Ro/" 36 • În zilele noastre, doar lanurile Roii şi
Velichi Boli din hotarul vechi al Hudnei mai amintesc de aşezarea Bolia.
În legătură eu dispariţia salului pot fi emise numai ipoteze, izvoarele documentare cercetate până în prezent păstrând o tăcere deplină asupra acestei chestiuni.
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O ana liză a lentă a <'HnimC'lllclor rare au frământai Banal 11 l în aC'<'Î ani ur conduce
spre iclrra <ă drst rămarca aşrzării ar putea fi pusă în lrgl1l ură c·u decizia Curţii
hahsburgicr cir a Yindc o part<' clin moşiik sale al'late in Banat, în haza dreptului
de proprietate nwnţinul asupra proYinrici şi după introducr1Ta administraţiei maghiarr. P<' lista salrlor Yândute prin licitajir in anul 1781 figurează aproape toate
satrle din zona în care era situată Bolia. Între rit' se aflau Hudna, Foeni, Giulvăz,
lYanda, CiaYoş, TolYăclia (Liwzile), Surian (Surjan), Modoş (.la~a Tomic), Canac
(Konak) ş.a. 37 , ultimele trei aflate azi pc teritoriul Srrhici. Noii stăpâni domeniali,
exponenţi ai nobilimii latifundiare, au introch1s pc moşiile cumpărate relaţii de
iobăgie mult mai aspre faţă de r<'la\iile existente până atunci intrc Curtca austriacă
şi supuşii săi. Sate întregi nemulţumite, precum Hudna, Foeni, lvanda, l\Iodoş,
Ciavoş ş.a. au solicitat strămutarra in teritoriul Hcgimentului de Grani!ă GermanBănăţean, rămas sub jmisdicţie militară austriacă. Numl'roase familii din Foeni,
Ivanda, Ciavoş ctr. şi-au rărf1sit atunci satele lor de baştină 38 . Posibil ră intre cei
rare au preferat mai degrabă haina de grăP.ieer decât jugul iobăgiei să fi fost şi
cei din Bol ia, dar nu este exclus ca aceştia să fi ocupat - forţaţi sau de bună voie locurile rămase libere din salele depopulate din jm. AdeYărul urmează să fie stabilit de Yiitoarele crrcctări de arhiYă.
ELEOSOJIA C.4.LISCOF,

Mu:cu/ llanatu/ui, Timişoara,
Piaţa Hunlade nr. 1,

1900
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HOLU - EIN BY'.\'.\TEfi DORF, DAS ll\118. Jh. \'EfiSCHWL''.\'DE:\' IST
Zusummenlassung
Unter den vlelen Dorlern, dle im Laufe der Zeit verschwunden sind, befindet slch auch
dle Ortschaft Bolla, deren Exlstenz selt 1335 bclegt ist. Sie befand slch zwlschen den heutlgen
Ortschaften Hudna, Cruce ni, Foenl, Ivan da und Giul viiz, nordllch des Temesch-Flusses.
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Die Bestiindigkeit selnes Bcstehens ln deri dereuffolgcnden Jehrhunderlen Ist schriftllch ln
elner Relhe von Belegen besttitlgt, und filr dle TUrkenzelt glbt es Bewelsc, dnss dort cine orthodoxe Einwohnerschaft vorhanden wer.
Dle osterrelchisch-tilrklschen Krlege heben die Ortsclrnft zerstort, dle abcr 1 il i noch bcstond,
so dass dle ostcrreichische Verwaltung dos gewesene Dorfgrund, nech der Erobcrung des Bonats
durch Eugen von Savoyen, 11ls Prădium registrirte, d.h. ols Heldeland fiir Exporlvleh.
In den Jahren 1721-1734 wurdc dieses Prădlum dem Gouverneur Florimund l\lercy ZUl(cssprochcn, und sptiter dann dem Bischof von Tschanad, Adolbert von Frankenstcln.
Vor 1743 wurde das Dorf, !aut Bclegen, neu angesiedelt, und zwar mit rcin rnmiinlscher
Bevlllkerung. Das Dorf wurde nlcht an der 11lten Stellc, engesledelt, sondcrn genz nahe dem rechten
Temcschufcr. ln den năchsten Jahrcn hat slch dle neue Sie dl ung intens! v entwlckelt, ihr wlrtschaftllches Potentlal ist stetlg angewachsen, was auch dezu fiihrte, dass die Boliaer Prlidlen aus der
Umgebung verpachtetL'll.
Im Jehre 1767 gab cs in Boli a ZWL i Pfarrer, wobei einer aus Siebenbiirgen stemmte, und
Im Jahre 1776 gab es sogar drci. Auf der militărischen Landkarte des Temescher Banats erschelnt
das Dorf in der Zcitspanne 1769-1772 mit 101 Femllien und mit iiber 3080 Joch Boden.
Nach der Elnverleibung der Provinz in Ungarn (1779) gehorle des Dorf zum Komitat Torontel und wer auf dcr 13anetcr Kerte von 1783 vcrzelchnet.
In der dereuffolgenden Zeitspanne verstummen alic Quellen, die sich iibcr diese bliihcndc
Ortschaft ăusserten. In der vorliegcnden Arbelt wird der Gedenke unterbreltet, dess das Verschwlnden des Dorfes mit dem Verkeuf mehrerer Ortschaflen ous der Umgebung an Grossgrundbesitzer ln Verblndung zu setzen sel. Dle neuen Gutsherren haben nach 1781 viei hărtere Urbarlalverhiiltnlsse elngefiihrt, was einer allgemelncn Unzufrledenhelt Grund gab. Dle Hypolhese der Auswonderung in des Grenzgeblel wlrd von der Tatsache bestăllgt, dass viele Famllicn eus der
Gegencl in der Zeit ln das Banalcr :\llliliirgehlet ausgewandert sine!.
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DATE PRIVIND LOCALITAŢILE APARŢINATOARE
DOMENIULUI TOLV ADIA (1777)

Situat in zona de câmpie a Banatuiui, in coltul de sud-est al cercului Csada t 1,
domeniul Tolvădia - proprietate a Curţii imperiale austriece - era constituit în
anul 1777 din 8 sate: Gad, Tolvădia 2 , Giera, Toager, Ciavoş 3 , Surjan', Konak 5 şi
Sarcea 8 • Această proprietate era delimitată din trei părţi prin ape curgătoare de
pământurile satelor învecinate, ca şi de prediile din jur. La nord, râul Timiş
separa domeniul de satele Hudna şi Bolia 7 , precum şi de prediul Kerestur 8 , apoi,
schimbându-şi direcţia spre sud, constituia şi la vest, pc o bun'.! porţiune, linia de
demarcaţie între acesta şi localitatea Modoş 9 şi prediul Oregy 10 • Tot la vest, râul
Bârzava, ce curgea invers, de la sud spre nord, pentru a s~ vărsa în Timi'? in
imediată apropiere, despărţea proprietatea, o bucată de drum, de terenurile prediu lui L6tz 11 şi de cele ale satului Boka, astfel incât aproape intregul hotar vestic
al domeniului era separat prin ape de pământurile vecine. La sud, canalul Bârzava,
construit între anii 17{}3-1768, constituia graniţa artificială, trasată ferm, în linie
dreaptă, de la est spre vest, de-a lungul întregului hotar al proprietăţii, separând-o
pe aceasta de prediul Goliad, cunoscut şi sub numele de Malamedia 12 , ca şi de prediul Deliblat 13 • H.eţeaua hidrografică era completată de pâraie, cc fertilizau terenurile, străbătând domeniul de la est spre vest, pentru a-şi revărsa apele reunite în Timi)
în dreptul satelor Şurian şi Sarcea. Pădurile mari care se întindeau în partea de
nord-est a proprietăţii şi în zona sa centrală completau în mod fericit peisajul.
Datorită cadrului natural atât de favorabil vieţii şi muncii, istoricul vetrelor
de locuire din acest perimetru geografic se pierde undeva în negura timpurilor.
Atestarea documentară a celor mai multe sate, chiar dacă mai târzie, Îi1cepe deja e11
secolele XIII şi XIV şi, aşa cum reiese din scrierile timpului, ele aparţineau marii
nobilimi feudale. Ciavoş, spre exemplu, din anul 1247 era proprietatea familiei de
Cenad, fiind mentionat sub numele de Chawas cu ocazia reambulării hotarelor sale
după năvălirea tătarilor 14 • În anii următori, această aşezare figurează în numeroase
documente emise de capitlu I de Cenad, toate urmărind regleme!ltarea unor drepturi
de proprietate 15 . În prima j11mătate a secolului al XIY-lea sunt atestate documentar
salcie Giera, Gad, Tolvădia si Sarcea. Giera este amintită la 1322 sub numele
Geur, cu ocazia trecerii sale în° proprietatea magistrului Gal1 16 , iar celelalte trei Gad, Tolvădia şi Sarcea --- figurează, alături de Ciavoş, menţionat deja în documente anterior, în registrul in rare .Jacob al lui Bercngariu şi Haimund de Bonifato au consemr.at dijmele rapale strânse în Banat in anii 1333-1:~35 17 • Pe atunci,
acestea aparţineau arhidiaconatului de Timiş, decanatului dintre Timiş ~i B:irzava.
Gad este atestat sub numele de Suanad = Guana<l, Tolvădia este Tegwid, iar Sarcea
este Zorule/, toate fiind menţionate deja în anul 1333. Canac este atestat documentar
în 1'125, pc atunci fiind proprietatea familiei Konaki 18 .
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Toate localilă\ik menţ.ionate mai sus şi-au continuat existenţa ş1 m timpul
stăpânirii turceşti. Astfel, în anul 1660, satele Gad, Ciavoş şi Tolvădia au fost vizitate de trimişii patriarhului Maxim al lpecului, care au revenit în cel dintâi şi în
1666. Din datele consemnate de către aceştia în catastiful lor de danii reiese că
locuitorii sa te lor respective erau oameni cucernici, profund lega ţi de credinţa lor
ortodoxă si că se bucurau de o stare materială bună 19 • În însemnările lui L. F.

Marsigli, datând din anii 1690-1700, sunt amintite numai satele Giera (Gir) 20 şi
Gad (Gad), ce aparţ.ineau deja de atunci districtului Ciacova 21 , în schimb, conscripţi;:i austriacă din anul 1717 22 , deci de la sfârşitul dominaţiei otomane, dovedeşte
existenta tuturor celor şapte localităţi atestate documentar până la această dată. Ea
insă ne înfăţiş~ază şi marile distrugeri cc au avut loc în timpul campaniilor militare anstro-turce, ce transformaseră pc atunci Banatul în câmp de luptă, întrucât
mullc din aşezările despre care izvoarele istorice ne spun că erau înfloritoare sub
turci au decăzut, menţinândn-se doar un număr mic de case. ,În cc priveşte satele
la care ne referim în lucrarea de taţă, lucrurile se prezintă după cum urmează:
Ciavoş (Chavosch) - 15 case, Şurian (Schurian) - 32 case, Sarcea (Sarchia) - 12
case, Gad (Gady) - 30 case, Gicra (Gyr) - 12 casc, Canac (Kanak) - 14 casc şi
Tolvădia (Tuladia) - 30 casc. Această situaţie surprinde mai ales în ce priveşte
localitatea Ciavoş, aşezare prosperă sub turci. Aici, în 1660, „ţăranii au adus din
sat 930 aspri pentru blagoslovenie", au dat galbeni şi groşi şi au promis călugărilor
patru boi, depăşind cu mult dărnicia şi, probabil, posibilităţile altor aşezări 23 .
După pacea de la Passarowitz (1718), întreaga provincie Banat a fost declarată domeniu al Curţii habsburgice, satele au devenit bunuri camerale, iar locuitorii acestora supuşi ai Coroanei, situaţie valabilă şi pentru aşezările aflate în
atenţ.ia noastră. Ele au fost integrate din punct de vedere politico-administrativ
districtului Ciacova, fapt consemnat pe harta Banatului Timişan, întocmită în timpul
guvernării contelui Florimund Mercy, între anii 1723-1725. Pe acest document cartografic, localităţile respective - exceptând Tolvădia, care nu este menţionată24 figurează cu simbolul de „sat locuit", ceea cc înseamnă că ele au supravieţuit
ultimelor campanii militare.
Pentru perioada următoare, informaţiile care se referă la existenţa acestor
aşezări continuă să fie întâmplătoare, răzleţe şi nu oferă o imagine de ansamblu
asupra vieţii ţăranilor de acolo. Un document asupra căruia însă trebuie să ne aplecăm este conscripţia camerală a satelor bănăţene din anul 1743 25 , şi aceasta din
două motive: în primul rând pentru că, până la ora actuală, poate fi considerat
actul de atestare documentară a existenţei satului Toager 26 , care figurează aici sub
numele de Togier şi, în al doilea rând, pentru că ne aflăm în faţa unui document
rare prezintă şi naţionalitatea locuitorilor acestor sate. Prezentăm mai jos datele
înscrise în conscripţia din 1743 27 :
Districtul Claco\'D

11\' nţlonalltatea
I
locuitorilor

Dare
pe cap

I

Dare
pe avere

ContrlbuJla prestată
ln anul 1743

I

florini

I

erei far I

CZA VOSCH

(Clavoş)

rasclenl

19

14 54/60

279

DOLVADIA

(Tolvădla)

valahi

391/2

36 24/60

574

GAAD (Gad)

valahi

311/2

25 1/2

602

GYR (Glcra)

rasclenl

211/2

19

396

45

30

KANACK (Canoe)

rasclenl

21

21 36/60

373

SORZIA (Sarcea)

valahi

15

15 24/60

246

15

rasclenl

31

28 42/60

578

-

valahi

41

35 36/60

620

-

SCHURIAN

(Şurlan)

TODIER (Toager)
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Foto 1. Domeniul TolvAdla, latura de nord-vest, cu satele Clavoş (Grănicerii), Surjan, Sarcea
şi Toager (1777)

Foto 2. Domeniul Tolvădla,

latura de sud-vest, cu satul I<onak (1777)
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Foto 3. Domeniul Tolvădla, latura de nord-est, cu satele Gnd, Toager şi Glera (1777)

Foto 4. Domeniul Tolvildla, latura de sud-est, cu satele .Glera tl Tolviidla (Livezile), 1777
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Acest document atrage alentia asupra faptului că salul Toager, deşi abia întemeiat, ocupa deja un loc fruntaş în zonă, situaţie care s-a menţinut şi în anii
următori.

În anii 1769-1772, Ciavoş (Csehawosch) avea 34 de familii şi 2 709 iugăre
teren, Giera (Gyr) - 102 familii şi 4 GG9 iugăre şi 80 stânjeni, Gad (Iad) era constituit din 100 de familii şi hotarul său se inlindea pc 4 523 iugăre şi 800 stânjeni,
Sarcea (Scharcia) era sat cu 78 de familii şi 3 588 iugăre p{tmânt, Şurian (Schurian)
avea 80 de familii şi un fond funciar de 2 7til iugăre, iar Tolvădia (Dolvadia) era
formată din 145 dl· familii şi G :~5H iugăre teren 28 •
Înaltul funcţionar administrativ Iohann Iakob Ehrler 29 , referindu-se la cele
opt aşezări, aflate toate în districtu I Ciacova, cercul Ciacove i, exceptând Tolvă
dia, ce aparţinea cercului .Jeruga, prezintă o situaţie etnică uşor diferită faţă de
cea din 1743. În lucrarea sa, sate curat româneşti sunt Thodier şi Sarcsia, in timp
ce Gaad, Gyrr, Kanak şi J>oll11adia sunt înfăţişate drepl sate mixte româno-sârbeşti,
iar Csavosch şi Sch11rian ca aşezări curat sârbeşti. Dacă aceste dale sunt corecte,
înseamnă că după 1743, alături de români, în Tolvădia şi Gad s-au aşezat sârbi,
iar alături de sârbii din Giera şi Canac s-au stabilit români. Aceste modificări demografice, dacă au fost de amploare, au presupus şi schimbări in planul vieţii spirituale
ortodoxe, în sensul că existenţa unui număr sporit de sârbi intr-un sat românesc a
fost urmată, în gl'1wral, şi de prezenţa unui preot sârb alături de cel român, şi invers. Conform unei slatistci a eparhiei Timişoara din 11 iunie 171i7 30 , in comuna
Gad, preot era Zaharia Ianculovici, în Sarcea slujea Simion Adamovici, in Şurian
era Nicodim Lansovici, în Toager era Gabriel Danielevici, originar din localitatea
Sălişte, din Transih.-ania, iar în Giera funcţiona Hadoslav Luianovici. La Canac
aflăm pe .Mihail Arsenievici şi pe Ilristofor Sudarţchi, la Tolvădia erau preoţi
Teodor Popoviri, Daniel Pavunchin şi Gheorghe .Jurişici 31 . În statistica parohiilor
şi preoţilor din eparhia Timişoara din anul 177G 32 in Gad, sat cu \J2 de case, preot
era Vasile Miloşevici, la Şurian, aşezare cu GH de case, servea Nicodim Ivanovici, la Sarcea, re avea 71 de rase, funcţiona Iancu Trailovici, la Canac, sat cu
76 de case, popă era Mihai Arsenievici, la Giera, ce avea 83 de case, slujea Hadosav
Pavlovici, la Toager, constituit din 144 de case şi cu biserică nouă în construcţie 33 ,
popă era Petru Danielovici, la Ciavoş, cu numai :n de case, era Hristofor Stoicov,
iar Ia Tolvădia, aşezare cu 147 de ease, funcţionau popii Teodor Popovici şi Gheorghe .Jurişin 34 • Desigur că existenţa terminaţiei obligatorii „-viei·' la numele preoţilor constituie un real impediment în încercarea de a determina naţionalitatea
acestora. Prezenţa, la Gad, în 1767, doar a preotului român Zaharia Iancu dovedeşte că numărul sârbilor stabiliţi până la acea dată în comună era nesemnificativ, după cum existenţa la Giera numai a preotului sârb Hadoslav Luianovici
presupune că numărul românilor veniţi aici era totuşi mic. La Canac, prezenţa,
în 17G7, alături de preotul sârb, a unui popă român - Mihail Arsenie, ne face să
credem că acest sat a fost populat masiv de români, după cum la Tolvădia, cxisten!a
preo\ilor sârbi indică stabilirea unui număr relativ marc de sârbi în comuna
respectivă. Conform tradiţiei, aceştia ar fi emigrat din Muntenegru. Desigur că
asemenea interpretări nu trebuie absolutizate, oricând excepţiile fiind posibile.
În ce priveşte învăţământul, se poate presupune că şi aici, ca şi în majoritalea celorlalle sale bănăţene, au existat şcoli confesionale, în care rolul de dascăl
l-a avut preotu I. Organizarea învătământulu i de stat în baza decretului şcolar
emis de împărăteasa Maria Tereza în anul 1776 s-a desfăşurat însă destul de anevoios. Conform unui raport întocmit la 14 iulie 1777 de Teodor Iancovici de Miricvo, directorul şcolilor .ortodoxe din zona provincială a Banatului, la data aceea
existau şcoli de stat doar în Şurian, Sarcea şi Tolvădia 35 •
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Acestea sunt, in principal, dalele istorice cunoscute cu pnvirc la cele opl
localităţi, pe care în anul 1777 le găsim reunite în cadrul domeniului cameral
Tolvădia. Crearea acestuia trebuie legată de hotărârea Casei habsburgice de a vinde,
treptat, părţi din pământurile provinciei Banat, inclusiv satele aflate pe acestea.
Ideea a pornit dr la Iosif al II-iea, încă din perioada de coregenţă, prinzând contururi concrete mai ales după vizita întreprinsă de el în anul 1768 în Banat.

Aici - aşa cum ,.a raporta la reîntoarcere mamei sale, împărăteasa Maria Tereza
- a găsit o situaţie social-economică absolut nemulţumitoare, patronată de o administraţie camerală cornplă, abuzivă şi ignorantă, păgubitoare atât pentru populaţia
băştinaşă, adusă la sapă de lemn, câl şi pentru interesele mercantile ale Coroanei.
Se ştie ce a urmat: deslituirea preşedintelui provinciei şi a numeroase oficialităţi în
rândul cărora domneau venalitatea şi incompetenţa, măsurarea pământurilor, conscrierea populaţiei, intocmirea hărtii provinciei şi a hărţilor cadastrale săteşti,
acordarea de pământ la ţărani, indiferent de na\ionalitatea acestora ş.a. Cele văzute
l-au făcut insă sceptic in privinţa obţinerii de către erariu a unor Yenituri pe mă
sură din Banat, considerând mai rentabilă vânzarea unor pământuri, sub formă de
domenii, unor parlirulari . .\rest deziderat al său a fost înfăptuit abia în anul 1781,
dar a fosl pregătit deja cu ani în urmă prin realizarea documentaţiei necesare 36 •
În acest scop credem că a fost întocmită, în anul 1777, şi o hartă a domeniului
Tol\"ădia. Ea se inl itulează „llerrschaf'i Dnluadia - besiehei al/S denen Dărf'em Gaad,
Dnlvadin, Gyrr, Thodier, Sarczia, Kannack, Csavnsc/1 wul Sch11ria11'· 37 şi, prin informaţiile pr care le aduce, complrtrază în mod fericit. puţinătatea datelor cunoscute
despre cele opt sate aparţinătoare acestei proprirtăţi. Pe de-o parte, ea ne oferă
imaginea întregului domeniu, cu vecinălă\ile salr, cu vetrele satelor şi hotarele
acestora, apoi divrrselc tipuri de terenuri, pădurile, apele cc traversau proprietatea şi drumurile cc lrgau aşrzările între ele; pe de allă parte, prezintă o detaliată
situaţie refrritoarc la fondul funciar al satelor aflate pe domeniu, la structura terenurilor lor şi la modu I în care au fost repari izate pământ urile.
Vetrele celor opt aşezări se infăţişează ochilor noştri sub forma lor încă nesistematizată, acrasta chiar şi în cazul comunei Toager, sat întemeiat. - aşa cum
s-a văzut - doar cu câteva decenii în urmă. Amplasate aproximativ pe aceleaşi
locuri ca în zilele noastre, rle se prezintă sub forma unor aglomerări de gospodării
în imediata apropiere a apelor curgătoare, având structura tipică aşa-numitelor
,.sate adunate" din zona de câmpie, care conferea întregului intravilan forma unui
cerc. Casele, pe limgă care se zăresc lot.urile de grădini, nu erau amplasate după
un plan precis, ri oarecum la întâmplare, acolo unde vrchii locuitori hotărâseră sft
le înalţe. Obişnuitele străzi şi intrrsecţii lipsrsc cu desăvârşire, fiind înlocuite de
numeroase ulicioare ce şerpuiesc printre gospodării.
Ca o noutate absolută, această hartă consemnează existenţa aici deja la 1777 a
unor colonii, construite conform proiectelor comunelor germane întemeiate de
austrieci în Banat, în secolul al XVIII-iea. O asemenea colonie este vizibilă în
dreapta satului Canac, la distanţă mică de canalul Bârzava. Construită după un plan
precis, ea se înscrie geometric într-un pătrat, fiind formată din trei străzi orizontale
drepte, cu case aşezate faţă în faţă şi o stradă mai scurtă, cu un singur rând de
case. Pc verticală, toate aceste uliţe sunt traversate de o singură stradă. Loturile
gospodăreşti în număr de 60 - sunt toate egale ca dimensiune şi formă, în faţă
aflându-se casele, la stânga lor curţile, iar în spate, grădinile.
O colonie mult mai mică decât cea de la Canac este vizibilă pc hartă în
drrptul satului Toh·ăclia. Ea consta de fapt dintr-o singură străduţă, care se
implanta in partea de nord-vest în intravilanul vechiului sat, pe lângă cimitirul
ortodox. Era formată doar din 10 gospodării, egale ca dimensiune, aşezate câte
cinci pe ambele sale părţi, fiecare casă având alături curtea şi, în spate, grădina
aferentă.
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Dacă numărul foarte redus de colonişti aşezaţi la Tolvădia nu ne trezeşte
interesul, în schimb nu aceeaşi este situaţia cu colonia de la Canac. Cine erau cc;
cc se aşezaseră aici alături de români şi sârbi? Istoricu 1 Samu Borovszky 38 ne
informează că, la începutul secolului al XIX-iea, în Canac ·s-au stabilit germani,
care însă - arată istoricul - după 1820 au părăsit acest sat, locul lor fiind luat
de bulgari romano-catolici veniţi de la Vinga, Beşenova Veche 39 şi Lukaksfalva 41i.
Harta domeniului Tolvădia atestă însă că familii germane romano-catolice erau
prezente la Canac deja în anul 1777, acestea stabilindu-se aici probabil după 177-1,
căci nu sunt menţionate de J. J. Ehrler în amintita sa lucrare. Acest fapt este dovedit nu numai de colonia schiţată pe hartă, ci reiese şi din corelarea datelor
înscrise pe respectivul document cartografic cu cele prezentate de alte izvoare istorice. Astfel, în timp ce pe hartă satul figurează cu 133 de casr, în statistica parohiilor şi a preoţilor ortodocşi din 177641 , despre care s-a vorbit anterior, apare ca
având numai 76 de case, ceea ce se explică prin faptul că aici s-au luat. în calcul doar cele locuite de familii ortodoxe. Din cele expuse reiese de la sine prezenţa la Canac a locuitorilor romano-catolici.
Pe hartă, alături de intravilanele satelor Ciavoş, Gad, Tolvădia şi Toage1,
sunt schiţate şi locurile cimitirelor ortodoxe.
Cele opt aşezări, departe de drumurile de poştă sau de ţară, apar Irgate între
ele prin drumuri săteşti. Accesul spre localităţile din nord era imposibil, întrucât
nu exista nici un pod peste Timiş. Aceeaşi situaţie exista şi la sud, unde circulaţia era oprită de canalul Bârzava. La est se putea merge spre Dolaţ, Ofseniţa şi
Banloc, iar de acolo mai departe până la drumul de poştă Timişoara - Vârşeţ;
la vest, un drum ducea spre Boka, de unde ex ista posibilitatea de a călători mai
departe în direcţia nordică până la Timişoara, spre vest până la Becicherecu!
Mare, iar spre sud până la Alibunar şi Panciova.
Informaţiile cele mai preţioase oferite de harta din 1777 sunt însă cele privitoare la situaţia funciară. Conform datelor furnizate, reiese că suprafaţa totală a
domeniului cameral Tolvădia era de 32 950 12/6 iugăre42 • Pe sate, situaţia se prezenta după cum urmează: Canac: 7 108 9/16 iugăre, Tolvădin - 6 046 11/lG iugăre, Toager - 4 733 9/16 iugăre, Giera - 4 273 6/16 iugăre, Gad - 3 806 11/lG
iugăre, Sarcea - 2 824 iugăre, Şurian - 2 325 iugăre, Ciavoş - 1 833 iugăre.
Pe hartă se face distincţia între terenuri impozabile („Steilerbahre Grilnde"),
care totalizau 16 753 9/4 iugăre (Gad - 1 845 3/8 iugăre, Tolvădia - 3 383 iugăre, Giera - 1 537 iugăre, Toager - 3 249 1/2 iugăre, Sarcea - 959 iugăre, Canac - 3 647 7 /8 iugăre, Ciavoş - 760 iugăre, Surian - 1 372 iugăre) şi terenuri
neimpozabile („Frey Griinde"), cc se întindeau pe 2 827 15/16 iugăre (Gad - 601
5/16 iugăre, Tolvădia - 419 7/16 iugăre, Giera - 351 3/8 iugărr, Toager - 621
iugăre, Sarcea - 327 iugăre, Canac - 302 4/8 iugăre, Ciavoş - 86 iugărr, Şurian
- 118 iugăre).
Între terenurile impozabile figurau, în primul rând, sesiile /ărăneşti („Constitutive Ansăssigkeiten"), a căror situaţie pe sate se prezintă după cum urmează:

Localitatea
CANAC

TOLVĂDIA

TOAGER
GAD
SURIAN
GIER\.
CIAVOŞ

SARCEA

I

Sesii lntregl

59
46
29
22
21
20
14
(l

I

Jumii.tii.fl
de sesii

40
63
82
29
28
35
10
13
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I

Sferturi
de sesii

29
53
23
19
9

17
7
37

I

Optimi
de sesii
-

5
3

-

-

·-

3

I'i;[inătal('a pămânlului dc\inul de majoritatea familiilor din Sarcca poale
constitui motivul pentru care locuitorii au părăsit acest sat. Aşezarea Ciavoş, deşi
se compunea doar din 32 de case, s-a menţinut, pentru că majoritatea gospodă
riilor erau dotale c11 sesii întregi.
Gospodăriile înzestrate cu o sesie întreagă beneficiau de 31 iugăre teren (24
iugăre pământ arabil, G iugăre fânaţ, 3 iugăre păşune, 1 iugăr teren de casă), cele
cu jumătfi\ i de sesii de l!l iugăre (12 i11găre teren arabil, 4 iugăre fânaţ, 2 iugăre
răşune, 1 iugăr lrrrn de casă), ţăranii cu sferturi de sesii deţineau 11 iugăre (G
iugăre pf1mânl arabil, 3 iugăre fânaţ, 1 iugăr păşune, 1 iugăr teren de casă), iar
re i cu optimi de sesii 7 iugăre ( 1 iugăr lot de case. 1 iugăr păşune, rcslu 1 de
5 iugăr<' kren agricol sau fâna\, d11pă cum au permis împrejurările locale şi au solicitat. gospodăriile jără1wşt i).
Silua!ia p<' sate se prezenta astfel:
- terenuri arabile („r\ckerfelder"): Gad - U!JO iugărr, Tolvădia - 2 205
i11gărc, Giera - 1 002 iugăre, Toager - 1 824 iugăre, Sarcea - 549 iugăre, Canac
- 2 046 iugăre, Ciavoş - 498 iugăre, Şurian - 894 iugăre; total: 10 008 iugăre.
- ftîna{11ri („Wiesen'·): Gad - 305 iugăre, Tolvădia - 689 iugăre, Giera 311 iugăr<', Toagcr - 583 iugăre, Sarcea - 190 iugăre, Canac - 625 iugăre, Ciavoş
- 145 iugăre, Şurian - 265 iugăre; total: 3 113 iugăre.
- p<iş1mi („llutweide"): Gad - 143 iugăre, Tolvădia - :H8 iugăre; Gicra H7 iugăre, Toager - 277 iugăre, Sarcea - 81 iugăre, Canac - 28() iugăre, CiaYoş - G9 iugăre, Şurian - 128 iugăre; total: 1 449 iugăre.
- terenuri de rasă („Dorfs ocler Haussgrnnd"): Gacl - 80 iug[1re, TolYădia
-- 171 iugărr„ Girra - 77 iugăre, Toager - 111 iugăre, Sarcca - G2 iugăre, Canar -- 133 iugăre, Ciavoş - 34 iugărr, Surian - G3 iugăre; total: 761 iugăre.
Dat fiind că pentru terenul de casă se acorda 1 iugăr teren, putem stabili c[t
numărul dr case rxistent la 1777 în satele aparţinătoare domeniului Tolvădia era
următorul: Gacl - 80, TolYădia - 171, Giera 77, Toagrr - 141, Sarcca - 62,
Canac - 133, CiaYoş - 34, Surian - 63.
Aceste patru categorii de terenuri impozabile constituiau pământurile din care
era format constitutivul sesiei şi pe care ţăranii îl posedau pe viaţă şi cu drept
ereditar, cu observaţia că cifrele referitoare la terenurile de casă priYeau loturile
acordatr nu numai gospodăriilor cu sesii, ci şi familiilor ce aveau casc, dar erau
1ipsitc de pământ („H iiusler").
Între terenurile impozabile mai figurau 208 iugăre de pământ arabil, fânaţ
şi păşune acordate comunei Gad „sub titulo PraecarY", din care se constituiseră
alte cinci sesii întregi şi două jumătăţi ele sesii, care însă nu se confundau cu sesiile
amintite antrrior; de asemcnra, sub acelaşi regim s-au mai repartizat terenuri de
păşunat, anume 414 iugăre comunri Toager, 77 iugăre, Sarcei şi 546 3/4, iugăre
aşezării Canac, ultima obţinând, în aceleaşi condiţii, şi 8 iugăre pentru mori.
O altă categoric importantă de pământuri impozabile o alcătuiau aşa-numi
tele „lnduslrialien", care erau pământuri extrasesiale, situate extravilan. în satele
aparţinătoare domeniului Tolvădia, acestea erau plantate cu pomi fructiferi şi viţii
de vie sau erau cultivate cu varză. Nu toate satele figurează pe hartă ca având asemenea terenuri, ci doar Toager cu 10 iugăre, Canac cu 3 1/8 iugăre, Ciavoş cu 14
iugăre şi Surian cu 22 iugăre. O situaţie oarecum specială avea satul Gad, ai
cărui locuitori se specializaseră în plantarea şofranului, pe care îl cultivau pc
91 1/4 iugăre şi mai deţineau alte 8 1/8 iugăre de terenuri industriale. Tot cei
de aici mai plăteau impozit şi pentru 24 iugăre de pădure, obţinute din fondurile
silvice ale crariului.
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În categoria terenurilor neimpozabile figurează:
- pământurile şi terenuriie de casă acordate preoţilor ortodocşi. După cum reiese
din însemnările de pe hartă, în anul 1777, Tolvădia avea trei preoţi, iar Canac
doi, în toate celelalte sate slujind câte un singur preot. Fiecare popă beneficia de o
sesie întreagă, adică de 34 iugăre de pământ scutite de impozite. În baza acestui
fapt, celor 11 preoţi le fuseseră repartizate 374 iugăre din fondul funciar al domeniului Tolvădia;
- terenurile pentru biserici erau <le 1 iugăr. Pe hartă se arată că pc domeniu
existau 8 biserici, pentru care se prevăzuseră 8 iugăre;
- terenuri pentru şcoli a câte 4 iugăre, deci se planificaseră pentru acestea 32 iugăre;
- locurile pentru cimilire erau inegale ca dimensiune, cele din Gad, Tolvă
dia, Canac, Ciavoş şi Surian fiind de 3 iugăre, cel din Toagcr de '1 iugăre, cel
din Giera de 2 iugăre, iar cel din Sarcea de numai 1 iugăr;
- „terenurile bonificate, echivalente şi tăiate afară din lanuri, din păşuni şi din
terenurile acordate „sub titulo Praecary" („Bonifications, Aequivalente und ausgeschnittene Grilnde ... "), terenuri care la Gad însumau 491 5/16 iugăre, la Tolvă
dia 215 9/ - iugăre, la Giera 69 3/8 iugăre, la Toager 324 15/ - iugăre, la Sarcea
265 iugăre, la Ciavoş 12 iugăre, la Surian 9 iugăre, iar la Canac 61 iugăre. Suprafaţa mare a acestor terenuri la Gad explică compensaţia obţinută de cei de aici în
pământuri productive impozabile;
- drumurile şi terenurile ocupate de bălţi, care se întindeau pe 943 6/8 iugăre,
din care 68 iugăre la Gad, 93 7/8 iugăre la Tolvădia, 241 iugăre la Giera, 25·1
iugăre la Toager, 22 iugăre la Sarcea, 165 7 /8 iugăre la Canac, 32 iugăre la Ciavoş
şi 67 iugăre la Surian.
În afară de pământurile impozabile şi neimpozabile, pe hartă figurează, grupate separat, sub denumirea de „Reservater und Oberlancl Grande", terenurile rezervate erariului şi cele rămase disponibile în hotarele satelor după împărţirea cuvenitelor sesii la ţărani. Aceste terenuri se întindeau pe 13 369 3/16 iugăre, din care
1 360 iugăre la Gad, 2 244 iugăre la Tolvădia, 2 385 iugăre la Giera, 862 2/ - la
Toager, 1 538 iugăre la Sarcea, 3 157 iugăre la Canac, 987 iugăre la Ciavoş şi 835
iugăre la Şurian. Din această categoric de terenuri făceau parte:
- pădurile şi terenurile destinate împăduririi, care ocupau 2 551 iugăre. Cele
mai mari păduri se aflau în hotarul Sarcei, unde se întindeau pe 753 iugăre. la
Toager acopereau 549 iugăre, iar la Gad 523 iugăre. Canac avea 465 iugăre, iar
Giera 261 iugăre; Tolvădia, Ciavoş şi Şurian erau complet lipsite de păduri;
- terenuri agricole de bună calitate şi fânaţuri, care însumau 5 149 9/16 iugăre, din care 209 iugăre la Gad, 969 4/ - iugăre la Tolvădia, 1 072 iugăre la
Giera, 46 iugăre la Toager, 785 iugăre la Sarcea, 1 607 5/16 iugăre la Canac şi
461 iugăre la Ciavoş, Surian fiind lipsit de asemenea pământuri;
- terenuri inundabile, dar totuşi folosibile, anume 78 iugăre la Gad;
- păşuni de rezervă în întindere totală de 1 181 iugăre, din care 550 iugăre
aflate pe teritoriul comunei Gad, 226 iugăre la Tolvădia, 150 iugăre la Giera şi
255 iugăre la Surian·;
- terenuri cu salpetru folosibile şi pământuri semimlăştinoase, în întindere
totală de 2 827 16/ - iugăre, din care 1 049 iugăre la Tolvădia, 267 2/16 la Toa·
ger, 1 085 9/ - Canac şi 426 iugăre la Ciavoş;
- pământuri cii salpetru şi semimlăştinoase, complet nefolosibile, ce ajungeau
la 1 582 iugăre, din care 902 la Giera, 100 la Ciavoş şi 580 la Surian.
În anul 1781, deci după încorporarea Banatului la Ungaria, o parte din satele
aparţinătoare domeniului Tolvădia au fost vândute la licitaţie de erariu, însă nu
360
https://biblioteca-digitala.ro

toate in bloc unui singur cumpărător, ci separat, la diverşi latifundiari particulari. Tolvădia şi Giera, împreună cu Bobda, au fost cumpărate de Antal, Lukacs şi
KristOf Gycrthyanffy. Satu 1 Canac a ajuns proprietatea lui Karacsonyi Mihâly, Sareea a fost achiziţionată de Szalics l\iatyas, Surian de Kocz6 Imre, iar Ciavoş de
familia Endrody 43 • În ceea ce priveşte localităţile Toager şi Gad, acestea, după
1871, au rămas în continuare proprietăţ.i camerale.
ELEONORA CALINCOF

Muzeul"Banatului, 1900,
Hunlnde 1,
HO MÂNIA

Timişoara,

Piaţa

::\"OTE

1
In anul 1775, sub preşedinţia baronului Iosif de Brigido, Banalul a fost reorganizat sub
aspect politico-administrativ, districtele fiind desfiinţate, iar teritoriul provincial lmpărpt ln patru
mari cercuri: Csadat, Timişoara, Lugoj şi \'ârşeţ.
2
Azi, localitatea /.ii'ezi/e.
~Azi, localitatea Grănicerii.
4
In continuare scris Şurian, cum figurează ln Istoriografia românească.
5
In continuare scris Conac, cum figurează ln Istoriografia românească.
6
ln zilele noastre, primele cinci localităţi se află pe teritoriul României, Iar Surjan şi Konak
pc acela al Sârbici.
Localitatea Surcea, nume sub care figurează aceasta ln Istoriografia românească, este o aşe
zare dispărută la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Ea se afla pc teritoriul de azi al Sârbiei şi era
situată la sud-est de localitatea Surjan. Nu trebuie confundată cu comuna Sutjeska, aflată la nordest de Seeanj, cunoscută ln trecut sub numele S::arcsia / Sarea, dar care a fost lntemelată abia la
sfârşitul secolului al XVIII-iea.
7
Localitatea Bolia, atestată documentar din 1335, figurează ln evul mediu sub numele de
Kysbool (1429), Bool (1482), Bol (1660, 1666, 1717), fiind pustiită ulterior. După 1718, hotarul
satului este lnregistrat ca prediu ( Boljc,. Wolly, Bolie) şi dat ln folosinţă guvernatorului Florlmund
l\lercy (1721-1734), apoi episcopului de Cenad, Adalbert von Falkenstein. ln 1743 satul se refă
cuse. Continuă să fie menţionat ln documentele veacului până ln deceniul al nouălea, când dispare
definitiv. Vezi Eleonora Callncof, Bolia - un sal bănă/ean dispărui în secolul al XVIII-iea, ln
AnB, S.N„ 3, 199-1, p. 313-351.
8
ln evul mediu, aşezare locuită, atestată documentar din 1332. ln scrierile medievale flgurcaz sub denumirile Keresles (1363), Kere:lur (1433), Kirslur (1690-1711, /{istor (1717). După această
dată, satul dispare, hotarul său devenind rrediu, care a fost dat lntâi ln folosinţă guvernatorului
Florimund l\lercy (1721-1734), Iar ulterior episcopului de Cenad, Adalbcrt von Flakensteln. Kereutur figurează ca prcdiu până la sfârşitul veacului al XVIII-iea, apoi ca pustă ln secolul al
XIX-iea. Prin colonizarea sa in 1868 cu muncitori agricoli maghiari, s-au pus bazele satului Cruceni de azi. Vezi Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localilă/ilor din Transilvania, I, Bucureşti,
1966, p. 177; Traian Blrălescu, Conscrip/ia lui Marsigli, ln Studii şi documente bănă/ene de istorie,
artă şi etnografie, I, fasc. 2, Timişoara, 1945, p. 145; Dr. Jenii Szentklăray, Szdz ev Del-magyarorszcig ujabb liirlt!netebiil, Temesvar, 1879, p. 21; Eleonora _Calincof, Dale privind prediile bănă/ene
din secolul al XVIII-iea, ln AnB S.N„ 2, 1993, p. 279, 288; Dr. Barotti Lajos, Adaltar Delmagyarorszag XVIII, szazadi liirtenetehez, Temcsvăr, 1893, I, p. 9; Dr. Samu Borovszky, Toronlal vazmegye, Budapest, 1911, p. 125.
9 Azi, corn. Ja.~a Tomic.
10 Prediul Oreg{J a fost arendat cu regularitate ln secolul al XVIII-iea şi s-a menţinut ca
pustă ln secolele XIX şi XX, cu denumirile Oregy, Nagy6regy, Oredj, Vei. Oredj. După Eleonora
Callncof, Dale privind prediile„„ p. 281, 288; Magyar Alias, Vlennae, 1802; Miilea Markovlc, Geografsko-istorijski imenik naselja Voivodine, Novi Sad, 1966, vezi Oredj.
11
Prediul LUtz este hotarul aşezării dispărute Liily, atestată documentar din 1333. ln secol ul al X V 111-lca terenul este arendat cu regularitate, figurând sub· denumirile Lee: (1742), Leclz (1750),
Lelz (1765), Lez (1774). ln secolul al XIX-iea se disting pustele Neu-Letz. / Uj-Letz. şi Ali-Leii/
6-Lelz. Pc terenul celei din urmă s-a lntemclat localitatea Slari Lee de azi. După Mllleker B6dog,
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Ddmagyarors:âg l;o:cpkori fiildraj:o, TcmrsYâr, tr.13, p. 30, 31; .Johann .iakob Ehrlcr, Donolul
de la origini pdnă acum - 1774, traducere, prefaţă şi note de Costin Feneşan, Timişoara, 1982;
Eleonora Calincof, Dale privind prediile„., p. 281, 288, 289; Magyar Atlas; 1802, p. 155, Obersichts
Plan der Hydrographisclien Charte von den Werschetzer ader Allibunarer dann Jllancsaer· Jlforiislen,
1831, plan păstrat la Muzeul Banatului din Timişoara, secţia de istorie, nr. inv. 1407; Mllica
l\forkovlc, op. cil., vezi Slari Lee.
12 Prediul Goliad a figurat în secolul al XVIII-iea sub denumirea Golity (1750), Golilz (1760),
Golilii (1765), Malamedia sau Goliad (1774), Malimegya (1820, 1831). Jlalamegya este menţionată
ca aşezare locuilă (1873, 1881). După Viena, I/ofkammerarchiv, Banater Aklc, role, nr. 187 (Dlrecpa Arhivelor Statului, Uucureşti, microfilme Austria, HKA, rola 129, cadrele 1202, 1204, 1207);
.J . .J. Ehrler, op. cil., p. 154; Jfagyar Atlas„.; Obcrsichls Plan„.; Eleonora Calincof, Date pri1Jind
prcdiile„., p. 288, 289; Mllica Markovlc, op. cit., vezi ]l.falamegya.
13
Prediul Deliblat nu figurează ln documentele de epocă, exceptând o hartă a domeniului
Tohădia din 1777, la care ne vom referi ln paginile următoare.
14 l\llllcker B6deg, op. cil., p. 172; Felix Millcl<er, Geschichle dcr Gemeinde Cim•oş (CsdL"Os) im
lJanal - 1247-1919, Bela Crkva (Weissklrchen), 1919, p. 3.
15
La 1256 este 1Jilla Chawas; Ia 1285 - poss. Chawas; ln registrul de dijme papale figurează
între localităţile aparţinătoare arhidiaconatului de Timiş, decanatului „dintre Timiş şi Bârzava"
(„de media Tymisy Burza"), sub numele Cauas (1333), J(aua (1334) şi Chaoas (1335). Satul mal este
menţionat în 1360 şi 1442. Vezi Millekcr B6dog, op. cil. p. 172; Felix l\Hllekcr, op. cil., p. 3, 4;
Documente privind istoria Romdniei, veacul XIV, C, Transilvania, I II, 1331-1340, Bucureşti,
1954, p. 222, 240, 244.
18
Dr. Samu Borovszky, op. cil., p. 50; Millckcr B6dog, op. cil., p. 188; Corlolan Suciu, op.
cit., p. 261. Glera mal este menţionată sub denumirea de Gewr (anii 1329, 1343).
17 Documente privind istoria Romt'iniei„., p. 222, 223. 1n acelaşi document, la dijmele încasate
ln anul 1334 (lntâia şi a doua plată), Gad figurează sub denumirile Gunad şi Guad, Tolvădla sub
acelea de Talvod şi Tolnoyd ( = Toluoyd), Iar Sarcea sub numele de Soruld; wzl şi p. 233, 235,
240; Mllleker B6dog, op. cil., p. 239. Conform acestuia din urmă, Sarcea la 1333 era Zoriika, Iar
Ia 1338 Zarchatelek.
18
Dr. Samu Borovszky, op. cil., p. 58; Millcker B6dog, op. cil., p. 30.
19 I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoricul J/ilropolici 1Ja11ol11/ui,
Timişoara, 1980, doc. 72, p. 131, 135, 147. Considerăm că stabilirea naţionalităţii populaţiei acestor
localităţi pe baza celor consemnate ln amintitul catastif este o intreprindere oarecum riscantă,
lntrucât textul publicat în limba sârbă prezintă numele locuitorilor ln variantă sârbească, ln timp
ce ln traducerea ln limba română, acestea apar ln forma lor românească. Dat fiind faptul că multe
nume sunt comune ambelor etnii, nu putem şti, de exemplu, dacă l\larko/ Marcu, Stepau I Ştefan
sau Nedelko / Nedelcu au fost sârbi sau români. Apreciem totuşi, cu rezervele necesare, că locuitorii
celor trei state aparţineau ambelor etnii.
20
1n paranteză, denumirea din document a localităţii. Aşa mai departe.
21
Traian Blrăiescu, op. cit., p. 126.
22 Dr. Jeno Szentklâray, op. cit., p. 21 şi urm.
23
I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cil., p. 131.
24 „Der Temesvarer Bannat, Abgcthellet in Selne District, aufgenommen und abgemesscn
auf hohen befehl lhrcr Hochfiirstllchen Durchlaucht des Prlntzcn Eugenii von Savoyen, lhro Rom:
Kays: und Cath. May; General Lleutenanten, unter dem Gouvernement Seiner Excellencz des Herrn
Generalen Feld Marshallen Grafen Claudll von Mercy, 1723-1725": copia hărţii păstrată Ia Muzeul
Banatului din Timişoara, secţia de Istorie, nr. lnv. 368.
Cercetările viitoare urmează să stabilească dacă ne aflăm în faţa unei omiteri a localităţii
Tolvădla sau a întreruperii continuităţii acesteia. Pe această hartă, canalul Bârzava nefiind lncă
construit, mlaştinile Ilancci se întindeau mult spre nord, ajungând până acolo unde ar fi trebuit
să figureze vatra satului Tolvădla.
25
Bujor Surdu, Aspecte privitoare la siluatia Banalului in 1743, în AIIC, XIII, 1970, p. 28.
28
Dr. Samu Borovszky, op. cit., p. 124, consideră că localitatea Toager a fost întemeiată
Intre anii 1760-1770 cu români veniţi de pe valea Mureşului. Datarea lnfllnţăril satului după
1760 este o consecinţă a faptului că pe harta oficială austriacă din 1761 se menţionează Togier, fără
ca această însemnare să fle însoţită de simbolul de sat locuit, ceea ce, probabil, a constituit pentru
Istoric un argument in favoarea existenţei pc acel Ioc a unul predlu cu acest nume. Corlolan Suciu,
op. cil., II, p. 198, Indică anul 1761 ca dată a atestării documentare a satului Togier, citând ca
sursă de Informaţie lucrarea Istoricului S. Borovszky, fără a menţiona că, după acesta, aici se
afla un predlu. Conscripţia camerală din 1743 clarifică problema, stabilind că inexistenţa pe harta
din 1761 n simbolului folosit pentru Indicarea prezenţei unul sat se datorează unei omisiuni.
27
Bujor Surdu, op. cil., p. 25-28.
28
Dr. Nicolae M. Popp, Populatia Banalului in timpul lui Iosif II, extras din lucrările
Institutului de Geografic a Universităţii Regele Ferdinand din Cluj şi Timişoara, VII, 1942, p. 26,
29, 37, 42. Conac şi Toager nu sunt menţionate ln studiu.
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2 • .J. J. Ehrlcr, op. cil., p. 134.
ao Ion B. Mureşianu, Un document din 1767 privind aspecte ale vie/ii bisericeşti din Banat, ln
Mitropolia Banatului, nr. 5-8, 1976, p. 540; I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 308. Sunt
respectate denumirile satelor din document.
31 Parohia din Csavos (Ciavoş) era vacantă la acea dat:!.
32 I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cil., doc. 150, p. 3i1.
33 Dr. Samu Uorovszky, op. cit., p. 48.
34 Denumirea satelor şi numele preoţilor conform I. D. Suciu, H. Constantinescu, op. cu.,
p. 371.
3
;; Ibidem, p. 378; P. Hi:du, D. 01:ciuh seu, Conlribu/ii la istoria lnvă/ămdntului din Banat
până la 1800, Uucur~şti, 19/7 consideră ca dată a atestării documentare a şcolilor din Gad,
Gicra, Tolviidla şi Toager anul 17i6, ln baza faptului că ele sunt menţionate ln memoriul privind
necesarul de rechizite şcolare, întocmit de Teodor Iancovlci la 20 ianuarie 1777. Dat fiind insă
că în documentul original german se precizează că este vorba doar de „localităţi ln care s-a propus
întemeierea de şcoli", precum şi datorită faptului că existenţa acest.or şcoli este infirmată de documente blsericcşll şi şcolare ulterioare, nu împărtăşim Ideea func\ionării unor şccli in respectivele
sale la 1776. Vezi p. :.!69, :.!70, 277, 301, 321-322.
36 Dr. Jeno Szcntklâray, op. cit., p. 206 şi urm., 326; Sonya Jordan, Die kaiscrlicbe ll'irtsclia(tspolilik im Banat im 18 Jh, Miinchcn, 1967, p. 82.
37
ln traducere: "Domeniul Tolvădia constituit din satele Gad, Tolvădia, Giera, Toager,
Sarcea, Canac, Clavoş şi Surian", lucrare anonimă, realizată probabil de un inginer cameral, se. 1:
7 .200, !JO x 47 ,5 cm, mss., hârtie filigranată, colorată, limba germană, originalul păstrat la l\luzcul
Banalului din Timişoara, secţia de istorie, nr. inv. 804.
38
Dr. Samu Borovszky, op. cit., p. 58, 59.
30
Azi, Dudcştii Vechi.
40 Azi, Lukino Se/o.
41 I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cil., doc. 150, p. 371.
42
Un iugăr ln Banat echivala cu 1600 stânjeni.
·u J)r. Jeno Szcntklâray, op. cit., p. 411, 414, 415.

DEJ,EGE BEZtGLICll DER OHTSCHAFTE~ DES GUTES TOLVĂDIA (1777)
Zusammenfassung

Das Gut Tolvădia - im Besltz des Habsburglschcn Hauscs - befand sich ln dcr Ebene des
Banates und bcstand im Jahrc 1777 aus dcn Dorfern Tolvădia (Livezile), Gad, Giera, Toager, Cia\'OŞ (Grănicerii), Surjan, Konak und Sarcea. Die crsten fiinf befinden sich heute ln Rumanien,
Konak und Surjan in Serblen, und Sarcea ist am Ende des 18. Jhs verschwunden.
In der vorlicgenden Arbeit werden, nachdem man den allgemeinen geographischen Rahmen
dcr betreffcndcn Herrschaft, als auch dic benachtbarten Orter und Prădlen dargestellt hat, dlc
wichtigstcn historischen Daten der acht Dorfer, beginnend mit dcr dokumcntarlschen Erstbelegung
bis zur Bcgriindung des Gutes Tolvădia, angegeben. Dle meisten waren sehr alte Ortschaften. Ciavoş wurde schon im Jahre 1247 dokumentarisch belegt, Giera in 1322, Gad, Tolvadia und Sarcea
in dcn Jabren 1333-1335, und Konak in 1425. \Vcitcr wlrd bewiescn, dass alle diese Ortschaften,
an dencn sieli auch Surjan zuschliess, in der Zeit der ottomanischen Herrschaft bestanden, und,
dass sic auch dcn iisterreichisch-tiirkischen Krlegen, die mit der Eroberung des Banates von Osterreich endeten (1718), iibcrlebten. Das Schicksal dleser Ortschaften, die kamrnerale Giiter wurden,
wird dann wclter im Laufc des 18. Jhs. verfolgt.
In dcr vorliegendcn Arbeit bewcist man, dass das Jahr 1743 das Datum der dokumentarischcn Erstbelegung des Dorfes Toager ist und nlcht die Jahre 1760-1770, wie, man behauptet.
Es wird wciter gezeigt, dass in diesem Jahrhundert diese Orter von orthodoxe Rumanen und Serbcn bewohnt waren und cs werdcn Daten beziiglich der Anzahl von Hausern und Familien, dcr Grosse
des Dorfbodcns, des Bestehens der Pfarreicn u.a. angegcben.
Ein wichtigcr Teii des Studlums bcschiiftlgt sich mit ciner Karte des Gutes Tolvadia („Herrscbaft Dolvadia - bcstehet aus denen Diirfern Gaad, Dolvadia, Gyrr, Thodier, Sarczia, Kannack,
Csavosch und Schurian"), von dcr man voraussetzt, dass sie Zwecks Vleiterverkauf des Gutes an
Privatlcuten verfcrllgt wurdc. Dicses kartographischc Material bringt uns dle allen, unsysthematl5icrten Diirfor, wic auch dlc klelnen Kolonlcn von Konak unei Tolvadla, vor die Augen. Ober
jiesc Kolonien wird vorrl.izupchtiiigcn von l'iner deutschen ron isch-kLtholischcn Eevolkerung bewohnt
waren. Ein Grosstcil dcr Arbelt bczieht.sich wcitcrhln .aur die llelegc bezilgllch des Erdb9dens
dcr acht Dorfer, auf dic Aufteilung der uusgcsctzt, dass si~ Grundstiickc, wobel der Frage von biiuer
lichen Ansiissigkciten cine grossc Aufmerksamkeit ges·chenkt wird:
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TRAIAN DODA ŞI RAZBOIUL DE INDEPENDENŢA
(1877-1878)

:Se vor împlini, în iulie 1995, 100 de ani de la trecerea in nefiin!ă a genernlului bănăţean Traian Doda. În acest interYal de timp au fost publicate mai multe
referiri la viaţa şi activitatea sa, atât pe linie militară, cât şi in cadrul mişcării
naţionale româneşti din Banat 1 .
Vom încerca îu rândurile ce urmează r,.ă surprindem, pe haza mărturiilor
documentare păstrate, un episod des amintit de biografii săi rrferilor la eforlurilt>
făcute de cercurile oficiale din Bucureşti de a oh! int> st>rYiciilc sale pt>nlrn armata
română în anii războiului de independenţă.
Hcdeschiderea problemei orientale prin i1b11cnirea răscoalrlor din Bosnia şi
Ilerţegovina în anul 187:) şi extinderea luptci antinlomanc in !871i prin alălurarca
sârbilor, muntenegrenilor şi bulgarilor 2 au dat noi impulsuri acţiunilor poporului
român pentru dobândirea neatârnării de stat. Ca urmare a pr<>cipitării evcnimentclor din Peninsula Balcanică, încă în toamna anului 187G, unii fruntaşi ai vieţii
politice din România şi-au îndreptat atenţ.ia spre Traian Doda şi David Crs de
Margina, doi cunoscuţi ofiţeri români care se afirmaseră in armata austro-ungară.
La 17/Hl noiembrie 1876, Yincenţiu Babeş expedia din Pesta o scrisoare lui
George Bariţiu în care ii făcea cunoscut încercările din Bucureşti .. de ~ câştiga
pre Doda şi pre Crsu, pre cela prin Deşliu iar pre acesta prin Iancu'· 3 • ln continuarr el nota că a comunicat „pe cale indirectă acrlor fraţi ai noştri din Bucureşti
ră până nu vor purcede dânşii prc calc dreaptă, capacitându-ne anume pre Dumneata, pre Mocioni şi pre mine, cum că ceia ce aţintesc ei este cu minte şi serios,
prin urmare şi posibil şi necesar, nici când nu Ic Yor succede pa~ii întreprinşi pre
la spatele oamenilor de hine'" 4 •
In primăvara anului următor, Ion C. Brătianu în calitate de prim ministru
al guvernului român l-a trimis pe Eugeniu Carada în capitala Cngariei pentru
a lua legătura cu generalul bănăţean în vederea atragerii sale în rândurile armatei
române. Dar, să-i dăm cuvântul biografului lui Eugeniu Carada pentru prezentarea
întâlnirii cu Doda. „După cc s-a înapoiat la Bucureşti - notează acesta - Brăti
anu, ajutat de Eugeniu Carada, continuă să se ocupe cu multă râvnă de organizarea tinerei noastre oştiri. Lipsa ofiţerilor bine pregătiţi constituia una din cele
mai grele probleme. Brătianu se gândeşte atunci la românul bănăţean Traian Dada,
care era general în armata austriacă şi avea o reputaţie bine stabilită. Dorea să-i
încredinţeze lui comanda armatei. Eugeniu Carada a fost trimis la Budapesta,
pentru a-1 determina să vină în ţară. Acolo s-a întâlnit Carada cu Vichentie Babeş,
pe care l-a rugat stăruitor să-i mijlocească întrevederea cu Duda. Dar Babeş amâna
de pe o zi pe alta să-l cheme pe Doda la Budapesta. Timpul ern preţios. Caracla
nu putea să aştepte prea mult. A plecat la l\lehadia, unde doctorul băilor Popov ici
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1-aaduspeTraianDoda.Treizile adiscuta!Carada cugeneralulhănăţ.ean. Se încredinţeaz{1 insă di. Yiteazului genrral îi lipsrau unelr din calitătilr crrute unui generalisim. L-a părăsit şi s-a intors rn grabă la Burureşti";;.
Docta a acecplat oferta gunrnului român, dar a rondi\ionat plecarea de aprobarea împăratului Francisc Iosif.
Întrr timp, evenimrnlrlr s-au derulat cu repeziciune în capitala Homâniei,
culminând rn declararea stării de război cu Poarta şi proclamarea independenţei
depline dl' stat.
Dialogul pt' aceasli.i temă a fost continuat pe cale diplomatică prin intermediul lui I. Bălăceanu, rep1ezcntantul Homâniei la Yiena, căruia, la începutul lunii
iunie, premierul român i-a rxpecliat două telegrame. În prima, datată 1 iunie, Bră
tianu făcea cunoscut ră: ,.Prinţul va fi foartr fericit clacă împăratul ar autoriza pc
Doda să vină. Îi Yom crrn o situaţie foarte avantajoasă şi dintre cele mai sigure.„" 6 .
în cea de-a doua, npediatft la\) iunie, se cerea rezultatul demersurilor: „Nu mi-aţi
răspuns nimic în prohkma generalului Doda, Aştept răspunsul vostru'' 7 •
Din corespondenţa purtată de I. Bălăccanu cu Yincenţiu Babeş reiese că, în
momentul in care a primit prima telegramă, el i-a fii.cut cunoscut conţinutul ei
fruntaşului român hă1:ăţean. Aresta nu a răspuns imediat. Peste câteva zile, Ia
\) iunie, primind cd de-al doill·a mesaj de la Brătianu, diplomatul român a luat
din nou legătura cu l'l. Cl'rt l'sll' că de aceasl{1 dată a primit o scrisoare în care era
formulat p1nctul ele vedere al acestuia. Nu cunoaştl•m l'xact modul în care s-a
exprimat Bateş, dar din răspunsul dat de Bălăceanu în 13 iunie rezultă că au
fost formulate unele rezerve. „Dacă ar fi ceva de adăugat la ceea ce am avut
onoarea a vă r.răta esle că trebuinţa este mai viu simţită de cât oricând şi că
timpul sr grăbeşte - sublinia I. Bălăceanu. ~i mie imi este multă tl'amă de complicaţiunile re :11 putea aduce patimile atâţate de cei rău voitori sau de cei cu
vederea scurtă. Pentru Homânia, a rărl'i politică este şi trebuie să fie de a linişti
orice tl'mere in jurul l'i şi de a inspira increderca puterilor ce dispun de soarta
sa, orice perturbaţiune in Transilvania ar fi o lovitură de moarte. Tot sper insit
în patriotismul inteligent, în prudenţa şi în răbdarea ce caracterizează pc românii
din orice pnrlc ce loc. Politica guwrnului ungar se va schimba, fiţi sigur, în ceea
ce mă priveşte EU admit ca oamenii de stat der;111i de acest nume să persevereze
mult timp într-o ea le rătăcită. Am văzut chiar ieri pe contele Andrassy" 8 .
Într-ade,·ăr, angajată intr-o dificilă confruntare cu Imperiul Otoman, Homânia se străduia pe cnle diplomatică să păstreze raporturi de bună vecinătate cu
Auslro-Cngaria pentru ca aceasta să nu încline balanţa de partea turcilor. După
proclamarea indepcndenţl'i, şeful diplomaţiei austro-ungare, contele Iuliu Andrassy,
făcuse cunoscut agentului român în mai multe rânduri că „atâta timp cât nu va fi
un drl'pl nou, nchiul drept subzistă pentru ci, dar că în fapt Austria nu se va
rronunţa drcâl după război şi că a recomandat celorlalte puteri inclusiv Rusiei,
să-şi rczer\'e opinia lor pânf> atunci'' 9 •
Într-un raport expediat la ;\linisterul de externe român, Băliiceanu nota că
I. Andrassy i-a precizat personal că l'l „se opune oricărei proteslatiuni, rechemări
de consuli, trimiterii înapoi a agenţilor noştri tot atâtea măsuri propuse de o putere
re care nn a numit-o; ci a sfârşit prin aceste cuvinte semnificative: atitudinea
pe care Homânia o va observa până la pace va fi aceea care va dicta deciziunea
Puterilor, până alunei cred nl'cesar să vă previn că ziarele ungare nu exprimă
nici pe departl' ideile mele asupra acestei chestiuni" 10 •
Pe de altă parte, guvernul maghiar care avea in frunte pe Tisza Kidman
a privit cu ostilitate actul intreprins de statul român. Astfel, contele I. Andrassy
s-a văzut nevoit să-l întrebe pe premierul maghiar: „Crrzi dumneata că este o poli-
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tică

cuminte aceea care împiedică o naţiune din preajma noastră dr a unnan
cursul firesc în dezvoltarea istorică a unui popor, crezi că se poate împiedica, şi,
dacă mai poate rămâne prietenie de pe urma acestei atitudini?" 11 • Tisza i-a răspuns
amintind că România e aliată cu Rusia, deci panslavistă. Atunci Andrassy a replicat: ,,Dacă românii vor să se facă slavi, norocul nostru, scăpăm de dânşii în cali~:i.le de români" 12 •
Fireşte, acţiunea curajoasă a României a fost întâmpinată cu manifestări de
simpatic de cătrr românii transilvăneni, bănăţeni şi bucovineni. Publicaţia vieneză
.,Der Osten" informându-şi cititorii despre hotărârea Adunării Deputaţilor din Bucu;·eşti nota că: „Milioane de români din Transilvania, Banat şi Bucovina urmăresc
cu sim\ăminte fră\eşti lupta glorioasă a fraţilor lor împotriva Porţii Otomanc" 13 .
În urma publicării unor apeluri pentru ajutorarea frontului prin colectarea de
bani şi materiale sanitare pentru ostaşii români suferinzi, în numeroase localităţi
urbane şi rurale a început o intensă acţiune de adunare de ofrande. Alarmate de
amploarra acrstor acţiuni, l\linisterul de inlc'rne maghiar a ordonat dizfJlvarea comitetelor sub pretextul că activitatea lor ar contraveni neutralităţii imperiului. Comitetele de sprijin constituite sau care erau re punctul de a lua fiinţă au fost desfiinţate. Periodicele româneşti au ripostat atâl împotriva măsurii întreprinse, cât
şi a cam par.iei dczlănţ uite de gazete le guverna menta le.
Într-un articol apărut în „Gazeta Transilvaniei" se arăta c[1 „iubirea si lcf1ătma
de sânge nu se dizolvă decât odată cu Yiaţa" 14 • lP.lcrdicţia a rămas fărf1 t·f~ct:'colec
tele continuând întrucfat foştii conducători ai comitelor de sprijin şi-au desfăşurat
acth·itatca ca persoane i;articulare. După această dată, alături de noi apelmi de
sprijin, presa românească a publicat periodic lungi liste ale contribuabiiilor.
Pentru sprijinirea dirC'ctă a campaniei militare, mai mulţi tineri români an
~i.iat hotărârea de a trece clandestin grani!a în Vf'derca înrolării în armata româi;ă.
La :n mai 1877, I. Bălăcea nu făcea cunoscut lui l\!. Kogălniceanu că la ultima
întrewdere cu I. Andrassy, acesta i-a relatat printre altele că a primit o telegramr1
din care rezulta că mai mulţi locuitori din părţile Făgăraşului şi Sibiului, care nu-şi
Jatisfăcuseră serviciul militar, trecuseră frontiera, fără paşapoarte, pentrn a s~·
înrola în armata română şi că, la trecerea lor prin orşaul Ploieşti, fuseseră obiectul
;.mor manifestaţii politice osLiic monarhiei. Pentru aplanarea acestui posibil conflict
cu guvernul maghiar, Andrassy a propus ca aceşti tineri să fie trimişi înapoi la
căminele Ier, unde nu vor fi de loc neliniştiţi, dacf1 afacerea se rezolYă nrnic~l.
G11vernul austro-ungar, Cngaria mai ales - a continua~. el - va Yed.ea în retrimitrrea lor un act de hună vecinătate şi o mărturie de sentimente cordiale" 10 • Cu
acest prilej, I. Andrassy a făcut precizarea că premierul maghiar cxpC'diasc telegrama
direct lui Francisc Iosif, iar aceasta i-a returnat-o în vederea soluţ ion[irii.
A doua zi, I. Bălăceanu a revenit cu o nouă notă pe această ternă, arătând
că „împăratul se intercseazu activ elf' această chestiune şi doreşte să o vadă rezolvată amica J"1 6 •
Deşi Bălrircanu opinase pentru a se da satisfacţie a11torilă[ilor auslro-ungaic,
şeful diplomaţiei române, :\1. Kogfllniceanu, l-a delegat să comunice că g11vernul
român a făcut tot cc a fost posibil rcntru a menaja susceptibilitatea mai mult
decât bolnăvicioasă a g11Yernului de la Budapesta. A amintit apoi că regretă
tratamentul la care au fost supuşi românii transilvăneni şi interdicţia de a se adur.a
colete pentru ambulanţele armatei româ1:e. Legat de cei şase tineri care trecuseră
graniţa clandestin, c I speeif ica hotărât că „sub nici un prelex l m1 vom săvârşi
actul de nedreptate de a preda autorită\ilor austro-ungare, fără vina unui delict
specificat, pe orice tânăr român din Transilvania care va fi venit în ultima vreme
în ţara noastrf1 pentru Yrcun intcn's oarccare 1i. În final a insistat să se amintească
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că

ceea ec nu

făcuse

in 1860 când a fost vorba de maghiarii perse-

cutaţi nu put~a face acum, mai ales că era vorba de români.
În acest context, I. Bălăceanu a discutat cu I. Andrassy cererea formulată de

Doda pentru a obţine aprobarea în vederea plecării la Bucureşti. Cltimul cuvânt
rfl·enea desigur împăratului. Acesta a refuzat să dea curs dorinjei exprimate ele
generalul bănăţean invocând neutralitatea Austro-L'ngariei şi faptul că Doda era,
în acelaşi timp, deputat opozant în Dieta de la Budapesta şi fruntaş politic al românilor bănăţeni. După rnm am menţionat mai sus, generalul Traian Doda era
la pensie de cinci ani şi deci sub aspect diplomatic, statul dualist nu ar fi fost prea
implicat. În ceea ce priwşte activitatea sa politică era adevărat că din 1872, de
când trecuse în rezervă, desfăşurase o susţinută activitate în cadrul mişcării naţional:.
româneşti. În acel timp, ci devenise foarte popular nu numai printre conaţionali, d
şi printre celelalte naţionalităţi. Chiar cu prilejul audienţei la împărat, Docla condusese o delegaţie de români bănăţeni pentru a protesta împotriva măsurilor luate
de guvernul maghiar cu privire In rearondarea cercurilor electorale menite să împiedice alegerea de deputap români in conformitate cu numărul lor. În aceste condiţii,
aprobarea plecării sale şi numirea într-o înaltă funcţie militară de fătre regele
Carol i-ar fi conferit semnificaţia unui simbol pentru românii din monarhie, complicând şi mai mult situaţia gu...-ernului maghiar, foarte îngrijorat după cum am văzut
de evoluţia evenimentelor din Transi!Yania. Având „un caracter hotărât şi energic relata Bălăceanu - a devenit poate, fără să vrea, conducătorul indicat al oriel1rci
agitaţii, al oricărei miş<'ilri româr.~ împotriva hegemoniei maghiarc" 18 .
Totuşi, prin intermediul lui I. Bălăceanu, Mareic Stat Major romftn, ţinând
cont de marea lui experienţă, l-a consultat în mai multe rânduri. În legătură cu
locul trecerii peste Dur:ăre, Doda a afirmat că forţarea mai sus de Vidin ar fi
reprezentat o greşeală imensă. În caz de nereuşită - deoarece întoarcerea peste
fluviu dncnea imposibilă - nu ar mai fi rămas decât retragerea în Serbia, ceea
cc atrăgea după sine duşmănia făţişă a armatei austro-ungare. El a susţinut ca
operaţiunea să aibă loc în împrejur im ilc Bechetu lui pentru că, în caz de insucces,
retragerea s-ar fi executat în lungul malului drept, putându-se lua legătura cu cel
mai apropiat c01p ce armată rus. Comandamentul român a ţinut cont de sugestia
lui Do da. î nfrânf,eit a armatei ruse la Plevna, mmată dC' are lu I marelui duce Nicolae,
comandantul forţC'lor ruse de pe frontul balcanic, a dus la schimbarea intregului
plan strategic. Trurcle cu t(·hnica de h!ptă şi proviziile au fost dirijate spre Corabia,
pe unde, de altfr I, a trecut cea mai marc parte a oştirii 19 •
După unele mărturii, generalul Pencovici a stat la Caransebeş mai multe zile,
consultandu-sc <U generalul Doda în lcgătură cu derularea opcra!iunilo!· militare în
vt•derea cuceririi cetăţii VidinuluF 0 •
Cu acelaşi rezultat negativ s-au finalizat şi demersurile legale de imolarea
unui alt cunoscut general bănăţean Alexandru Guran şi a colonel11l11i ardelean David
Crs de T\fargina, rosesorul celui mai înalL ordin militar din imperiu .. '.\[aria Tercsia",
aflat in acel timp, ca şi Doda, la pensie.
În final ne vom opri la câteva calităţi pe care le întrunea Trai:t!l Dada, caliUlţi avute, desigur, în wdere de oficialităţile române. În anul 1877 ci a\·ea 55 de
ani, vârstă care îi conferea o bogată experienţă de viaţă. ,\cadrmia militară şi
Şcoala de război din Viena - instituţii militare de prestigiu in acel timp - absolvite cu rezultate meritorii i-au îmbogăţit cunoştinţele de tadicf1 ~i strategie
militară. Temeinica pregătire profesională i-a facilitat parcurgerea rapidă a treptelor ierarhiei ostăşeşti de la gradul de sublocotenent până la cel de general
maior. De-a lungul anilor a ocupat funcţii importante în stalu! major al unor
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unităţi dizlocate in diferite zone ale monarhiei. intre anii \8lH- t8GÎ i s-a i ncredinţat conducerea pieţei din \'cnepa. În caracterizarea de serviciu făcută în anul

18G8 se menţiona: „A condus cu atenţie şi grijă treburile comandamentului pieţei
şi secţia statului major general la \'eneţia. Posedă o judecată militară practică
bazată pc studiu şi experienţă. Face impresia unui ofiţer serios cu simţul datoriei,
cu ambiţie, al unui om cu aptitudini multiple, apt pentru un ofiţer de stat major"21.
A fost un iscusit topograf militar. În anii 1854-1856, în timpul războiului
Crimeii, regimentul său fusese cantonat în Muntenia şi Dobrogea împreună cu alte
subunităţi. Cu acest prilej, generalul Coronini, comandantul trupelor austriece
aflate în Tara Românrnscă i-a trasat sarcina specială de a efectua lucrări topografice în vederea întocmirii unor hărţi pentru zone ale Munteniei şi Olteniei. Lecturarea însemnărilor sale zilnice întocmite în scopul decontării cheltuielilor de
călătorie dau o imagine clară asupra peregrinărilor de-a lungul şi de-a latul ţării
din Munţii Parângului şi până la vărsarea Ialomiţei. Căpitanul Doda şi-a îndeplinit cu multă conştiinciozitate sarcina primită. Dovadă a fost faptul că la 7 mai
1856 generalul Coronini i-a mulţumit ,,pentru realizări" şi a dispus sft fie recompensat după merit 22 •
Cu prilejul reîntoarcerii la unitatea sa din Banat, pe ruta Giurgiu-Orşova,
el a avut posibilitatea de a observa atent şi relieful din dreapta Dunării. În momentul când trupele române au intrat în dispozitivt:l de apărare în sudul ţării, ele
dispuneau de unele hărţi întocmite de Doda. Potrivit unor surse, prin intermediul
său şi al generalului Alexandru Guran, Institutul topografic militar vienez a asigurat hărţile necesare armatei române pentru operaţiile ele la sud de Dunăre, hărţi
multiplicate la Bucureşti în sute ele exemplare 23 •
Pe parcursul întregii vieţi Doda a acordat o mare importanţă studiului. A
reuşit să înveţe mai multe limbi. În rafturile bibliotecii sale avea cărţi nu numai
pe profil militar, ci şi de cultură generală. Studiul lor i-au lărgit desigur orizontul
cultural.
Dar, poate că ceea ce a atârnat cel mai greu în balanţ[t - atunci când regele
Carol I a comunicat că ar fi fericit să-l aibă colaborator - a fosl marca sa experienţă pe câmpul de luptă. În anii 1848-1849, 1859 şi 1866 participase direct la
desfăşurarea multor operaţii militare. Treptat, generalul bănăţean ajunsese, se pare,
unul dintre cei mai competenţi ofiţeri pe linie de stat major din imperiu. Cu prilejul deplasărilor sale în vederl'a întocmirii hărţilor solicitate de către generalul
Coronini este posibil ca Doda să fi stabilit unele legături cu ofiţeri ai armatd
române. De asemenea, trebuie reţinut faptul că in acei ani, la Marele Stat Major
român îşi desfăşura activitatea şi căpitanul Moise Groza, originar tot din Banat,
care reuşise să părăsească armata austro-ungară şi cunoştea foarlc bi ne va loare:i.
cor.aţionalului

său.

Toate aceste calităţi ne îndreptăţesc să credem că acel „suflet nobil, cu caracter tare ca fierul şi curat ca aurul" 24 , cum l-a caracterizat un contemporan, ar fi
onorat armata română dacă împăratul Francisc Iosif, de care ('('a legat_ prin jură
mânt, i-ar fi dat consimţământ ul oent!"" ::i trece Carpaţii.
\'AS/LE IJUD.4..';)

l\Iuzeul Banalului,
1,

Piaţa
Hunladc
Timişoara 1900

HOMANIA
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TUAIA" DODA Ul\D DER

UNADHi\NGIGKEITSKUIEG (1877-1878)

Zusarumenfassung

Vorliegende Arbeit wiederglbt, aufgrund der urkundlichen Belegc, dle Bemiihungen der
politlschen Krelse von Bukarest, an der Spitze mit Konig Karl I., rnn den bekannten Banater General Traian Doda - im Jahre 1872 aus dcr aktl ven Tătigkeit in der tisterreichisch-ungarischen
Armce durch Pensionierung ausgetrelen - in dic rumanische Armee anzustellen. General Traian
Doda sollte ln den Generalstab der rumănischen Armee aufgenommen werden und dort wichtlge
Auftrii.ge Bekommen, im Rahmen der Vorbereltungen fiir die kiinftige Auseinandersetzung der
rumlinischen mit dcr russischen Armee verbiindeten Arrnee, mit dem osmanischen Reich.
In diesem Sinne hatte l. Bălăceanu, der Vertreter Rumaniens in Wien, mehrere Begegnungen mit dem Graf Iulius Andrassy dem Chef der osterreichisch-ungarischen Diplomatic. Die Entscheldung tag aber in den Hănden des 1-Caisers Franz Josef. Dlcser wcigerte sich dcm Banatcr
General die Genehmigung zu erteilen, indem er dic Neutralităt Ostcrreich-Ungarns einwandte
sowie den Umstand, dass Doda glelchzeitlg Abgcordneter dcr Opposition Im Landtag von Budapest war. Dem Wiener Hof konnte die Erncnnung des Generals Doda ln eine hohe Stelle ln der
von Karl I. befehligten rumănischen Armce nur missfallen, denn cine solche Ernennung wăre fiir
die Rumănen der ostcrreichisch-ungarischen Monarchie ein Symbol des Kampfes fiir nationale
Rechte geworden und somit wăre die Lage der ungarlschen Regierung, dic den Verlauf der Dinge
ln Siebenbiirgen und im Banat mit Besorgnis verfolgte, noch schwieriger geworden.
Nlchtdestoweniger hatte der Rumănlsche Generalstab die Moglichkeit den General Doda
zu Rat zu ziehen ln der Beurtellung einiger Milităroperatlonen siidlich der Donau.
Der Autor schliesste seinen Aufsatz mit der Annahme, dass der Banater General Traian
Doda die rumiinische Armee im Unabhiingigkeitskrirg unmittelbar durch seine Anwesenheit an
der Front und sein militiirischcs Konnen unterstiilzt hălte, wenn kaiser Franz-Josef, dem er durch
seinen Eidschwur verpfllchtet war, sich seiner Anstellung in die rumănlsche Armee jenselts der
Karpaten nicht widerselzt bătle.
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MIŞCAREA NAŢIONALA A ROMANILOR BANAŢENI

INTRE ANII 1895-1905

În cadrul luptei pentru unitate naţională, Banatul, vechi ţinut românesc,
aflat sub stăpânire străină, s-a manifestat în permanenţă în sensul realizării unităţii statului român. Fiind încorporat în mod samavolnic în Ungaria, din anul
1860, Banatul, prin reprezentanţii săi cei mai de seamă, prin fruntaşii săi politici,
dar în primu I rând prin masele populare s-a pronunţat ferm împotriva acestui act
arbitrar în neconcordanţă totală cu aspiraţiile românilor de aici. În consecinţă, ceea
ce a caracterizat istoria acestui ţinut românesc, în a doua jumătate a secolului al
X IX-iea, a fost lupta permanentă pentru libertate socială şi unitate naţională 1
Lupta aceasta nu a fost aceea a unui ţinut izolat, ci a unei provincii româneşti aflate în strânse şi permanente legături cu celelalte provincii şi apoi, după
1859, cu România. De altfel, întreaga activitate naţională a bănăţenilor, în a
doua jumătate a secolului al XIX-iea şi primele decenii ale secolului al XX-iea,
s-a integrat în politica naţională dusă de către statul român 2 •
Activitatea naţ.ională a românilor bănăţeni, ca de altfel şi a celor ardeleni,
a fost influenţată mai ales după anul 1885 de aderarea României la Tripla Alianţă,
in contextul european din ultimele decenii ale secolului al XIX-iea. Această alianţă
nu a împiedicat România să sprijine lupta naţională a românilor bănăţeni, însă i-a
conferit uncie caracteristici mai deosebite, statul român neputând interveni în
mod direct, din considerente de ordin extern, în toate cazurile în favoarea lor 3 •
Lupta bănăţenilor va evolua pe coordonatele mişcării naţionale a tuturor românilor
pentru realizarea statului naţional unitar român - deziderat secular al poporului
român, îndeplinit în măreaţa zi de 1 decembrie 1918 la Alba Iulia 4 •
În perioada postmemorandistă, între anii 1895-1905, activitatea Partidului
Kaţional Homân intră într-o gravă criză. Este perioada frământărilor, care, în
pofida marii sale durate în timp, va avea, pe lângă aspectele negative, şi unul
pozitiv, acela al clarificării poziţiilor principiale şi tactice ale diferitelor grupări,
clarificări care vor duce la întărirea partidului şi la reintrarea lui în activitate sub
noi auspicii.
Perioada de criză s-a datorat, în principal, diferitelor orientări interne din
sânul partidului, ca şi amestecului partidelor politice din România, care, uneori,
subordonau lupta naţională a românilor bănăţeni şi ardeleni intereselor lor de
partid. Orientarea bănăţeană, care s-a constituit ca grupare distinctă în rândul partidului, a fost numită „gruparea moderată" de către o parte a istoriografiei româneşti. În general i se atribuie un rol progresist şi pentru faptul că aşa-zişii „moderaţi" au luptat pentru drepturi politice cu ardoare şi curaj, susţinând dreptul
românilor la o viaţă naţională atât înainte de dualism, cât şi în primii ani după
compromisul care a dat naştere Austro-Ungariei. Astfel, ei şi-au câştigat aderenţi
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în rândurile „ţărănimii şi inlelertualită\ii rurale din Banal şi păr!ile nstir<'. Ei nu
au fosl nici un moment srizionişli, nu au părăsii partidul nici dupft înlăturarea lor
din Comitetul Executiv, nici în timpul şi după mişcarea memorandistă şi nici in
timpul crizei rare va urma. Liderii bănăţenilor n-au acceptat propunerea reprez<'ntanţilor partidelor politice maghiare de a părăsi partidul naţional şi de a forma
un partid moderai, gu\ernamental român. Există, dC' altfel, precedentul din 188,1
al mitropolitului Miron Homânul şi apoi re! din 18%, al lui Partenie Cosma. în
arest sens, Alexandru !\-locioni, rare C'ra considerat de ckparte lidC"rul mişcării
naţionale bănăţene, într-o discuţiC" eu împuternicitul contelui Apponyi, a declarat
ră ar fare partidul moderat, dacă s-ar da drepturi polii ice românilor. „De altfel, el
(Morioni) era convins că guvernul lui Banffy n-ar sta cit• vorbă ru românii şi nu Ie-ar
acorda drepturi politice, nici chiar dară aceştia ar rcm111[a la întreg programu I
de la 1881'' 5 •
Însăşi denumirea de „moderaţi" dală bănăţenilor ni se pare improprie. Într-adevăr, ri cerrau moderaţie în lupta politică, dar în concepţia lor, această moderaţie echivala cu maturitatea politică, cu gândirea profundă a tuturor acţiunilor întreprinse de Partidul Naţional. Aceasta mai ales în condiţiile în rare partidul fusese
scos în afara legii, după proce.,u I l\Iemora ndumu lui, prin ordonanţe le l\linis!eru lui
de Interne din anii 18\)4 şi 18\)5, ca fiind neronsliluţional. Acum, bănăţenii nu
voiau sfl piardă drepturile câştigate în faţa asaltului şovinismului maghiar şi să nu
eompromită mişcarea naţională prin acţiuni nei;regătite ~au nechibrnite. După rum
s-a mai arătat, bănăţenii nu au acceptat niciodată colaborarea c•• guvernele maghiare şi au îme1rat i:e leate căile ~ă menţii;ă solidaritatea i:aţională. Ei 11u 2u
cochetat nici ru mf'ghi:-.rii şi nici 11-au p1mis amestecul putit'elor politire din
România în problemele Partidului Naţio1;al al Hcmânilor clin Transilvania. Pentru
ei, singura cale na cea inorâtă din sâlitd rororului, fără nici o iq~erinţă externă,
ingerinţă care ar fi putut să lonască în solidaritatea naţior.ală im·orând interesele de partid. Bănăţenii işi urmează "linia proprie, de la care nu se abat decât in
momentul în care consideră că împrejurările o impun cu arnitate. Ei cred în destinul poporului român şi luptă nu numai pentru autonomia Transilvaniei ca ardelenii, ci şi pentru autonomia tuturor românilor din mona1hia dualistă. lJnii dintre
conducătorii lor, ra Alexandru Morioni 6 , spirit dotat cu o exci:pţior:ală clarviziune politică, intuiesc că problema naţională a românilor din .\ustro-l"ngaria nu
poate fi rezolvată Jlr deplin decât de răi.re o conflagraţie mondială carC' ar schimba
geografia Eurorei dând posibilitatea naţiunilor să se constituit' in stal<.' naţionale.
De altfel, convingerea intimă a lui Alexandrn :\locioni rra că politica maghiară a
şovinismului exacerbat nu \·a awa alt rezultat decal o mai rapi~lă disoluţie a
monarhiei dualiste, apropiind momentul eliberării naţionale a românilor din Banat
şi Transilvania şi unirea lor cu România. Scopul final al luptei naţionale nu era
altul decât unirea cu patria mamă. Credinţa fruntaşilor bănăţeni, bazată pe buna
cunoaştere a situaţiei şi pe o mare clarviziune politică, potrivit căreia numai o
conflagraţie mondială va rezolva problema naţională din Austro-Cngaria este afirmată ~i în convorbirea din aprilie 1896 dintre Alexandru l\focioni şi Vicenpu Babeş, şi într-un discurs rostit la Academia Homână în anul 188:f.
Definiloriu pentru atitudinea bănăţenilor faţă de rolul fraţ.ilor din Homânia
este fap!ul ră fruntaşii bănăţeni nu se opuneau ajutorului celor din Homânia, dar
cereau sprijin dezinteresat, ca de la un frate pentru alt frate, fără ca acesta să fie
condiţionat de anumite interese de partid. Deci, acceptau ajutorul Homâniei ca
stat, îl cereau chiar, dar nu înţelegeau să se subordoneze liberalilor sau conservatorilor şi să le servească acestora ca masă de manevră în lupta pentru putere. De altfel, bănăţenii alcătuiesc singura orientare din cadrul Partidului Naţional care nu
a acrC'ptat subvenţii din partea partidelor politice din România. Ei sunt intrau372https://biblioteca-digitala.ro

sigenţi in această privin\ă, ca ş1 m rela\iile cu maghiarii, şi cer
să nu condiţ.ioncze ajutoarele lor, pentru că problema naţională

românilor din ţar[t
este a tuturor românilor nu numai a celor din Transilvania, dar pe de altă parte ea nu este nici
a Partidului Liberal, nici a celui Conservator. „Ajutorul fraţilor noştri din România îl aştrptăm, îl dorim chiar, îl cerem, şi ei datori sunt să ni-l dea, că ne sunt
fraţi, că sunt liberi şi noi subjugaţi, că suntrm săraci şi slabi, iar ri puternici.
Ajutoarele lor nr sunt totclrauna preţioase şi scumpe, dar nu cereţi fraţilor şi nu
cercaţi ra în schimbul acestor ajutoare, naţiunea noastră sfântă să o subordonaţi
intereselor voastre de partid, căci atunci ne revoltăm, respingem ajutoarele voastrr
şi aşa săraci şi slabi rum suntrm, ne apărăm noi cauza sfântă, preferând să cădem
cu glorie, cu cauza rurală, decâl să o pătăm" 8 • Drri, nu acceptau ajutorul roncliţionat al partidelor politirr, clar acceptau şi chiar cerrau ajutorul dezinteresat al
României, acesta fiind punctul cir gravitaţir a tuturor românilor, aşa cum se exprima liderul bănăţran Alexandru :'.\locioni 9 •
În roncluzir, clenumirra orientării bănă!enr clin Partidul Naţional ca .,modera lă" 10 trebuie rxaminată sub toate aspec!rle. Moderaţia bănăţenilor rsle, într-adevăr o eonstantă, dar ca reprezintă, în are laşi timp, numai un aspect al luptei
lor n;iţionalr, aspect determinai de condiţiile existente în Cngaria acelor timpuri.
Lupta 1:aţională a hănăţrnilor estr mult mai vastă cantitativ şi nuanţată calitativ,
pentru a o putea identifica ru un singur aspect al ei, acela al moderaţiei în acţi
unile politice. Noi credem că prrzentarea orientării bănăţene s-ar putra întregi cu
ralifirativttl dr ,.intransigenţă'", datorită incapacităţii ei de a farr compromisuri
atâl în rr priuşte politica oficială a Cngariei, rum au înn·rca! şi chiar au făcui
a !le grupări ci in râ1:du I Partidului Na ţi o na I, rât şi diferitele orirutări de partid ci in
Homânia, care subordonau lupta naţională intereselor lor ingustc dr partid. Ea
este intransigentă în consrcvenţa cu rare urmăreşte numai interesele românilor din
Banal şi Transilvania. În rândurile acestei grupări nu vor rxista personalităP
capabile să fară compromisuri sau rhiar să se alieze cu duşmanul. „Intransigenţii" îşi vor păstra linia politică până rând se vor convinge că masele româneşti din Banat şi Transilvania sunt pc deplin maturizate pentru a se angaja într-o
nouă luptă politică, rea ,.activistă", formă rare va duce, în final, la realizarea
statului unitar român. Orientarea bănă\eană intransigentă va exista atâta timp
rât în cadrul Partidului Naţional vor exista lupte interne, iar poziţia sa politică
nu va fi hi nr clarificată. În momentul în care partidul va deveni cu adevărat conducătorul tuturor românilor din Banat şi Transilvania, când comitetul său executiv va fi bine consolidat şi orientat, când partidul va fi adevăratul exponent al
maselor populare, iar poporul va fi solidar cu conducătorii săi, atunci „intransigenţii'' sr vor contopi cu restul partidului şi nu va mai exista o orientare bănăţeană
în rândurile sale.
Rewnind la criza Partidului Naţional Român, după procesul .'.\Iemorandumului, conducerea s-a scindat in patru grupări mai importante: gazetiştii, cei din jurul
Gazetei Transilvaniei de la Braşov, tribuniştii noi, cei care vor fi aduşi în redacţia
,.Tribunei" de către preşedintele partidului Ioan Raţiu, vechii tri bunişti, cei care au
fost înlăturaţi de la conducerea „Tribunei", şi aşa-zişii moderaţi, cărora le-am adău
gat apelativul .,intransigenp•· a\·ând ca organ de presă cotidianul „Dreptatea".
Aşa-zişii „moderaţi'", care după cum am arătat îi reprezentau pe bănăţeni,
aveau o orientare progresistă, fiind incapabili să facă compromisuri cu autorităţile
maghiare, aşa cum procedaseră mitropoliţii Andrei Şaguna şi Miron Românul. Deci,
considerăm ră liderii bănăţeni Alexandru Mocioni şi Vicenţiu Babeş nu pot fi
incluşi în aceeaşi grupare cu adevăraţii moderaţi, cei din Transilvania, conduşi de
către ierarhia bisericească. Nu suntem de acord, in consecin\ă, cu părerea exprimată de către unii istorici potrivit căreia liderii bănăţeni şi capii ierarhiei biseri-
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ceşti

ar fi avut aceeaşi orientare şi ar fi aparţinut aceleiaşi orienlări 11 • Bănăţenii
discutau cu autorităţile austro-ungare de pe cu totul alte poziţii decât adevăraţii
moderaţi.

În perioada memorandistă şi apoi postmemorandistă, bănăţenii erau grupaţi
în jurul ziarului „Dreptatea", ziar înfiinţat la Timişoara la sfârşitul anului 1893,
primul număr oficial fiind datat la 1 ianuarie 1894. Ca obiectiv principal, încă de
la primele articole, ziarul îşi propune să militeze pentru solidaritatea naţională în
faţa prigoanei &utorilăţilor maghiare şi i-a susţinut cu tărie pe români în procesul
de la Cluj, în timpul mişcării memorandiste 12 •
„Dreptatea" nu era cel dintâi ziar al românilor bănăţeni. \"icenţiu Babeş mai
editase, în anii 1866-1876, „Albina" la Viena şi Budapesta şi tot lui îi aparţine
proiectul editării unui ziar românesc la Budapesta, în 1878. La acest proiect participa cu fonduri materiale şi generalul Traian Doda, dar la vremea respectivă, iniţiativa se va dovedi irealizabilă 13 •
Apare, începând cu anul 1880, la Timişoara, „Lurninatornl", ziarul avocatului Pavel Rotariu, care se confrunta cu grave probleme materiale 14 • Ca urmare a
proceselor de presă şi a amenzilor primite, acest ziar este nevoit, în anul 1893,
să-şi sisteze apariţia. În acelaşi timp, sub conducerea dr. Cornel Diaconovici, vedea
lumina tiparului „Romanische Revue", care avea ca principale obiective informarea publicului intern şi extern despre lupta naţională a românilor din Ungaria şi
crearea unui curent de opinie în favoarea acestora 15 •
În momentul în care „Luminatoriul" îşi încetează apariţia, fruntaşii mişcării
naţionale bănăţene hoUrăsc înfiinţarea unui nou organ de presă, „Dreptatea". În
acest scop sunt chemaţi şi invitaţi dr. Corneliu Diaconovici ca editor, iar din noiembrie 1894, Valeriu Branişte, ca redactor responsabil şi ulterior ca director. Încă din
primul articol, „Dreptatea" îşi exprima adeziunea la Programul Partidului Naţional
şi milita pentru solidaritatea naţională. „Baza activităţii noastre va fi programul
Partidului Naţional din 1881, deviza noastră: solidaritatea naţională" 16 • Acest organ
de presă era necesar pentru definirea poziţiei bănăţenilor faţă de Memorandum şi
faţă de celelalte grupări din rândul Partidului Naţional. „Dreptatea" va găzdui în
paginile sale luări de atitudine ale fruntaşilor bănăţeni faţă de deviaţiile unora
dintre conducătorii partidului şi faţă de toate problemele naţionale în perioada
de criză a partidului
Criza Partidului Ntiţional, conturată încă din timpul procesului Memorandumului, nu a avut ca punct de plecare ieşirea bănăţenilor din comitet şi renunţarea
lui Vicenţiu Babeş la preşedinţia partidului, ci atitudinea unora dintre fruntaşii
ardeleni memorandişti. Aceştia, în frunte cu Eugen Brote, aduşi în faţa instanţelor
judecătoreşti refuză să se supună rigorilor închisorilor de la Vaţ şi Seghedin şi,
la îndemnul liberalilor, trec în România. Mai mult, ca o ingerinţă extremă (chestiune care se va mai repeta, n.n.), liberalii, conduşi de către Dimitrie A. Sturdza,
prin Eugen Brota, cer ca întregul comitet memorandist să nu execute pedepsele,
ci să treacă în România. Îndemnul de a trece în România nu venea însă din
dorinţa de-a proteja comitetul memorandist condamnat, ci din interese egoiste de
partid. Liberalii voiau să fie priviţi ca mentorii mişcării naţionale din Transilvania,
din dorinţa de a câştiga noi aderenţi în lupta lor pentru putere. Procesul Memorandumului se desfăşoară chiar în preajma alegerilor din România, la putere aflându-se
partidul conservator. Liberalii porniseră asaltul împotriva lui, servindu-se de miş
carea naţională din Transilvania ca de o masă de manevră. Trecerea întregului
comitet memorandist sau a unor membri ai· săi în România nu ar fi însemnat
identificarea României cu lupta naţională a românilor transilvăneni, ci o adevărată
decapitare a luptei naţionale a românilor din Austro-Ungaria. Dacă această alto-
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exilare s-ar fi realizat, în rondiţiilc de alunei, ar fi an1l drcpl consccin!tt !'t1
numai decapitarea mişcării naţionale şi înstrăinarea maselor de partid, ci şi eşecui
mişcării memorandiste. Succesele sau insuccesele luptei naţionale se răsfrângeau
direct asupra poporului, care fusese alături de conducătorii săi pe tot parcursul
mişcării memorandiste. De altfel, după cum bine se obervă în istoriografia actuală,
„înstrăinarea de popor ar fi insemnat pentru românii din Transilvania," nu numai
pierderea celui mai fidel' şi de nădejde colaborator, ci şi dispariţ;ia raţiunii de a
fi a întregii mişcări 17 •
În condiţiile disensiunilor interne şi ale intcrvenpei liberalilor din România
izbucneşte ceea ce avea să se numească „criza Partidului Naţional Român" 1 [.
Având în vedere poziţia unor conducători memorandişti aflaţi în proces de a nr;:
suporta detenţia pentru atitudinea lor naţ.ională şi ingerinţele liberalilor, preşedin
tele partidului, Ioan Haţiu împreună cu majoritatea membrilor comitetului executiv
hotărăsc în !ăl urarra acestora din conducerea partidului. Deci, se poate afirma că
decizia de a-i îndepărta pc aceşti membri şi pc adepţii lor de la conducerea
partidului era luată încă din timpul detenţiei comitetului memorandist la Vaţ şi
Seghedin. Cei intemniţaţi erau decişi la această înlăturare chiar cu riscul declanşării unei crize. Criză care de altfel s-a şi declanşat, având multiple consecinţe atât
negativr, cât şi pozitive. Ea nu s-a declanşat însă, cu toată situaţia existentă, datorită desfăşurării procesului Memorandumului. Aceasta, din motive de prezentare
în faţa oprimatorilor, pentru că, indiferent de disensiunile care se manifestau în
interiorul partidului, în afară el trebuia să actioneze unitar. O declanşare a crizei
în momcntu l judecării procesului şi a 1 executării sentinţei ar fi oferit câştig de
cauză autorităţilor guvernamentale, care ar fi avut pretextul să prezinte mişcarra
memorandistă ca ncsolidară, iniţiată de câţiva indivizi cu veleitate de conducători
politici angrenaţi într-o acţiune străină de interesele maselor. Necesitatea solidarităţii şi a unităţii pe plan extern a mişcării memorandiste a condus la amânarea
declanşării crizei sale interne.
Orientarea prolibcrală a unor eonducălori ai Partidului Na\ional şi a adcren!ilor lor se accentuează după trecerea acestora în Homânia, chiar în condiţiile
în care liberalii ajunseseră la putere. Aceştia, în frunte cu D. A. Sturdza, vin la
conducerea României, în octombrie 1895 şi din acest moment nu mai sunt interesaţi să susţină cauza naţională a românilor transilvăneni 19 • Mai mult, pentru a
intra în graţiile regelui Carol, care adusese ţara, împotriva voinţei ei, în Tripla
Alianţă, Sturdza, acum prim-ministru ţine faimosul discurs din 13 octombrie
1895, de la Iasi. Aici, Sturdza declara că se abtine de la orice amestec în treburile interne ale' Austro-Ungariei. În acelaşi timp,' liberalii iau cunoscutele măsuri
de desolidarizare de lupta naţională, printre care se numără şi sistarea subvenţiilor
acordate şcolilor româneşti din Transilvania. Deşi atitudinea liberalilor era cât
se poate de grăitoare, Eugen Brote, împreună cu partizanii săi, îmbrăţişează cauza
liberalilor, un aspect de primă importanţă în declanşarea crizei care avea să zguduie partidu 1 timp de zece ani. Pe lângă efectele sale negative, criza va avea şi
-..:nul pozitiv, înnoitor şi purificator20.
După înlăturarea bănăţenilor, în 1892, s-a constituit aşa-numitul comitet
„omogen", care a hotărât înaintarea neîntârziată a Memorandumului. În timpul
procesului memorandist, în ianuarie 1894 a luat fiinţă aşa-numitul comitet „substituit", căruia îi revenea rolul de a conduce partidul în timpul privării de libertate a liderilor memorandişti. În acest comitet se aflau şi Yasile Mangra, unul
dintre partizanii frecvenţi ai lui Eugen Brote, şi Ioan Slavici. De altfel, Brote va
continua să exercite o puternică influenţă asupra partidu ln i până la rezolvarra a
ceea ce s-a numit „Criza Tribunei" 21 •
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Deşi bănăţenii nu au făcut prtc nici din comitetul omogen, nici din re!
substituit, ei protestează împotriva ordonantelor date de către Ministrul de Interne
al Ungariei, Hyeronimy, ordonanţe prin care se dizolva comitetul de partid şi partidul, acestea fiind declarate neconstituţionale 22 • În viziunea bănăţenilor guvernele Ungariei se înşeală dacă îşi închipuie că prin această măsură vor pune capăt
mişcării rraţionale sau vor reduce numărul adepţilor Partidului Naţional. În protestul publicat de către organul de presă bănăţean se spune în continuare că viabilitatea partidului nu este condiţionată decât de legătura cu masele din rândul
cărora a luat naştere, şi nu de existenţa unui comitet sau a altuia. „Un singur comitet poate pieri, poate să se blocheze, poate să se descompună sau dizolva; pentru un timp oarecare să conducă rău cauza, să-i producă dezastre; poate face, în
fine, ceea ce-i scris în cartea soartei sale, dar va pieri el, iar nu Partidul nostru

Naţional" 23 •
Situaţia Partidului Naţional s-a agravat şi mai mult o dată cu izbucnirea
crizei „Tribunei". Aceasta s-a declanşat în noiembrie 1895 şi a continuat până în
februarie 1896. Preşedintele partidului, Ioan Raţiu, imediat după ieşirea din
închisoare a pus problema proprietăţii „Tribunei" şi a Institutului Tipografic
aflate în acel moment în mâna lui Eugen Brote 24 • Acesta este obligat să cedeze
proprietatea „Tribunei" unui consorţiu desemnat de către comitet. Deocamdată
rămâneau aceiaşi redactori, menţ,inându-se şi orientarea imprimată de către Eugen
Brote şi Ioan Slavici. În acest moment izbucneşte un conflict deschis între Raţiu,
preşedintele P.N.R. şi Vasile Lucaciu, secretarul general, conflict care ameninţă să
provoace scindarea comitetului în numele solidarităţii. Organul de presă al
partidului a aprobat deciziile luate de către Raţiu, în calitatea sa de preşedinte.
Totodată s-a evidenţiat rolul purificator a 1 crizei „Tribunei", concretizat în eliminarea aderenţilor librralilor din mişcarea naţională. „Acest moment este de o
capitală însemnătate, fiindcă trădează o întoarcere serioasă şi hotărâtă către poziţia
pe care noi am reprezentat-o: că politica noastră naţională trebuie, în sânul ei propriu, să-şi aibe punctul de gravitaţiune, ceea ce este condiţia sine qua non a unei
politici sănătoase naţionale" 25 • Pentru a nu diviza comitetul şi, implicit, pentru
menţinerea solidarităţii, „Dreptatea" aprobă poziţia lui Raţiu, totuşi, în paginile
ziarului se publică cu imparţialitate şi scrisoarea din 23 ianuarie 1896, a lui Vasile
Lucaciu către Ioan Raţiu. Deşi este trimisă expres organului de presă bănăţean,
contându-se pe neutralitatea sa, scrisoarea apare îrrl r-o rubrică separată, intitulată
„Loc deschis". Cu acest prilej se declară că „organul nostru („Dreptatea", n.n.) nici
nu poate, nici nu voieşte a se identifica sau ieşi din rezervă 26 • În această situaţie
bănăţenii rămân în expectativă, păstrând o poziţie de strictă neutralitate. Era,
de altfel, cea mai bine gândită stratagemă politică, pentru a nu complica şi mai
mult situaţia şi aşa destul de dificilă.
Vasile Lucaciu, secretarul general al partidului, era secondat în acţiunea sa,
de contestare a lui Ioan Raţiu de către Yasile Mangra, unul dintre fruntaşii miş
cării naţionale din părţile arădene2 7 • Acesta s-a ridicat împotriva deciziei preşedin
telui de a trece „Tribuna" şi Institutul Tipografic în proprietatea unui consorţiu.
Acuzaţiile lui la adresa lui Raţiu au fost publicate în „Revista Orăştici", din care
cotidianul bănăţean dă ample extrase~ 8 •
La rândul său, presa şovină maghiară încerca să exploateze în folosul său
„Criza Tribunei". Aceasta atribuia criza „Tribunei" Partidul.ui Naţional şi comitetului
executiv care s-ar fi aflat în pragul scindării. În acelaşi timp, maghiarii urmăreau
să izoleze pe conducătorii mişcării naţionale româneşti de mase. Scontând pe
scindarea comitetului executiv, ei avansau ideea că unii conducători români ar
manifesta permisibilitate faţă de soluţia creării unui partid independent, care ar
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urma să ducă o politică proguvernamentală. AcesL partid trebuia să accepte ideea
de stat unitar naţional maghiar. Bănăţenii au atras atenţ-ia asupra acestui pericol
şi au militat pentru păstrarea unităţii comitetului central şi a partidului 29 •
În această situaţie la nivelul comitetului central sfâşh1t de contradicţii,
Raţiu ia măsuri radicale menite să curme criza „Tribunei" şi să întărească partidul.
Acestea au fost adoptate în cadrul conferinţei comitetului memorandist din 5 februarie 18% şi vor avea un rol important în viitoarea configuraţie a partidului, creând
o nouă orientare de către organul de presă care se va întemeia de către cei indepărta

li.

La conferinţa din februarie 1890, membrii comitetului au hotărât, cu majoritate
de voturi, ca proprietarul nominal al „Tribunei" şi Institutului Tipografic, Tit Liviu
Albini, să renunţe la proprietate în favoarea preşedintelui partidului; în schimb,
Raţiu ana sfi pună ca1;ăt procesului intentat lui Brotr. Deci, din punct de vedere
material, Eugen Brotc nu mai putea influenţa comitetul, iar Raţiu, pn~şedintele
rartidului, câştiga autoritate asupra principalului organ de presă al comitetului.
Tot acum !':e hotăra înlăturarea lui Albini şi a lui George Bogdan-Duică din serviciul Inslitutului Tipografic. Într-o situaţie foarte dificilă era pus şi Ion Rusu
Şirianu, rrdactor al ,.Tribunei'', continuarea activităţii sale gazetăreşti rămânând
la latitudiriea preşedintelui Raţiu. Affstuia i se oferea doar o colaborare externă
cu avizul preşedintelui şi în condiţiile supravegherii sale directe ele către şeful
s'.iu_ Dar şi această colabr rare su1~rangheată îi era condiţionată de scuzele publice
în paginile .,Tribunei", pc care el trebuia să şi Ic ceară cir la Raţiu şi ele la
public penim atitudint'a sa anterioară. Această hotărâre a comitetului executiv
avea >ă reprezinte actul C.c naştere al unei noi orientări politice, cea grupată în
jurul „Tribur.ei'· poporului·· din Arad, al cărei redactor şrf Ya fi Ion Rusu-Şirianu
şi implicit rnanifrstarea în premieră a activismului politic.
La ronfrrinţa de la Sibiu se mai hotăra ca persoanele care trecuseră în România, rcspcctiY Brotc, Albini şi Aurel C. Popovici să nu mar fie luate în considerare în calitate ele coproprietari ai Institutului Tipografic.
Cele mai grave repecusiuni va avea hotărârea adoptată în cazul lui RusuŞirianu. Organul de presă bănăţean se întreba cum Ya reacţiona acesta, dacă Ya
accepta sau nu, situaţia în care era pus. După toate probabilităţile n-avea să înghită umilinţa aceasta şi din spirit de solidaritate cu cei care fuseseră înlăturaţi
o dată cu c1 30 . Deci, aşa-numita criză a „Tribunei" va avea drept consecinţe întă
rirea poziţiei lui Raţiu în conducerea partidului, înlăturarea din comitet a elementelor proliberale şi crearea unei noi orientări politice, aşa-numita grupare a „vechilor tribunişti'", conduşi de către neobositul luptător naţional, care a fost Ion RusuŞirianu, frecvent promotor al activismului politic 31 •
În condiţiile acestei aşa-numite crize, bănăţenii îşi vor păstra neutralitatea,
încercând doar să aplaneze poziţiile prea radicale în interesul menţinerii solidarită
ţii naţionale. Deci, pentru bănăţeni, această criză nu a avut, din punctul de vedere
al partidului, aceeaşi importanţă ca pentru ardeleni. Deşi nu făceau parte din conducerea partidului; bănăţenii se străduiau să-i menţină unitatea şi să-l protejeze
împotriva oricărei ingerinţe tendenţioase externe ori din partea şovinismului maghiar sau a partidelor politice din România. Bănăţenii au intervenit prin organul
lor de presă numai atunci când erau periclitate interesele fundamentale ale miş
cării naţionale ale românilor din Banat şi Transilvania. Atitudinea lor este pe
deplin justificată, mai ales în perioada imediat ulterioară crizei „Tribunei", când
Raţiu publica un aşa-numit „manifest" în numele comitetului. În acest manifest
anunta rezolvarea favorabilă a crizei, afirmând că actualul comitet va persevera
pc aceeaşi cale politică. ·Deşi nedumeriţi de această atitudine, bănăţenii vor susţine afirmaţiile făcute în manifest, exprimându-şi adeziunea Ia politica naţională a
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românilor in faţa alacurilor presei şovine maghiarc~ 2 • De altfel, niri prc~;a maghiară
nu era unitară în aprecierea documentului comitetului executi\' al partidului.
Unele ziare, ca de rxrmplu „Egyeztrrtrs" care apărea la Sibiu, privea manifestul ca
o declaraţie şi ca rezultat al unei simple lupte pentru putere, care s-ar fi dat în
cadrul comitetului execut iv. Ziarul prezintă comitetul partidului naţional român
ca fiind profund clrzbinat, cera ce după părerea editorialistului va duce la căderea
grupării învingătoarl' a lui Ion Raţiu şi Iuliu Coroianu. Publicarea manifestului
semnat de către majoritatea comiktului era considerată un act de autodizolvare.
Se cerea însă urmărirea guvrrnului ele aproape, implicit a mişcării naponale româneşti căci dezbinarea comitetului nu însemna şi încetarea activităţii acestuia. Totodată, ziarul maghiar lansa zvonul tendenţios că gruparea Brotr-Slavici cu ajutor
din Bucureşti ar fi decis să editeze un ziar românesc la Braşov, mrnit să paralizeze
art ivitatea „Tribu nei" 33 •
Alte ziarr maghiare, ca de exemplu „Pestrr Lloyd·', priveau manifrstul comitetului P.N.R. ca o drclaraţie de război şi începutul unei noi activităţi menite să
submineze desfăşurarea serbărilor prevăzute cu ocazia mileniului. Îşi exprima mirarra că acest corn itet nu s-a descompus şi că e I mai fiinţează, dr şi a fost zguduit
din temelii. Cotidianul din Timişoara luând cunoştinţă de aceste aserţiuni ale presei maghiare, atrage atenţia asupra necesităţii solidarităţii în rândul membrilor
comitetului, pentru ca adversarii lor politici să nu poată pretinde că partidul ar fi
în curs de descompunere, incapabil să facă o politică independentă şi implicit
de a-şi lua soarta în propriile mâini 34 • Apare, deci, o altă constantrt a orientării
politice a bănăţenilor, aceea a maturităţ.ii politicr, de care trebuiau să dea dovadă
comitetul şi Partidul Naţional. l\faturilall'a politiră împreună cu solidaritatea
naţională alcătuiesc două mari constante ale politicii promovate de gruparea intransigentă din sânul partidului. Aceste două deziderate, a le solidarităţii şi maturităţii
politice, reprezintă nişte permanenţe ale mişcării naţionale a bănăţenilor, prrmaoenţe manifestate în toate luările lor de poziţie.
Intransigenţii ian atitudine şi împotriva ace lor fruntaşi ai m işrării naţ iona Ic
româneşti care denigrează actuala conducere a partidului. Printre aceştia se afla şi
Ioan Slavici, care, în broşura sa „Tribuna şi tribuniştii" 35 , îi atacă pe Ioan Haţiu,
Alexandru Mocioni, \'icenţiu Babeş etc. 36 •
În paginile ziarului „Dreptatea" se ia o energică atitudine împotriva lui Slavici,
care-şi permisese să calomnieze câţiva conducători naţionali. Bănăţenii adoptă
aceeaşi atitudine intransigentă faţă de încercarea partidului conservator de a câş
tiga teren şi aderenţe în Transilvania. Ziarul din Timişoara comentează discursul
lui P. P. Carp, de la Craiova, în care acesta abordase problema naţională, crezând
că astfel câştigă teren în Transilvania. Cotidianul timişorean afirma că, deşi românii din Banat şi Transilvania şi-ar da viaţa, dacă ar fi nevoie, pentru fraţii lor
din România, ei nu înţeleg să se subordoneze intereselor de partid şi nici nu este
de dorit ca partidele din România să încerce acest lucru. Se conturează, deci, ir.că
o constantă a luptei bănăţenilor - neacceptarea amestecului partidelor politice din
România în lupta naţională a românilor din Banat şi Transilvania.
Solidaritatea intransigenţilor se manifestă şi cu ocazia proiectatei conferinţe
a Partidului Naţional, din 15 mai 1896. Bănăţenii înţeleg dorinţa lui Raţiu de
a-şi consolida poziţia, nu văd, deocamdată, rostul acestei conferinţe, drept care
cer organizarea unei consfătuiri preliminare care să-i fixeze scopul şi obiectivcle 37 •
Cu toate că iniţial uu fuseseră de acord cu această conferinţă, intransigenţii se
alătură comitetului în momentul interzicerii ei de către autorităţile locale din
Sibiu şi protestează vehement împotriva acestui act arbitrar. Totodată, ei scot în
evidenţă netemeinicia motivelor invocate de către autorităţile maghiare pentru
interzicerea conferinţei 38 •
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O problrmă importantă care trebuie rrzolYată dr partidul naţional o constituia poziţia pe care o va adopta faţă de alegerile parlamentare din toamna anului
1896. Acum se pune pentru prima dată problema reluării activismului politic în
srnsul participării românilor la alegerile pentru dicta l'ngariei.
Bănăţenii acceptă concluziile conferinţelor naţionale din 1892 şi 1893, care
decretau pasivitatea generală şi susţin că numai o nouă conferinţă le-ar putea modifica. Activismul politic, ale cărui manifestări sunt la început timide, creşte tot
mai mult în intensitate. Astfel, în „Tribuna", organ oficial al partidului, apare
îndemnul adresat bănăţenilor de a participa la alegerile dietale, acolo unde e posibil. Totodată, se întărea hotărârea conferinţei din 1887 ca bănăţenii şi locuitorii
din părţile \'estice să adopte o atitudine pasivă, iar în cercurile electorale din zonele respectiw, acolo unde interesele partidului ar impune acest lucru şi unde condiţiile naţionale ar fi propice, aceştia să participe la alegere, după o prealabilă înţe
legere eu comilet u 1.
Conducerea partidului părea dispusă să-şi reia acliYilatea fără a implica
însă comitetul şi partidul în ansamblu. Cotidianul timişorean califică prompt
această tentativă, ca „un nou atentat asupra organismului partidului" 39 • Ziarul
bănăţean militează în continuare pentru solidaritatea naţională, pentru recunoaş
terea hotărârilor conferinţelor naţionale anterioare, pentru strângerea rândurilor în
jurul comitetului executiv. Totodată ia poziţie împotriva acelora rare negau competenţa comitetului pe motiv că acestuia i-ar fi expirat mandatul şi cerc poporului
să aibă încredere în conducătorii săi40 .
„Dreptatea" continuă polemica cu „Tribuna", carr considrră că solidaritatea
fflră acţiune este o „imbecilitate". În ronsecinţă, organul fracţiunii prezidenţiale a
partidului începe să se implice în activitatea politică. Cotidianul timişorean răs
punde că deocamdată nu este dispus să promoveze activitatea propriu-zisă, limitându-se doar la o conduită politică matură, care, în conjunctura de atunci, ar
avea sor\ i de izbândă 41 .
Izbânda se putea obţine numai prin ceea ce „Dreptatea" numea moderaţie.
Aceasta înseamnă că, deocamdată, nu era indicat să se treacă la acţiuni radicale,
preferându-se o politieă naţională cuminte, menită să stavilească tentativa cercurilor şovine maghiare de a îngrădi şi mai mult mişcarea naţ.ională româneaseă. În
acest sens se dă ca exemplu cuvântarea lui Alexandru l\Iocioni, ţinută la 27 august
1896, la Lugoj, cu oeazia adunării generale a Astrei. Aici l\focioni îi îndemna pc
românii din Banat şi Transilvania să fie solidari în lupta lor naţională şi culturală.
„Dreptatea" aprecia euvântarea ea o acţiune prudentă, solidă şi matură, izvorâtă
din necesităţi interne, orice &mestec al cercurilor din afară fiind exclus. Organul
de presă bănăţean consideră că în situaţja dată, acestea erau acţiunile sale mai
indieate, întrucât nu atrăgeau după sine persecuţii şi nu provocau dezbinarea partidului. „Din astfel de acţiuni sau demonstraţiuni nu rezultă nici un martiriu, nici
o „criză", nici o sciziune, sau dezbinare între fraţi şi între „omogeni". Din contră,
„armonia, solidaritatea, dragostea, frăţietatea - asta-i sunt urmările şi consceinţele"42.
Frământările continuau în cadrul Partidului Naţional. Circulau zvonuri despre
o eventuală împăeare între Lucaciu şi Mangra, ea şi despre încercările de subminare a „Tribunei" prin întemeierea unui nou ziar românesc în Transilvania 43 • Toate
acestea s-au dovedit simple zvonuri, Vasile Lucaciu reeunoscând comitetul ales în
1892, precum şi politica dusă de către Partidul Naţional. „Dreptatea" se bucură de
conduita patriotică a lui Lueaciu 44 , dar, în acelaşi timp, în virtutea statutului său
de ziar independent, îşi menţine neutralitatea faţă de orice luare de poziţie, pledând pentru unitatea eondueerii P ;N .R:
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Alegerilr din octombrie 1san reprezrntau acum problema la orcJ:nca zilri.
Se punea întrebarea care va fi atitudinea Partidului Naţional faţă de alegeri. Aceasta
cu atât mai mult cu cât cercurile guvernamentale maghiare doreau ca românii să
participe la alegeri. Guvernul maghiar al lui Bânffy nu-i socotea pe români membri
ai unui partid sau reprez('ntanţi ai unei naţiuni, ci simpli candidaţi şi ahgălori.
Aceasta pentru ca să nu participe decât sporadic la alegeri şi doar câţiva să candideze cu program guvernamental. Guvernul avea deci nevoie de prezenţa românilor în parlament, lWnlru a-i lcgaliza existenţa, dar nu ra reprezentanţi ai ULui
partid şi naţiune, ci în calitate de candidaţi guwrnamentali. În cercurile maghiarr
se acredita ideea că guwrnul Bânffy ar fi dispus ca in 20 de cercuri elf'ctorale. să
permilă românilor să-şi aleagă deputaţi, dar cu program guvernamental. Heacţia
bănăţenilor este promptă; ei cer ca nici un român membru al Partidului Naţional
să nu accepte oferta, ci toţi să rămână strâns uniţi în jurul comitetului care
decretase pasivitatea. Pentru acrasta trebuia însă ca toţi românii să recunoască
comitetu 1 execut iv 45 •
În faţa acestor alegeri dictale, se pune pentru prima dată in mod acul problema atitudinii românilor; activitatea sau pasivitatea. Bănăţenii, consecvenţi în
politica lor, militează pentru pasivitate.
Pasivitatea bănăţenilor nu se traducea in încrucişarea hraţrlor, a~a cum s-a
afirmat: uneori în istoriografia noastră 4 <1, ci în negar<'a stării de fapt PX istentc, a
situaţiei neclare a partidului şi a mişcării naţionalr românr din l'ngaria. După opinia fruntaşilor bănăţeni, nu se putea trece la activitate atâta timp fâl. partidul
fusese formal desfiinţat prin ordonanţrle ministrrialr din anii 18\).J şi 18(15. '.\Iaghiarii neacceptând un partid naţional român respingrau totodată existenţa naţi
unii române, ca un factor politic palpabil în viaţa Cngarici. Homânii puteau
deci să fie actiYi în alegerile parlamentare numai ca persoane particulare, 1rn ca
membri ai unui partid politic, aparţinând unei naţiuni constituite. Deci, pasivitatea reprezenta, în concepţia bănăţ.enilor, o negare a ordinii de drept existenlc in
Cngaria şi o boicotare a Yieţii parlamentare maghiare. De asemenea, acest gen de
pasivitate presupunea şi educarea maselor în spirit naţional şi menţinerea poporului român strâns unit în jurul conducătorilor săi. Tărâmul pc care românii puteau
să-şi desfăşoare o activitate efervescentă era cel cultural şi cconomic 47 • Dar pasivitatea absolută nu era privită ca un lucru în sine, ci ca o formă de proil'ct naţ.ional, următoarea etapă fiind cea radicală - revoluţia. Intransigenţi şi radicali
în concepţii, bănăţenii erau dispuşi, în ultimă instanţă să uzeze de forma cea
mai radicală de luptă naţională şi socială - revoluţia. Ei erati pc deplin conştienţi că prin pasivitate şi moderaţie nu vor determina nici guvernul, nici pe împă
rat să le acorde drepturi naţionale. Erau convinşi, totuşi, că în conjunctura existentă, pasivitatea şi moderaţia erau singurele arme menite să ferească poporul
român de noi complicaţii. „Importanţa ei (moderaţiei, 11.11.) consta în aceea, ca să
apere şi să conserw drepturile şi avantajele, multe - puţine, deja câştigate şi
asta întotdeauna cu tact fin. Până când, prin el adoptarea de drepturi sau scoaterea lor din gheara hulilor, armele cele adevărate, au fost şi rămân cutezarea şi în
linia ultimă, revoluţ-.ia" 48 •
Cotitianul timişorean polemiza cu ,.Tribuna", care ar fi dorit intrarea în
activitate, deşi nu toţi reprezentanţii ei erau decişi în această privinţă. „Tribuna;',
vorbea de mişcare şi activitate, fără să aibă însă un plan bine definit în prca.ima
alegerilor. Totuşi, polemiza cu „Dreptatea", cerând să se ia iniţiativa, să se întreprindă ceva 49 . Ca răspuns la întrebarea ziarului sibian, inserată într-unul din articolele sale - „Şi noi stăm nepăsători'· - „Dreptatea'" avea să dea expresie unei
adevărate profesiuni de credinţă a fruntaşilor mişcării bănăţene. „Se inşală toţi aceia
care cred că noi, pre lângă pasivitatea şi solidaritatea noastră, stăm „. nu protestăm;
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nu ne aîirmăm rlc. ele ... nici n>rhă dr acrasta, 1w câl Limp noi slăm, neclăLip
şi în solidaritate rw lângă conclusrlr conferinţrlor noastrr na\ionale etc. Căci acestea
doar nu sunt litere moartr, doară sunt acţiuni politice" 60 . Se l•vită, deci, orice
luare dr contart ru oprimatorii, negându-se trmcliile statului maghiar şi instituţiile
fundamentale ale ngimului oprimalor, ca dieta şi guvernelr. Negarea activităţii era
unim soluţie in condiţiile în rare naţiunra română din Banal şi Transilvania şi
partidu I ri polil ic nu sl' puteau manifesta ea factori polit iri, aşa eum ar fi fost
normal într-un sero! rarr se voia al naţionalilăţilor. Bănăţenii persistă in susţi
nerea ideii de solidarila\l' dr partid, chiar şi în condiţiile alegerilor din octombrie
189!i. Ei nu sunt de acord ru participarra la rle şi declară că nu vor lua parte
niri la confrrinţa clrctorală convocală dr rătre preşedintrlr partidului cu patru zile
ii:ainle dr dala alcgcrilor 51 . Printre altele i se reproşrază lui Raţiu şi timpul scurl
afectat organizării campaniei rleC'lorall', de numai palru zilr, alegerilr fiind fixate
la 28 octombrir 189!i, iar eonfrrinţa elrctorală a partidului pP data de 24. Dcsi nu
sunt de acord l'U ronfrrinţa electorală, bănăţenii, din spirit de solidaritatr,' protestează împotriva interzicerii acestria 52 . ~lai mnlt, ,.Dreptatea" polemizează cu
ziarul şoYin maghiar „Pester Lloyd'", care susţinea că numai inteleclualitatea şi
fruntaşii naţionali ar da dovadă dr pasivitate, poporul fiind dornic să participe
la alegeri. Ziarul şovin maghiar urmiirea să crcrze o prăpastie între intrlectualitate şi masele populare J:l' carr le socolra uşor de manevrat in interesul guvernului.
În paginill• sale se afirma că intelectualitatra ar fi pasivă din comoditate, dar şi
J'l'ntn: că, orirnm, candida! ii săi n-ar awa nici o şansă să fie aleşi deputaţi.
Cotidianul t imişorrnn facr apel la solidaritatea poporului român cu partidul
naţional, militând pentru recunoaşterea comitetului şi abţinerea de la alegeri,
pentru ca masele ~ă nu poată fi manevrate de către guvernul maghiar 53 • În numele
aceleiaşi solidarităţi, salută împăcarea preşedintelui partidului, Ioan Haţiu, cu
secretarul gene1al al acestuia, Vasile Lucaciu. Bănăţenii nu-şi făceau mari iluzii
în privinţa consecinţelor; împăcarea, totuşi, o priveau cu ochi buni, sperând ca în
felul acesta să se asigure coeziunea conducrrii. În schimb, „Dreptatea" vede în
această împăcare mai mult o problemă personală, decât una na\ională 54 •
În contextul alegerilor, bănăţenii manifestă o atiludine intransigentă în relaţiile cu parlidcle politice din România, în speţă, cu cel liberal. „Dreptatea" comentează pe larg şlirra potrivit căreia, alunei când guvernul Banffy a interzis conferinţa Partidului Naţim;a\ Homân, de la Sibiu, masele populare din Homânia, mai
ales studenţii, au protestat cu vehemenţă. Liderul liberal Sturdza i-a potolit pe
studenţi şi pe politicienii români care cereau explicaţii, spunându-Ic .,să nu dispere,
că guwrnul maghiar va da drrpturi românilor din Transilvania" 55 . Opinia publică
din Homânia protestează împotriva acestei decizii a guvernului maghiar, de vreme
ce Homânia era aliată cu Austro-t:ngaria, în cadrul Triplei Alianţe, iar împăratul
Franz Iosif vizitase' ţara 1:oastră in cursul aceluiaşi an.
Ililanţul rft'etuat de organul de presă bănăţean la sfârşitul anului 189ti scoale
în evidenţă siluaţ ia rrrcară a mişcării naţionale româneşti. ComitPtul executiv
era dezbinat in intC'rior, dar solidar totuşi în faţa atacurilor şovinismului maghiar;
totodată, şamavolnicia guvernelor maghiare îl punea în imposibilitaka de a-şi face
datoria. D11pf1 părPrea „Dreptăţii", poporul nu mai era atât dC' entuziast şi revoluţionar ca re nemea procesului Memorandumului. Singură presa, în pol'ida ingrădiri
lor de tot soiul, milita pentru ridicarea nivelului de conştiinţă a maselor 56 • Situaţ.ia
prezentată de către ziarul bănăţean l'ra foarte aproape de realitate. Anul politic
1896 se încheia fără rczu ltate remarcabile în evoluţia mişcării na\ iona le româneşti.
În privinţa pasivităţii, se considera că ea trebuia menţinută in contextul
respectiv, căci la fel ar fi procedat orice partid politic matur 57 • La sfârşitul anului,
organul de prcsft hănă\Pan reafirmă principiile după can• ar trebui să se rnnducă
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mişcarea

naţională

cea hănă!eană. „Noi voim ca politica
n.n.), condusă de spiritul genuin al programului nostru naţional; voim ca politica noastră să-şi caute în ea însăşi punctul
ei de gravitare şi veghind cu gelozie asupra independenţei sale în toate privinţele
şi faţă de orice factor străin partidului naţional, să se organizeze pe propriile sale
puteri. „ pentru un timp oarecare, mai bucuros să renunţe la orice acţiune politică,
decât ca prin nişte acţiuni neoportune şi nechibzuite să provoace eventuale pericole
asupra cauzei şi intereselor naţionale". Deşi susţinea aceste principii, „Dreptatea"
adoptase o atitudine realistă în privinţa aplicabilităţii lor în practică". Dar,
oare se pot valida în mod practic aceste principii între toate împrejurările şi anume,
între împrejurările date? Noi răspundem franc, şi fără şovăire; ar fi o sinamăgire a
crede aşa ceva'' 58 . Se observă deci realismul politicii promovate de către cotidianul
bănăţean şi distincţia de factură modernă pc care o face între principii şi politica
curentă. Organul de presă bănăţean publică o corespondenţă semnată cu iniţialr,
în care se ia poziţie faţă de anunţarea editării unui nou ziar politic românesc la
Arad. Este vorba despre „Tribuna poporului", condusă de către fostul redactor de
la „Tribuna", Ioan Rusu-Şirianu, care va deveni o adevărată tribună de propagare
a noului activism 50 • Autorul corespondenţei, cu care este oarecum de acord şi
„Dreptatea", spune că nu mai era necesară apariţia unui nou organ de presă naţi
onal, din moment cc existau trei cu aceeaşi orientare şi program politic - „Dreptatea", „Tribuna" şi „Gazeta Transih·aniei", şi acestea cu puţini abonaţi. Gazetarii
de la „Dreptatea" se vor convinge în curând că n-au intuit bine momentul căci
„Tribuna poporului" avea cu totul alt program decât celelalte organe de presă ale
partidului naţional. Corespondentul opina că se vor pulveriza forţele, fără a se
obţine vreun câştig. „Dacă c vorba ca jurnalistica ~ă intervină în cauză, alunei
ceea ce nu Ic-ar fi succes celor trei ziare politice existente, sigur că nu va succeda
nici să avem zece''co.
O dată cu apariţia „Tribunei poporului" la Arad se conturează o nouă orientare în cadrul partidului naţional a „vechilor-tribunişti". „Tribuna poporului"
de la Arad, alături de ,,Hevista Orăştici", editată ele către dr. Aurel Muntean,
vor fi cele mai frecvente promotoare ale activismului politic. Din acest moment,
zona Ardea lu lui va avea o cu totul altă orientare politică decât cca bănăţeanft,
sprijinind îndeaproape activitatea parlamentară. În studiul de faţă nu ne-am propus
să urmărim conduita ziarului arădean, ci să relidăm doar atitudinra acestuia
faţă de orientarea bănăţeană şi politica naţionalrl. Organul de presă arădean v-a
grupa o serie de personalităţi ale luptei naţionale, în frunte cu Ion Husu-Şirianu,
Roman Ciorogariu, Nicolae Oncu, Octavian Goga, Sever Bocu ş.a. Acesta se va
constitui în purtătorul ele cuvânt al maselor populare din jurul Aradului în lupta
naţională. Aici se va forma acea grupare a „tinerilor oţeliţi", care va critica
cu vehcmen1ă conducerea partidului în prima decadă a secolului XX 61 .
Încă de la întemeiere, „Tribuna poporului" îşi pr0punea să susţină în coloanele
sale activismul politic. În concepţia celor de la „Tribuna" activismul presupunea
crearea unui front larg ele luptă împreună cu celelalte naţionalită!i asuprite din
Ungaria şi chiar cu grupările progresiste ale burgheziei maghiare, în vederea
obţinerii unor drepturi prin lupta parlamentară. În acest sens se declanşează o
înverşunată polemică între organul de presă bănăţean şi cel arădean. l\lilitant
consecvent al activismului, ziarul arădean susţinea că inactivitatea are un efect
demoralizant. „Dreptatea" ripostează în sensul că nu trebuie inipată orice frl
de acţiune, ci una maturizată politic şi oportună, altfel se va ajunge la nimicirea
mişcării naţionale 62 • În acelaşi timp, ziarul bănăţean ia atitudine împotriva articolelor publicate de către Eugen Ilrote în „Tribuna poporului" din Arad, articole
noastră naţională să
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intitulak ,.Punde ele orientare", în rare se susţine renunţarea la uncie puncte clin
programul naţional de la 1881. În replică, ,.Dreptatea" scoale in n·idenţă zădărni
cia încercărilor fărute ele ziarul din Arad, suh influenţa liberalilor acum la putere
ele a condiţiona n·oluţia luptei naţionale de vizita lui Franz Iosif în România,
din anul 18g6, Tot de această vizită era legată, în opinia „Dreptăţii", intenţia
guvernului şi a parlamentului maghiar ele a acorda drepturi politice românilor. În
realitate, lucrurile stau rn totul altfel, iar mişcarea naţională îşi pune speranţe zadarnice în această aşa-zisă „împăcare" a românilor cu maghiarii 63 .
Polemica va continua pe tot parcursul anului 1897, an care marchează consolidarea poziţiilor şi a raporturilor de forţă între cele două orientări vestice: bănă
ţeană şi arădeană. Continuă acţiunea iniţiată în anul precedent, de stabilire a
principalelor linii directoare ale celor două orientări - din Banat şi vestul Transilvaniri - din sânul partidului naţional. „Dreptatea'; răspunde la trri articole din
„Tribuna poporului'', în care sr punr problema unei noi organizări a partidului.
Cotidianul timişorean condiţionează acrastă nouă organizare de sporirt'a autorităţii
într<'gului rartid, organizatorii săi urmând să primească mandat din partea preşedintelui pentru a propune o altă organizare care, deocamdată, nu transpare din
11aginile ziarului din Arad. Pentru aceasta, bănăţenii rer, mai întâi, întărirea disciplinei dr partid în rândurile organizatorilor de la Arad, dat fiind că tocmai asta le
lipsrşte lor. Bănăţenii îi arnză re arădeni că vor să introducă absolutismul şi dictat ura în partid, să constituie un comilet cu o putere absolută, fără drept de apel,
si îi acuză dirrct pe arădeni că vor fă-şi subordoneze partidul. La dorinţa arădenilor
~·a partidul să fie organizat pe baze noi, democratice, „Dreptatea" răspunde că
aceasta esll' un principiu care a stat dintotdeauna la temelia partiduluiu 4 •
Polemica continuă şi în privinţa alianţei cu celelalte napuni asuprite de
Cngaria. Bănăţenii sunt de acord cu acest principiu, dar punerea lui în aplicare
presupune îndeplinirea unui şir de condiţii. Astfel, fiecare naţiune trebuia să fie
organizată, dar şi la sârbi, şi la slovaci existau disensiuni interne; alianţa urma să
se stabilească la nivel de naţiuni, prin „mandatari legitimi;', nu prin „indivizi singuratici"; necesitatea unui program comun pe care fiecare naţiune să şi-l însuşească
şi să-l considerr drept propriul program. De asemenea, se mai cerea ca naţiunea
română să fie unită, să se întroneze principiul solidarităţ.ii inexistente la momentul
respcctiv 65 . Bănăţenii reamintesc că nu era prima dată când se punea problema
solidarităţii naţionalităţilor, aceasta fiind abordată încă din anii 1865 şi 187360 •
Referitor la controversele din sânul partidului pe tema reluării activităţii politice, ziarul din Timişoara observă că cei care propăvăduiesc activitatea se situează
pe poziţii divergente, deşi în aparenţă adoptă aceeaşi atitudinr. Cna din orientări
era condusă de către Haţiu, preşedintele partidului, alta de dttrr Lucaciu, secretarul său general. „Dreptatea" le considera exagerate ca acţiuni pcrsonale67 •
„Dreplatra" împarte fruntaşii luptei naţionale în aşa-numitii t1ltraişti (extremişti, n.n.) şi modrraţi. În prima categorir intră entuziaştii lipsiţi de maturitate
politică ce „pretind pe faţă drepturile ce voiesc a le câştiga, clar de fapt, lucră
chiar contra". Ct'ilalţi sunt politicienii maturi şi prudenţi carr şi ri prrt inel drepturi,
dar „păşesc pe nişte căi mai ascunse, mai hine precumpănile. l'itraismt1l conduce
la scop numai atunci când rste în stare ca, într-un moment potrivii sau nimerit,
să mişte masele a t1nt1i întreg popor, ca în momentul urmălor să-şi recâştige drepturile din mâna uzurpat ori lor, mase Ic făcându-şi singure dreplalr" 68 . E adevărat
că aşa-zisul ultraism esle mai apropiat de mase, mai însufleţi01· decât alte orientări,
dar c lipsit de maturitate politică. Ape lu I la maturitate politică nu înseamnă
însă resemnare şi încetarea oricărei lupte. „Prin aceasta, noi nu voim însă a zice
că în lupta noastră să fim resignaţi şi mocleraţ i; ci in contră, să mergem cu bărbă-
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ţie

înainte, să cerem şi să prl'lindem drepturile noastn•, să ne organizam lol mereu,
numai că toate acestea să le facem intr-un mod cum nu se poate cu prudenţă şi
maturitate politică, să nu facem din demonstra Puni cauze celebre şi să nu îndeplinim
acte nesocotite, prin care, nu numai că nouă nu ne pot folosi, ci dăm numai guvernului şansa de-a putea lovi din nou în noi" 69 • Aceasta este ultima luare de poziţie
a „Dreptăţii", pentru că la data de 12 decembrie 1897, consiliul ei de conducere
în frunte cu Alexandru Mocioni hotărăşte sistarea apariţiei cotidianului din cauza
reprimării sale politice de către autorităţi a numeroaselor procese de pres[1 în care
erau implicaţi redactorii ci, precum şi grelelor amenzi la care a fost supusă 70 • Ultimul ei număr va fi cel din 11/23 decembrie 18U7 71 . Astfel dispărea, după o periodicitate de patru ani, unul dintre cele mai corecte şi intransigente ziare ale românilor
din Banat şi Transilvania, din a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Deocamdată, bănăţenii rămân fără organ de presă, crea cc face mai greu ele urm[1rit atitudinea lor politică la acest sfârşit de secol.
ln ultimele sale numere, organul bănăţean, consecvent în atitudinea sa intransigentă, ia poziţie împotriva amestecului partidelor politice în lupta naţională
a românilor din Transilvania. Această problemă s-a pus mai ales în legătură cu
organizarea mitingurilor, în decembrie 1897, de la Sibiu şi Arad. Pentru pregătirea
acţiunii de la Arad a fost trimis aici Sihleanu, secretar general al Ministerului
Învăţământului din guvernul liberal, cu misiunea de-a organiza o acţiune de amploare, cu ajutorul celor de la „Tribuna poporului'". Scopul acestei manifestaţii ii
constituia contracararea atacurilor din presa consen·atoarc şi, mai ales, ale deputaţilor opoziţiei, în legătură cu atitudinea guvernului liberal faţă de mişcarea naţior.ală. ln acelaşi timp, manifestanţii voiau să-l reabiliteze pe Sturdza, şeful librralilor, care, în calitatea sa de prim-ministru, contrasemnase actul de decorare a procurorului Icszenszki, cu ocazia vizitri regelui ncmâniei la Budapesta, din toamnr1•~.
Participanţii la miting protestau împotriva oprimării naţ.ionale şi a lt•gii de maghiarizare a denumirii satelor. „Tribuna poporului", subvenţionată de liberali 73 ,
îi susţine pe demonstranţi. Aceeaşi atitudine transpare şi din scrisoarea lui Ion
Rusu-Şirianu către fruntaşul liberal C. Cantacuzino, din 20 noiembrie 1897 7·'.
Bănăţenii remarcaseră aservirea ziarului arădean faţă de liberali, dnr in acelaşi
timp ei nu acceptau nici amestecul conservatorilor, nici aservirea lor preşedintelui
Raţiu. „Dreptatea" se ridică împotriva oricăror ingerinte rxt (fl1<', la început a le
liberalilor, dar şi ale conserYatorilor, evidenţiind rolul negativ al acestora. Totodată, ca condamnă venirl'a lui Sihleanu la Arad, dar şi a fruntaşului consen·atc,r
Ion Grădişteanu la Cluj, în zilrle de 11-12 noiembrie 1897 Cil ocazia consfătuirii
organizate aici de Ioan Ha ţiu. În prealabil Grădiştcanu luase legătură cu acesta 75 •
Ioan Raţiu dorea ca mitingul proiectat să aibă loc, mai întâi, la Sibiu. Aici
urma să se desfăşoare la 14 decembrie 1897, dar a fost interzis, astfel că s-a bucurat de o participare foarte restrânsă. Deşi nici la Arad nu fusese autorizat, mitingul
are loc pe data de 23 drccmhrie a aceluiaşi an şi este mult mai bine organizat,
întrunind un număr mai mare de partiripanţi 76 • Dar nici acm:1 nu s-au făcut paşi
siguri pe calea înlăturării sciziunii, deşi a încetat temporar polemica între „Tribuna" şi „Tribuna poporului", cele două publicaţii acordându-şi sprijin reciproc în
organizarea mitingurilor. Nici a1a:I 1897 nu a marcat creşterea unităţii partidului,
dimpotrivă, a dus la adâncirea divizării în patru grupări, cu orientări şi concepţii
diferite.
Nici anul 18U8 nu a adus \Teo schimbare notabilă în situaţia mişcării naţio
nale>, exceptând accentuarea disensiunilor interne din anii anteriori. În acest an,
criza partidului naţional a atins punctul culminant 77 • Liderii partidelor politice
din România continuau să ducă o politică de imixtiune în mişcarea naţională
transilvăneană. Partidele politice, în speţă liberalii, exercitau cea mai puternică
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influenţă asupra vechilor tribunişti de la Arad, care, fiind mai ales intelectuali
cu o stare materială modestă, depindeau de liberalii care îi subvenţionau. Într-o
primă fază noii tribunişti s-au declarat împotriva oricărei imixtiuni a partidelor
polilicc din România, dar ulterior, datorită problemelor financiare cu care se confruntau, s-au văzut nevoiţi să apeleze la conservatori începând cu anul 189878 • Singurii care nu au acceptat şi nici nu vor accepta vreun ajutor financiar, deci nu vor
face jocul nici unui partid, sunt bănăţenii, care-şi dovedesc şi de astă dată intransigenţa, deşi aveau relaţii foarte bune cu oamenii politici, mai ales cu Take Ionescu79.
Prelungirea crizei partidului, care ameninţa să ducă la distrugerea lui, determină partidele politice româneşti să nu mai recurgă la imixtiuni în viaţa politică şi
naţională a românilor transilvănenie 0 •
Se renunţă la discuţiile despre „pasivitate", doar „Tribuna poporului" mai
pledează pentru „activitate", atrăgând atenţia asupra faptului că „pasivismul nu
este adoptat pentru veşnicic" 81 •
În anul 1899, situaţia mişcării naţionale transilvănene părea că se ameliorează.
Acum cade guvernul liberal din România şi vine la putere cel conservator. Această
schimbare s-a produs în mare parte şi cu concursul „Tribunei" din Sibiu, care a
desfăşurat o susţinută campanie antisturdzistă. Deşi trecuse de partea conservatorilor, avea să-şi motiveze campania antiliberală prin atitudinea duplicitară a lui
Sturdza, care a subminat solidaritatea şi unitatea partidului naţional 82 • Aşadar, şi
noii tribunişti apelau la ajutorul unui partid, acela al conservatorilor pe care îi
susţinuseră în lupta pentru putere. Şi de astă dată gruparea bănăţeană continua să
fie intransigentă, refuzând amestecul oricărui partid politic.
Polemica între diferitele grupări în privinţa reluării activismului capătă noi
accente. „Tribuna poporului" şi „Foaia Orăştiei" susţineau cu tot mai multă tărie
revigorarea activismului politic. Deşi nu mai aveau organ de presă, bănăţenii îşi
menţin poziţia pe care şi-o exprimă prin declaraţiile orale şi scrise ale fruntaşilor
lor. Ei persistă în pasivism, considerându-l la momentul respectiv singura modalitate de-a rezista atacului incisiv a 1 şovinismului maghiar. Astfel, fruntaşul bănă
ţean, Coriolan Brediceanu, într-un interviu acordat ziarului maghiar „Egyetertes",
declara că atâta vreme cât nu se legaliza partidul şi comitetul său, nu intră în discuţie reluarea luptei parlamentare 83 • Bănăţenii se menţineau aşadar pe vechile
poziţii, aducând aceleaşi argumente ca şi în anii anteriori, deşi nici ei nu mai
erau chiar atât de fermi în tactica lor. Acelaşi Coriolan Brediceanu, într-o scrisoare
din 9 aprilie 1899, adresată lui Alexandru Mocioni se referea la necesitatea avertizării cercurilor guvernamentale despre hotărârea românilor de a acţiona pentru a-şi
reprimi drepturile de întrunire şi organizare politică, în cazul în care guvernul
n-avea de gând să le recunoască aceste drcpturi 84 . În aceeaşi perioadă are loc, pe
lâagă schimbarea de guvern din Homânia, şi„o schimbare de guvern în Ungaria,
unde vine la conducerea ţ[1rii Szcll Kâ.lmân. Aztsta, la începutul guvernării, promitea o atitudine mai conciliantă faţă de naţionaîităţi, precum şi curmarea abuzurilor
elcctora\e 85 . În acest context, pentru poporul român din Ungaria se pune problema
reactivizării partidului naţional. La 25 aprilie arc loc întrunirea de la Deva convocată de către Francisc Hossu-Longin, unde se hotărăşte trimiterea unei scrisori
către preşedintele Raţiu. în această scrisoare se cerea pe de-o parte convocarea im ediată a con[erinţei generale a alegătorilor români, iar pc de altă parte se propunea
respectarea programului de la 1881 - reorganizarea comitetului executiv, acţiuni
în cadrul cercurilor electorale şi municipiilor, pentru folosirea limbii române în
administraţia locală, stăvilirea amestecului unor partide politice străine, inclusiv a
celor din România, în afacerile interne ale partidului, introducerea disciplinei rigu-
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roase de partid, înlărir<'a colaborării cu c<'lelalle naţionalilăţi oprimate şi organizarea unor manifestaţii comune 86 . Aceasta C'ra o încercare rC'alistă de împăcare a tuturor orientărilor din cadrul Partidului Naţional, în sensul aderării la un program
acceptabil pentru toate grupările. Încercări de împăcare face şi preşedintele partidului, Ioan Raţiu, care convoacă o consfătuire restrânsă la Sibiu, pe data de 14
iunie. La această întrunire erau invitaţi liderii tuturor grupărilor. Bănăţenii au fost
reprezentaţi de Alexandru Mocioni, Coriolan Brediceanu, Emanoil Ungureanu, Şte
fan Petrovici şi George Popovici-Vârşeţ. N-au beneficiat de invitaţii Vicenţiu Babeş,
dintre bănăţeni, şi nici Yasile Mangra şi Ion Rusu-Şirianu, dintre arădeni. De
asemenea, n-a fost invitat Vasile Lucaciu, secretarul general al partidului 87 . Prin
urmare, fuseseră invitaţi numai fruntaşii, cu care Raţiu credea că se poate întelege
şi care nu se situaseră pe poziţii prea divergente în raport cu cea a preşedintelui.
Poziţia bănăţenilor faţă de această consfătuire este clar exprimată în scrisoarea lui Alexandru Mocioni din 12 iunie; ca răspuns la invitaţia de participare,
Mocioni, consecvent în principiile sale, îşi manifestă ataşamentul faţă de partidul
naţional, care „deşi, de fapt, împiedicat în libera sa mişcare, prin cunoscutele ordinaţiuni ministeriale, anticonstituţionale, de iure sustra (există, n. n.) şi astăzi
în întreaga sa organizaţiune neştirbită". Totodată, el recomandă menţinerea pasivismului pentru a nu încuraja politica represivă a şovinismului maghiar. Alexandru
Mocioni rămâne un intransigent în concepţiile sale. „Astăzi, deci, parola luptei
noastre naţionale are să fie restilutio in inlegrum. Unica armă este rezistenţa pasivă"88. Prin urmare, Moc ioni nu se mulţumea numai cu unele concesii minore pe
care maghiarii ar fi fost dispuşi să le facă, ci dorea o „restitutio în integrum", adică
recâştigarea tuturor drepturilor avute şi considerarea naţiunii române şi a partidului ei ca factori politici în stat. În acest sens, pasivitatea trebuia să fie înţeleasă
ca negarea absolută a situaţiei de inferioritate a poporului român din Ungaria. Încă
o dată, Alexandru Mocioni, cu profunzimea gândirii sale, vedea fondul problemei,
~i nu manifestările ei exterioare 89 .
Bănăţenii au fost reprezentaţi la consfătuirea de la Sibiu de către Coriolan
Bredieeanu şi George Popovici-Vârşeţ. Brediceanu se opunea convocării conferinţei naţionale a partidului atât în forma propusă la Deva, cât şi în cea utilizată la
conferinţele anterioare. El îşi motiva atitudinea prin faptul că orice convocare a
conferinţelor naţionale ar fi însemnat o deviere de la calea legalităţii. Aceasta
atâta timp cât nu se anulau ordonanţele de interzicere a P.N.R.-ului. Convocându-se conferinţa naţională se riscau noi acte represive împotriva poporului român.
Coriolan Brediceanu era întru totul de acord cu propunerile lui Alexandru Mocioni,
iar din propunerile consfătuirii de la Deva a admis numai continuarea consfătuiri
lor intime, ca mijloc de restrângere a rândurilor partidului60 • Tezele intransigenţilor
au fost acceptate şi de către liderii tribunişti, Teodor Mihali, Elie Dianu şi George
Pop de Băseşti. Ca urmare, majoritatea participanţilor au adoptat tezele bănăţe
nilor, fiindcă acestea erau cele mai realiste în contextul respectiv. Conducătorii
noilor tribunişti au început să se apropie tot mai mult de bănăţeni, aderând fără
rezerve la tezele acestora 91 .
Tactica pe care o va adopta partidul era o problemă la ordinea zilei. Gruparea cca mai combativă se dovedeşte cea a vechilor tribunişti, care cerea insistent
trecerea la fapte. „Tribuna poporului", în cel de-al treilea an de existenţă, avea
deja experienţa necesară pentru a începe activitatea şi pentru a-i argumenta necesitatea. Astfel, în numerele din iunie-august 1899 ale ziarului arădean se aduceau
trei argumente principale în favoarea activităţii parlamentare. În primul rând, se
spunea că prelungirea inactivităţii nu face decât să îndepărteze masele şi, în consecinţă, partidul riscă să se rupă de acestea. Al doilea argument era de ordin extern
- care ele altfel, se va dovedi neîntemeiat - că, o dată cu venirea guvernului
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Szell la putere, carr a promis măsuri împotriva abuzurilor autorităţilor, dispărea
motivul menţinerii unei atitudini pasive de către românii din Banat şi părţile vestice. In consecinţă, afirma organul de presă arădean, puteau participa la alegeri fără
a intra în contradicţie cu programul naţional din 1881. La alegeri ar fi putut să
participe şi cei rlin Transilvania propriu-zisă, căci guvernul Szell promisese sporirea
numărului alegătorilor. Iar în ceea ce priveşte atmosfera din sânul partidului, majoritatea tinerilor erau entuziaşti şi dornici de luptă, vechea gardă fiind reprezentată
doar de câţiva membri ai P .N .R. Al treilea argument îl constituia atitudinea slovacilor, al căror activism începuse să dea roade 92 •
În „Tribuna poporului", în numărul din septembrie al aceluiaşi an, articolele
semnate „un ardelean" pledează în favoarea reluării activităţii politice. Autorul
acestora atrage atenţia asupra primejdiei naţionale pe care ar putea-o reprezenta
ieşirea din pasivism numai a bănăţenilor. Aceasta, pentru că nu se ştia sigur în
ce măsură bănăţenii ajunşi în parlament vor putea înlătura obstacolele din calea
reîntronării activismu lui în rândul ardelenilor. Aceasta însemna ca ardelenii să
rămână pasivi o perioadă nedeterminată. Se contura, deci, pericolul că între bănă
ţenii activişti şi ardelenii pasivişti să ia naştere un separatism care putea degenera
în rivalităţi nedorite în politica naţională. Singura interesată de întreţinerea acestor rivalităţi era Austro-Ungaria, căci românii divizaţi în bănăţeni şi ardeleni, în
uniţi şi neuniţi, puteau opune o rezistenţă mult mai slabă în faţa tendinţelor de
desnaţionalizare. Pentru a se evita, deci, separatismul se recomanda ca şi ardelenii
să-şi trimită deputaţi în parlament după modelul bănăţenilor. În cazul în care
ardelenii nu intrau în parlament, pentru menţinerea solidarităţii, era necesar ca
nici bănăţenii să nu-şi trimită deputaţi 93 •
La discuţia tot mai înfierbântată despre noul activism se înscrie şi liderul
noilor tribunişti, Iuliu Coroianu. Acesta, mai realist şi înzestrat cu un dezvoltat
spirit de observaţie, a afirmat că participarea românilor la alegeri ar avea logică
în condiţiile menţinerii situaţiei existente, dacă s-ar anula ordonanţele ministeriale de scoatere a partidului din legalitate, ceea ce ar permite convocarea conferinţelor naţionale pentru reorganizarea partidului. Ar mai fi nevoie ca parlamentul să
promulge o lege prin care să asigure naţionalităţilor dreptul de a se instrui în
timpul campaniilor electorale, în calitate de individualităţi etnice şi politice distincte. În felul acesta li s-ar crea popoarelor nemaghiare o atmosferă propice pentru
a-şi desemna candidaţii proprii, proporţional cu numărul lor. A participa, în concepţia lui Coroianu, într-un parlament, în care naţionalităţile nu erau reprezentate
proporţional cu numărul lor, ar echivala cu acceptarea jocului politic al partidului
guvernamental91 , deci, liderul noilor tribunişti se situa pe poziţii apropiate de
acelea ale lui Alexandru Mocioni, negând însuşi fundamentul regimului politic din
Ungaria.
Septimiu Albini ia şi el poziţie, în „Tribuna poporului", în favoarea activismului. El afirmă că pasivismul adoptat de românii bănăţeni în 1887 nu era decât
temporar şi de conjunctură. Prin revenirea lor la activism se crea posibilitatea
îmbinării luptei extraparlamentare cu cea parlamentară, iar cauza românească
putea fi servită astfel mult mai bine decât prin pasivism. Albini nu dorea întronarea anarhiei prin renunţarea la pasivism. Hotărârea de a trece la activism o
putea lua numai partidul, în cadrul unei conferinţe naţionale, care s-ar fi putut
ţine şi în condiţii de ilegalitate şi la care trebuiau să fie invitaţi reprezentanţii
tuturor orientărilor din partid. Oricare ar fi fost hotărârile conducerii mişcării
naţionale, cu privire la tactica de luptă, se impunea menţinerea solidarităţii căci
divizarea politică a partidului ar fi adus avantaje doar adversarilor poporului român95. Aşadar, discuţiile în jurul reluării activităţii devin animate. Bănăţenii, ca
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şi noii !rib!!!1işti, optează pentru
discuţiile despre activism. La Arad

tactica veche, deşi unii dintre ei m1 resping
prindea conlur un curent favorabil activismului politic, care va deveni tot mai popular. Pentru ardeni, anul 1900 va reprezenta,
de altfel, un pas înainte pe calea reluării activităţii parlamentare.
Acum are loc aşa-numita „înfrăţire de la Arad", la banchetul dat cu ocazia
instaurării lui Iosif Goldiş, deputat guvernamental, ca episcop. La festivitate a
participat şi contele Tisza, care a toastat pentru înfrăţirea dintre români şi maghiari96. Această aşa-zisă înfrăţire nu a făcut impresie prea bună în lumea românească,
mai ales că Iosif Goldiş fusese deputat guvernamental. La chemarea acrstuia va
veni la Arad, în anul 1901, ca secretar consistorial, Vasile Goldiş, nepot ul său 97 .
Bănăţenii care, in absenţa unui organ propriu de presă, sunt nevoiţi să se rezume la
declaraţiile lidrrilor lor politici, apar din nou în prim-plan. Acum, Alexandrn
Mocioni dă un in~erviu ziarului „Budapester Tagblatt•·, în rare susţine că problema
naţionalităţii se poate rezolva doar pe două căi, fie pe cea paşnică, fie prin război.
Deocamdată, el nu se pronunţa în problema tacticii politice a partidului, în speţă
a pasivismului 98 . Se reia, deci, ideea conflagraţiei mondiale ca moci de rezolvare a
problemei naţionale. Ca răspuns la acuzaţiile de iredentism pc rare i le-au adus
maghiarii pentru afirmaţiile făcute în scrisoarea din 12 iunie 1899, Alexandru
Mocioni dă o declaraţie redacţiei ziarului amintit mai sus, în care pledează pentru
o atitudine moderată şi pentru pasivism 99 •
În semn de recunoaştere a marii influenţe de care se bucurau intransigenţii
în partid, noii tribunişti, în frunte cu Raţiu, aderă la concepţiile lor şi ca urmare,
conferinţa naţională, promisă la consfătuirea de la Sibiu, din 14 iunie 1899 nu se
va mai ţine. În schimb, se va organiza o consfătuire, la 1 octombrie al aceluiaşi
an, la care vor participa numai noii tribunişti, iar din partea bănăţenilor, Coriolan Brediceanu. La consfătuirea de la 1 octombrie s-a hotărât păstrarea vechii
organizări a partidului şi a tacticii pasiviste 100 .
În consecinţă, la sfârşitul anului 1899 bănăţenii deţineau cea mai putl'rnică
poziţie în partid, deşi ei nu doreau cu tot dinadinsul acest lucru. La hotărârile lor
aderaseră şi noii tribunişti care, în virtutea faptului că se aflau la conduc<rt>a
partidului - preşedintele fiind ales tot din rândurile lor - impuseseră punctul
de vedere al bănăţenilor, socotindu-l hotărâre de partid. Prin urmare, in anul 189H,
deşi se realizase o certă apropiere între bănăţeni şi noii tribunişti, totuşi, nu s-a
ajuns la refacerea unităţii partidului, alte două facţiuni, gazetiştii şi vechii lribunişti, având orientări politice şi tactici diferite. În acest an, deşi se discută mult
despre posibilitatea intrării în activitate, tactica va rămâne cea oficială, a ·partidului
naţional, adică cea promovată de bănăţeni - pasivismul.
Anul 1900 va marca, mai ales pentru arădeni, tendinţa de trecere la activism.
La Arad, poporul desfăşura o activitate intensă. Astfel, în anul 1887 existau candidaţi români la Chişinău, Criş şi Şiria, iar în 1892 a fost ales de către popor
pentru a candida la postul de deputat la Şiria, Petru Truta, însă acesta, solidarizându-se cu partidul, nu se prezintă la alegeri 101 • Acum se face o nouă încercare de
reluare a „activităţii". Astfel, la alegerile din acest an, de la Lipova, ca urmare
a decesului deputatului guvernamental, îşi prezintă candidatura Sever Bocu, redactor la .,Tribuna poporului". Cu această ocazie aflăm profesiunea de credinţă a
luptătorului naţional, care a fost Vasile Goldiş. lată ce spunea el în scrisoarea trimisă lipovenilor, care îi oferiseră lui candidatura în cercul Lipova. „Eu, afirma
Yasile Goldiş, din convingere sunt activist. Activitatea o voim cu scopul ca să
putem accentua mai cu tărie punctul nostru de vedere în politica generală a ţării
ungureşti„. în sfârşit să facem şcoala politică a poporului nostru" 102 •
În anul 1901, una dintre cele mai importante acţiuni ale partidului naiţonal,
acţiune la care bănăţenii şi-au adus o contribuţie importantă, a constituit-o consfă-
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tuirea de la 13 iulie 1901, de la Timişoara. Aceasta fusese convocată de către George
Popovici din Lugoj, din însărcinarea consfătuirii din 6 iunie a aceluiaşi an, de la
Cluj 1c3 . Scopul acestei manifestări îl constituia realizarea solidarităţii naţionale.
Ea avea înscrise trei puncte pe ordinea de zi 104 • Mai întâi, concentrarea comitetului
naţional, apoi dezbaterea situaţiei în faţa legilor dietale, care se apropiau şi în
al treilra rând încetarea polemicii dintre ziarele naţionale. La Lugoj s-a hotărât restructurarea comitetului eare urma să fie format din 25 membri: 13 din Ardeal,
6 din Banat şi () din părţile vestice. Nu s-a discutat însă punctul doi înscris pe
ordinea de zi, respectiv atitudinea fa\ă de alegeri. Aceasta era lăsată la latitudinea
noului comitet reconstituii. În problema încetării polemicii dintre ziarele naţio
nale se exprima dorinţa comitetului reconstituit de a instrui un .iuriu de partid,
in vederea aplanării diwrgenţelor dintre ziare 105 • Deci, conferinţa confidenţială
din iulie 1\lOt se menţinea pe linia politicii tradiţionale, a recunoaşterii programului
de la 1881 şi a pasivismului politic. Se remarcă acum rolul de prim rang al bănăţe
nilor, care sunt organizatorii conferinţei şi totodată conducătorii ei: George Popovici,
ca preşedinte, iar Yaleriu Branişte, ca notar ad-hoc. Orientarea bănăţeană primise
deci o nouă validare a poziţiei salr, căpătând o importanţă de prim ordin în cadrul
partidului.
Începând cu an11l HlOl, bănătenii dispun de un nou organ de presă pentru
a-~i exprima opiniile. Este vorba de ziarul „Drapelul" editat la Lugoj de către
Yalcriu Branişte, fost redactor al „Dreptăţii". Încă din primele sale numere, în
organul de prrsă bănăţean apărea vechea concepţie a bănăţenilor, cea pasivistă
în alegerile parlamentare. Astfel, „Drapelul" polemizează cu ziarul care era editai.
la Orăştie de către Aurel Muntean, intitulat semnificativ „Activitatea". „Drapelu)'·
invoca aceleaşi motive tradiţionale: persecuţia autorităţilor maghiare şi situaţia
ilegală a partidului naţiona\ 106 • Branişte, în ziarul său, invocă din nou disciplina
de partid exprimându-şi adeziunea faţă de concluziile conferinţelor naţionale
anterioare 107 • Nu numai Valeriu Branişte susţine acest lucru, ci şi alţi fruntaşi
bănăţeni, ca de exemplu Ştefan Petrovici 108 • În perspectiva alegerilor dietale din
anul 1901, pasivitatea este recomandată şi de către alţi fruntaşi ai mişcării naţio11a Ic bănăţene, ca dr. Gheorghe Dobrin 109 .
Acum însă situaţia se schimbase faţă de perioada anterioară. Câştigase toi
mai muli teren ideea unităţii, care deja fusese pusă în aplicare în congregaţiile
comitatense. Bănăţenii, care erau pasivişti, scot în evidenţă dubla importanţă pe
care o are lupta pe plan local. „Deoparte suntem datori să ne facem datoria ca
re prezent anţ i ai interesr lor noastre specifice comitatense, să controlăm administraţia şi să înfierăm abuzurile de putere. Pe de altă parte, suntem datori să
afirmăm în Yiaţa constituţională a comitalelor existenţa partidului nostru naţional
şi să reclamăm, prin forurile competente ale comitatului, restabilirea stărilor normale
constituţionale'·llo. ln acelaşi timp ziarul bănăţean publica apelul preşedintelui
Raţiu de a se mrnţine în pasiYitate faţă de alegerile parlamentare din acel an 111 •
La fel se exprimă şi fruntaşul bănăţean Alexandru Mocioni 111 bis.
Curentul general câşi igă tot mai mulţi aderenţi, devenind predominant după
dispariţia preşedintelui dr. Ioan Raţiu. După moartea principalului stâlp al pasivismului, în decembrie 1902, îşi încetează apariţia, în aprilie 1903, principalul organ
de presă al P.N.H. „Tribuna" din Sibiu, mai ales că după alegerile din anul
190:3, de la Dobra, Aurel \'Iad candidează fără să ceară asentimentul partidului şi
este ales dcpulat 112 . Acum, tot mai multe voci pledau pentru activism, cărora li se
adaugă

şi bănăţenii.

Ca urmare a acestui curent general de opinie în favoarea adoptării unei atitudini act ivc, la conferinţa din ianuarie se declară adeziunea partidului la ideea
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activismului politic114 • Bănăţenii, în marea lor majoritate, împărtăşesc acest punct
de vedere, cu excepţ.ia cercurilor lugo,jene din jurul ziarului „Drapelul".
Pentru a cuceri şi ultima citadelă a pasivismului, cea din Lugoj, conducătorii partidului organizează aici o adunare a aderenţilor partidului în ziua de 5
noiembrie 1905, la care vor participa cca 6 OOO de oameni. Adunarea condusă de
către George Popovici considera valabil şi pentru Banat apelul la activism 115 • Valeriu Branişte priveşte „cu cea mai mare bunăvoinţă" angrenarea în activitate, dar
nu aderă la ea 116 • O adunare similară are loc şi la Oraviţa, în ziua de 10 decembrie
1905117 • Referitor la adunarea de la Lugoj, Valeriu Branişte îşi aminteşte mai târziu:
„N-am luat parte la ea, dar rezoluţiile ei, spre a salva continuitatea vieţ.ii noastre
de partid, au fost redactate cu concursul meu, aducându-i-se toate schimbările
cerute de mine. În definitiv, am fost de acord cu ceea ce se hotărra, dar nu am
luat parte spre a nu aproba felul anarhic cum s-a pus la ca le" 118 •
Prin urmare, Branişte, deşi era de acord, nu se hotărâse să îmbrăţişezr, imprrună cu ziarul său, activitatea parlamentară. EI nu participă nici Ia alegerile din
1906, dar susţine candidatura lui George Popovici Ia Lugoj 119 • De-abia în anul
1907 se lasă antrenat în activitatea parlamentară, candidând în alegerile dietale
pentru mandatul de la Borşa. În cuvântu I său către alegători, Valeriu Branişte
spunea: „am primit cu dragă inimă să fiu candidatul Partidului Naţ.ional Român,
în acest cerc, a cărei populaţiune, în partea sa covârşitoare, are acelaşi credeu
(crez, n.n.) politic ca şi mine" 1 20.
Cu toate acestea, Valeriu Branişte n-ajunge deputat din cauza presiunilor
făcute de guvern asupra alegătorilor, pentru a impune un deputat guvernamental 121 •
Curentul popular rare i-a adus pe bănăţeni în alegerile parlamentare este
magistral definit de către Valeriu Branişte: „Am intrat în luptă fără mari pregătiri,
bazaţi numai pe legăturile fireşti şi pe sentimentul sănătos de conservare al poporului. O simplă chemare a pus masele în mişcare. Câmpul cel larg al activităţii,
aici mi se deschide. Aici trebuie să organizăm„. Noi doar nu pentru mandate am
intrat în activitate, ci pentru a ridica poporul nostru ca să devină factor politic în
ţara din care face parte ca element constitutiv 1 ~ 2 • Deci, bănăţenii au simţit pulsul
maselor populare şi, aşa cum afirmau ei, în ultimii ani ai secolulului al XX-iea,
o mişcare serioasă şi uriaşă, un val pornit din sânul poporului îi va împinge Ia
acţiune, determinându-i să folosească deopotrivă atât mijloacele extraparlamentare,
cât şi cele parlamentare, în vederea obţinerii libertăţii naţionale şi a dreptăţii
sociale pentru românii din Banat şi Transilvania.
Banatu I şi vestul României vor desfăşura o bogată şi diversificată luptă naţ.i
onală, ceea ce va determina conducerea partidului naţional să mute sediul acestuia,
în anul 1908, Ia Arad 123 •
În concluzie, orientarea bănăţeană intransigentă din sânul partidului naţional,
ca expresie a voinţei maselor populare bănăţene, care s-a conturat la sfârşitul secolului
al XIX-iea se va apropia tot mai mult de celelalte grupări din sânul partidului
naţional român, contopindu-se în final, cu acesta. La rândul său, P.N.R. va deveni,
la începutul secolului XX, adevăratul exponent al maselor din rândul cărora provenea
şi pe care le reprezenta. Este firesc ca o mişcare naţională generată de popor să-şi
găsească factorul de unitate şi regenerare tot în poporul care i-a dat naştere, în
pofida disensiunilor sale interne. Apreciem deci ca progresistă orientarea bănăţ.eană
a politicii naţionale, cu cele 3 constante ale sale - solidaritatea, moderaţia ca ultimă
etapă înainte de revoluţie şi maturitatea ei politică. Orientarea bănăţeană intransigentă va conduce masele populare care au generat-o pe culmile reprezentate de
atingerea unui ideal secular - unitatea naţională.
RADU PĂIUŞAN
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LE llOU\'EllEl\T XATIO'.\"AL DES ROUlt:Ali\"S DE BAXAT E:\"TRE 189:>-190;';

Resume
Dans cet Hude j'ai cherche et Ctudie avee des elemenls inedits pour l'hisloriographie du
mouvement national du Banat, la posltion speclflque des Roumalns du Banat dans le cadre de
la lutte pour l'unlte nationale. Celte posltlon speclflque est duc au fait que Ies Roumalns de Banat,
leurs politiciens ont cherche a placer le centre de dlfflculte de la lutte natlonale dans Ies terrltolres trouves sous l 'autorite de la monarchle dualiste. Ils ont ete d'accord aves Ies faeteurs poliUques de la Roumanle pour tout mouvcment national roumaln, mals ils se sont vehement opposes au polillclanlsme promove cn certalns momcnts par le Part! Liberal et Ie Part! Conservateur,
qul tement ont cherche a subordonner Ie mouvement natlonal aux interets du part!.
Dans le mouvement natlonal roumaln du Banat il y a eu entrc 1895-19lJ5 unc orlentatlon
generee par Ies condltions exlstentes dans cette viellle province roumalne. Cette orlentatlon est
due a Ia posltion differente que Ie Banat a toujours eue par rapport a la Transilvanie au cours
du XIX-e slecle, voire avant cette epoquc. A la dlfference de Transilvanie, qui n'a pas etc lncorporee a l'Hongrie qul en 1867 par le dualisme autrichien-hongrol, Ic Banat a Cte pour Ia premiere
fols annexe a l'Hongrle en 1779, puls redonne a Ia Transilvanie apres la Revolution de 1848 ct
relncorpore a l'Hongrle en 1860. Le Banat, donc, n'a pas eu une autonomie historlquc comparable a celle de la Transylvanie et e'est porquol Ies Roumains de Banat n'ont jamais Iute seulement
pour l'autonomlc de Ia Transylvanle, mals aussi pour ]'autonomie de tous Ies Houmalns de l'empire des Habsbourgs et puls de Ia monarchie autrlchlenne-hongroise.
L'orlentation du Banat, sans representatlon dans la dlrection de P.N.R. dans l'epoquc
memorandiste, a gagne du terraln vers Ia fin du siecle, en arrl vant vers 1900, preponderence dans
le partl. Sur le fond des dlsputes, plus algues de la directlon P.N.R. entre Ies actlvlstes passlfs,
appres le deces du president du partl, Ic Dr. Ioan Raţiu, au commencemcnt, Ies gcns de Banat
se malntiendront en passl vite plus que ceux de I' Ardeal. De puls 1907, apres deux ans d'actl vlsme politlque des gens de I'Ardeal, Ies gens du Banat seront contamines a leus tour, du grand courent populairc
qul se prononcalt pour l'cntree des Roumains dans la vie politique ct parlamentaire. L'etlquette
appliquee sur l'orlentation du Banat dans quelques ouvragcs de notre historlographie contemporaine au plus vieille - comme moderee, pour Ic simple motif gu'elle a adhere aux ldees du
passlvisme et qu'elle n'a pas accepte au debut l'activlsme politlque, ne semble pas en aecord avcc
le contenu du mouvement national de cette provlncc roumalne. Au contralre, par Ic falt que Ic
Banat n'a pas accepte la partlclpation a la vie politlque et parlamcntalre de l'etat hongrols, dans
I 'absence de tout drolt i;iational pour Ies Roumalns represente la preuve de l 'intranslgence dans
la lutte pour Ies drolts politlques de la natlon roumalne et du part! ou dans la lutte pour l'unlon
de tous Ies Roumalns dans un seul etat.
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VOLUNTARI BANAŢENI IN ARMATA ROMANA
IN ANII PRIMULUI RAZBOI MONDIAL (li)

În numărul anterior al Yolumului A.nulele Banalului 1 am publicat un scurt
material legat de prezenţa Yoluntarilor bănăţeni în armata română şi în unităţi
ale Puterilor Antantei în anii primului război mondial. În final, am prezentat o
listă cuprinzând localitatea de origine, numele şi prenumele Yoluntarilor pe care
am reuşit să-i identific pe baza unor mărturii documentare. În urma cercetării
întreprinse în anul 1993, dar şi la îndemnul unor colegi cu preocupări în această
direcţie, încerc să întregesc lista menţionată mai sus cu alte câteva zeci de nume
identificate. Desigur că ea rămâne deschisă, ştiut fiind faptul că voluntariatul a
reprezentat un fenomen de masă şi în rândurile militarilor români bănăţeni mobilizaţi în unităţi ale corpurilor de armată austro-ungare, mai ales în ultimii ani ai
conflagraţiei.

APADIA: a) Emllian Cădarlu, Nicolae Pelca, b) Ion Bârlea, Adam Lepa; c) Ion Hegheduş.
BĂILE HERCULANE: b) Dumitru Golopenţea.
BĂNIA: b-c) David Albu, Ion Epure, Lazăr Florea, Ion Gollmba, Păun Habafcovlcl, Chlrllă Puia,
Ilie Sârbu, Matei Urucl, Novac Urucl, Petru Urucl.
BĂRBOSU: b) Nicolae Şchiopu.
BELOTINŢ: b) Traian Bogol.
BEREGSĂU MARE: b) Ion Cârpaci.
BOCŞA MONTANĂ: b) Alexandru Dlaconovici, Aureliu Renoiu.
BOGÂL TIN: b) Ioan Cristescu.
BOGODINŢ: b) Pavel Corcan, Păun Lupu. c) Nicolae Corcan, Pavel Corcan, Aurel Roiban, Stolan
Roiban.
BORLOVA: b) Cornel Iacob, Ion Drllgăllna.
BOZOVICI: b-c) Pavel Adamescu, lile Baba, Petru Baba, Petru Beloescu, Alexandru Brancovlci, Vinu Chera, Iancu Conceatu, Ion Haraclcu, Ilie Iova, Trlfu Jurchescu, Mellll Mircea,
Nicolae Monorea, Ion Peescu, Samuilă Relca, Nicolae Ruva, _Ion-Stăncuţa, Ion Şerpe, Ion Verlndcanu, Vasile Vasile.
BUCHIN: b) Ioan Munteanu.
CARANSEBEŞ: b) Lorinţ Miloş, Emil Mlşcovlcl, Nicolae Novac„ -Tlţu Pârvu.
CENAD: b) Pa vei Socerl u.
CHECEA: b) Gheorghe Etlneanţ.
CICLOVA ROMÂNA: b) Vasile Danciu.
CIREŞU MIC: b) Flllp Bliban'.
.
COMLOŞU l\IARE: b) Radu Preda, Silvius Suciu.
COMORÂŞTE: b) Iacob Sl'chiescu, Damaschln Tarabat.
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COŞTEI: b) Anam Imbroane.
CUBIN: b} Viorel T. Morarlu.
DELIBLATA: b} Jeravlev Timicei.
FĂDIMAC: b} Petru Târziu.
FĂRĂŞEŞTI: b} Alexandru Hobean, Martin Vasiescu, Romulus Vasiescu; c) Iosif Bra:r:ovan (I),
Iosif Brazovan (II}, Mihai Vaslescu, Petru Vernic.
FIBIŞ: b} Gheorghe Tudor.
FI SCUT: b) Simion Anghel.
GIROC: b) Ion Petcu.
GORNEA: b) Petru Cristea.
GORNEA LllJBCOVA: b) Sava Iorgovan.
GRĂNICERI: b) Pavel Cloloca, Gheorghe Dragu.
GREOVĂŢ: b) Ioan Duma.
IAM: b) Petru Ghigu.
IERSIG: b} Trăilă Groza.
JEBEL: b) Efta Bălan, Iosif Bălan, Efta Boboş, George Căi:itanul, Ilie Icobescu, Pavel Stupariu,
Ştefan Târângă; c) Petru Boboş, Iosif Cioran, Iosif Dlna, Iuliu Ionescu, Efta Marchete, Iosif
Moţ, Trandafir Nicodim, Trăllă Ostoia.
JENA: d) Efta Albu, Ştefan Stoica, Efta Viţelariu .
.JUPALNIC: b) Gheorghe Dragomir.
LĂPUŞNIC: b) Ilie Clocladea, Dlonl~le Goşa, Dionisie Dragomir.
LIPOVA: b) Romulus Blidar, Lazăr Bogoi, Ion Curuţ, ?\lcolac :\Iarian, Vasile Pocrişcr, Gheorghe
Rusu, Tanasle Săran.
LUGOJ: b) Nuc Blhart, Pavel Crăciun, Ştefan Ion Gându, Gheorghe Ilie, Gheorghe :\foldovan,
George Pimlescu, Victor Petculescu, Lh·iu Tempea, Vasile Tibrea, ?\lcolae Ţăranu; c) Cornel Clnghlţă.
MARGHITA MARE: b) Gheorghe Jebelean.
MESICI: b} Aurel Iordan.
MOLDOVA NOUĂ: b) Iosif Velo,·an.
MONIOM: b) George Molln.
OLOŞAG: b) Pavel Cardaş, Constantin Toma.
OMOLIŢA: b) Ioan Ermia.
ORŞOVA: b) Alexandru Sabău.
PETRILOVA: b) Iacob Manclu.
PETROVASELO: b) Petru Marta.
RAFNIC: b) Ioan Vâ:r.oc.
REŞIŢA: b) Nicolae Mloc, Nicolae Moise, Iuliu Petrovlci, Traian Trăllă.
RÂTIŞOR: b} Maxim Domecea.
RUDĂRIA: b-c) Iuliu Craiu-Şuţu, Iacob Dldraga, Ioachim Dldraga, Ion Dldraga, :\llhail Dobrea,
Andrei Harmuz, Lazăr Ignat, Dănilă Imbrescu, Gheorghe Imbrescu, Ştefan Imbrescu, Andrei
Otlman, Petru Petruţi, Vasile Popovicl, Ilie Rădulea, Ilie Sitariu, Ştefan Suta, Ilie Vasile,
Dionisie Vlădia, Iacob Vili.dia, Gheorghe Vili.dolu.
SACOŞU MARE: b) Ioan Gaşpar.
SATU NOU: b} Traian Balojan, Ion Răducanu.
SĂVÂRŞIN: b) Iuliu Vancu.
SELEUŞ: b) Octav Boleanţu, Ion Guţu.
SÂNICOLAU MIC: b) Gheorghe Jovin.

SOCENI: b) Ion

Căldăra~.

TICVANU MARE: b) Romulus Jema.
TIMIŞOARA:

b-c) Adrian Cădarlu, Gheorghe Clmponerlu, Gheorghe Marian, Pavel Mlelău, Gheorghe Radivoi, Vasile Zbegan.

TIROL: b) Carol Mihai.
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TOPOLOVĂŢU

l\IARE: b) Dionisie MArciilescu.
MIC: b) Vasile Marcu.
TORACC MARE: b-c) Todor Clnezan, Ponla Moţoc.
TORACC :\llC: b-c) Gheorghe Dămian, Toma Dil.mlan, Cicerone
TUFĂHI: b) Nicolae Vulpescu.
UZDIN: b-c) Ilic Onclu, Ioan Senca, Gruia Soceanţu.
YIZEJDIA: b) Adam Mărgan.
VÂRŞEŢ: b) Aurel Truţla.
VLAICOVĂŢ: b) David Vâzog.
TOPOLOV.l..Ţt·
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Voluntgri
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băndJeni

Domşa,

Ioun Lipovan.

111 t1rmata romdnd in t1nii primului· rdzboi mondial, ln AnB

JI, 1993, p. 308-325.
DUDAŞ

l'ASILE
Muuul

Banatului

Timişoara

- 1900
Hunlade nr. 1
ROMAN IA

Piaţa

BAXATER FREIWILLIGE IN DER RUMĂNISCHEl'i ARMEE
IN-DEN-JAHREX DES ERSTEN WELTKRIEGES
Zusawmenlasliuny

Im vorlgen Band des Jahrbuches "Analele Banatului" hat der Autor elnen kurzen Beltrag
liber dle Banater Frelwllllgen ln der rumănlschen Armee, bezlehungswelse ln den Mllltăreinhelten
der Ententemăchte ln den Jahren des erstcn Wcltkricges, veroffentlicht. Am Ende steht elne Liste,
ln dcr Name und Vorname der Frelwllligen, dle Ortschalt aus der sie herkiinftlg waren angegeben
wurdcn, alles aufgrund der erhaltengebliebenen schrlftllchen Belege. Infolge der Im Jahre 1993
unternommenen Forschungcn erweltert der Autor dle Liste der Frelwllllgen mit ctlichen-zig neuldentlflzlerten Namcn. Am Ende glbt der Autor an, dass dle Liste offen blelbt, da der frelwllllge
Obcrtrltt in die Armec Rumănlens eln Massenvorgang in den Relhen der rumănischen Banatcr ln
osterrelchisch-ungarlschcn :\lllitărelnhelten einberufenen Soldaten war, lnsbesondere gegen das Ende
des crsten Weltkrlcges.
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ATITUDINI POLITICE ŞI MENTALIŢAŢI
LA POPULAŢIA DIN TIMIŞ-TORONTAL
IN PERIOADA 1938-· 1940

Începând din 10 februarie 1938, în România a fost instaurată o nouă formă
de guvernământ. Noul regim politic instalat la această dată şi instituţionalizat
prin Constituţia din 27 februarie 1938 asigura controlul total al regimului asupra
vieţii politice din România. A fost astfel instaurată în ţară monarhia autoritarf1,
noul sistem politic reuşind să dăinuiască până în septemhrie 1940.
Istoriografia românească a acordat atenţie regimului carlist. Printre analizele
cele mai pertinente ale perioadei 1938-1940 se numără cele ale istoricilor Gheorghe
Savu şi Ioan Scurtu 1 • Lucrările istoriografice româneşti ce se ocupă de perioada
dictaturii regale cuprind şi neadevăruri istorice, impuse de către regimul comunist din România. De aceea, este necesară o nouă analiză obiectivă a perioadei de
dinaintea celui de-al doilea război mondial.
ln studiul de faţă ne propunem să evidenţiem atitudinea politică a populaţiei
din Timiş - Torontal faţă de regimul carlist, precum şi mentalitatea locuitorilor
din judeţ în perioada respectivă. Am consultat în acest sens fondul Prefecturii
Timiş - Torontal, fondul Chesturii Poliţiei municipiului Timişoara şi cel al Legiunii de Jandarmi Timiş - Torontal, fonduri aflate la Arhiva Statului Timişoara.
De un real folos ne-au fost recentele memorii ale lui Radu Rosetti, fin analist al
acestei perioade.
După elaborarea noii constituţii, populaţia ţării a fost chemată printr-un referendum să se pronunţe asupra ei. Condiţiile în care s-a desfăşurat referendumul
puneau în adevărata sa lumină regimul totalitar recent instaurat. Astfel, votul se
concretiza în declaraţia verbală a alegătorului înaintea biroului de volare 2 • În judeţul Timiş - Torontal, din 145 310 locuitori înscrişi pe listele de vot, s-au prezentat la urne 131 617. Dintre aceştia, 130 966 s-au pronunţat în favoarea noii constituţii, iar 651 contra ei 3 • În plasa Buziaş s-a înregistrat cel mai mare număr de alrgători care s-au împotrivit noului act fundamental al ţării: 265. În reşedinţa de
judeţ, doar 7 locuitori au votat contra4 • Referitor la modul de organizare a referendumului, un document elaborat de către Prefectura judeţului evidenţia că acesta
s-a desfăşurat în perfectă ordine. Cei care au votat împotrivă - se arăta în continuare - îi reprezintă pe aceia care au rămas fideli vechilor partide politice. Printre aceştia s-au numărat şi 4 preoţi, unul fiind legionar (localitatra Şoşdea). Se
cerea sancţionarea celor ce s-au prom;nţat contra noii constituţii, această sancţio
nare urmând să servească drept exemplu pentru cetăţenii ţării 5 • Atmosfera festivistă în care s-a aprobat noua constituţie de către funcţionarii publici din oraşul
Timişoara este specifică regimurilor totalitare. Astfel, funcţionarii de stat au votat
in corpore, deplasându-se spre secţiile de votare cu fanfare şi drapele şi strigând
„Trăiască regele Carol al Ii-lea". Seara, în Timişoara, a fost organizată o retragere cu torţe 6 •
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In perioada imediat următoare, autorităţile au exereitat presiuni in special
de natur[1 administra1ivă asupra eelor earc au votat împotriva constituţiei. Astfel
se explică faptul ca din cei 651 de locuitori care s-au pronunţat împotriva noii
constituţii Gl 1 au rewnit asupra hotărârii iniţiale, aprobând legea fundamentală a
ţării şi numai 41 s-au menţinut pc poziţie. Ei proveneau din 25 de localităţi ale judeţului, numărul cel mai mare înregistrându-se în localitatea Şoşcka (5 Jocuitori) 7 •
lncă ele la instituirea sa, noul regim politic a urmărit să lichideze orice opozitie. Astfel, într-o notă a Ministerului ele Interne se sublinia că orice manifest ofen~ator la adresa regelui trebuia să fie distrus imediat, astfel de materiale nefiind
admise în arhiva oficială 8 • În acelaşi timp, s-a urmărit îndeaproape activitatea
liderilor locali ai fostelor rartide politice, în cadrul măsurilor adoptate împotriva
fostelor formaţiuni politice, mergându-se până la ştergerea de pc zidurile clădirilor
a oricărui semn electoral cc mai dăinuia 9 • Cu toate acestea, persitau nemulţumirile
faţă de regimul de dictatură regală. Printre cC'i care şi-au exprimat deschis dezacordul s-au numărat liderii naţional-ţărănişti din judeţ. Astfel, o notă a Chesturii
Poliţiei municipiului Timişoara evidenţia, în cursul anului 1938, că organizaţia
judeţeană PNT a răspândit în oraş manifestul „Români" semnat „Tineretul Naţio
nal Tărănesc'', manifest care trebuia confiscat imediat 10 •
În acelaşi an a fost cenzurat un articol al liderului partidului, Iuliu Maniu 11 •
Un raport al Prefecturii redactat în 1939 sublinia că clubul PNŢ din Timişoara
continua să funcţioneze. În afară de acesta mai erau menţionate cluburile PNL,
Frontului Românesc şi al Partidului Maghiar 12 • În acelaşi an au fost cenzurate memoriile liderului local r:aţional-ţărănesc Sever Bocu 13 şi s-a confiscat periodicul
„Tărănismul" 14 . Într-un document al preturii plasei Sânicolaul-Mare, datând din
noiembrie 1939, se evidenţia că o parte a populaţiei din plasă - în special cea de
religie greco-catolică -nutreşte simpatii naţional-ţărăniste 15 . Au fost, de asemenea,
strict supravegheaţi membrii grupării Forţu-Gerotă, bănuiţi de a fi răspândit în
întreaga ţară, în cursul anului Hl38, fotografii grosolan trucate ale regelui, însoţite
de un text ofensator la adresa acestu ia 16 •
Pentru a înlocui vechile partide politice pe care le-a desfiinţat şi pentru a asigura o bază de masă regimului său la 15 decembrie 1938 Carol al Ii-lea a înfiinţat
Frontul Renaşterii Naţionale, conceput ca un partid unic 17 • Referindu-se la reacţia
locuitorilor din judeţ faţă de această iniţiativă regală, un raport al Prefecturii,
întocmit la sfârşitul anului 1938, sublinia că înfiinţarea Frontului Renaşterii Naţio
nale a făcut o bună impresie în rândurile funcţionarilor publici, care erau hotărâţi
să se înscrie în noul partid politic. Populaţia - se afirma în raport - a apreciat
faptul că în noul partid au intrat personalităţi din toate provinciile şi din toate
structurile sociale 18 . Aceste afirmaţii trebuie examinate cu un nchi critic. Funcţio
narul public aflat la cheremul regimului carlist nu avea prea multe variante de ales,
refuzul său de a se înscrie în noul partid echivalând cu pierderea postului pe care
îl deţinea. În privinţa partizanilor regimurilor democratice din judeţ, acelaşi document evidenţiază că aceştia s-au situat pe o poziţie critică, afirmând că prin F.R.N.
se urmăreşte înfiinţarea unei organizaţii conduse după principiile naţional-socialiste
din Germania şi fasciste din Italia 19 • Documentele din perioada Hl38-1940 care
analizează poziţia minoritarilor din judeţ faţă de noul partid politic relevau că
aceştia s-au înscris în F.R.N. din oportunism, urmărind doar intcrcselt• lor de grup,
unele dintre acestea fiind foarte periculoase pentru interesele genera le a le ţării 20 •
Privitor la şvabi se menţiona că aceştia considerau F .H .N. o organizaţie cu o structură naţionalistă, sinonimă cu partidul nazist din Germania 21 •
Încă de la apariţia sa, regimul carlist a fost nevoit să facă faţă unor situaţii
interne şi externe deosebit de complexe. Pe plan intern el s-a confruntat cu o ofensivă, în special a rxtrrmei drrpte, la care s-a adăugat, clupă cum vom vedea, un
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curent revizionist susţinut de minoritatea naţională. Pe plan extern, regimul a trebuit să facă faţă atacurilor tot mai puternice ale statelor revizioniste. În privinţa
mişcării legionare din judeţul Timiş - Torontal, pe tot parcursul anului 1938 au
fost urmăriţi îndcaproapl' conducătorii ll'gionari din regiune rămaşi în libertate 22 •
ln cursul aceluiaşi an au fost răspândite în Timişoara o serie de manifeste legionare, broşuri, multe dintre ele cerând eliberarr:a lui Corneliu Zelra Codreanu sau
atacând grosolan demnitarii regimului carlist.
un raport al poliţiei sublinia necesitatea unei mai mari supravegheri a rntiilor
poştale unde zilnic sunt introduse circulare legionare 23 •
Pe vitrinele unui magazin central au fost înscrise cu vopsea neagră semnele
electorale a le fostului partid „Totu l pentru ţară" 24 •
în a doua parte a anului 1938, autorităţile Ministerului de Interne din judeţ
au primit o serie de informaţii alarmiste ce prevesteau iminente acţiuni de proporţii ale legionarilor. Astfel, la 20 noiembrie 1938 au existat informaţii despre
declanşarea la Timişoara a unor atentate legionare 25 . În aceeaşi perioadă s-a lansat zvonul iminentei eliberări a lui Codreanu, un nou guvern condus de Iuliu
Maniu urmând să dispună revizuirea procesului liderului legionar 26 • Au mai existat
informaţii cu privire la iminente tulburări, cu sprijinul ofiţerilor în rezervă, simpatizanţi ai mişcării, pentru obţinerea eliberării liderilor arcstaţi 27 , precum şi
despre o posibilă lovitură de stat legionară cu ocazia sărbătorilor de iarnă 28 • O
intensă activitate legionară s-a desfăşurat în cursul anului 1938 la Şcoala Politehnică din Timişoara, studenţii acestui institut fiind supuşi supravegherii serviciului de informaţii 29 •
Printre celelalte măsuri întreprinse împotriva legionarilor în anul 1938 se
numără: acordarea paşapoartelor doar cu aprobarea ministrului de intcrne 30 , controlul sever la frontieră pentru a nu fi introduse manifeste cu caracter extremist 31 ,
interzicerea difuzării în presa românească a ştirilor referitoare la măsurile extremiste ce au fost luate de către autorităţile din Germania 32 , interzicerea sărbători
rii zilei de 10 decembrie, ziua studenţilor 33 •
ln ciuda măsurilor luate de către autorităţi, la 26 noiembrie Hl38, cu prilejul reprezentaţiei trupei evreieşti „Lydy Thal" au fost aruncate două grenade în sala
de spectacol 34 • De asemenea, un elev T. R. (originar din Beiuş) a incercat să incendieze depozitul de lemne de la Timişoara, fără ca tentativa să-i reuşească 35 . În
urma acestor acţiuni de forţă, autorităţile au hotărât să ia măsuri de pază la sinagogi, precum şi la toate întreprinderile importante conduse de rvrci (cei însărci
nat i cu paza erau civili) 36 •
Uciderea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu nu a fost privită cu
regret de către opinia publică din Timiş-Torontal, se specifica într-un document
al prefecturii. În continuare se arăta că atentatele săvârşite de legionari le-au
,diminuat popularitatea în rândurile populaţiei, care în general dezaproba astfel de
fapte şi se declara de acord cu măsurile luate de către guvern. Opinia publică,
subliniază documentul, critica fostele partide politice vinovate de a nu fi luat
măsuri ferme contra mişcării 37 • Heferitor la situaţia legionarilor după dispariţia
Căpitanului, documentul arăta că ei sunt complet demoralizaţi şi dezorientaţi,
nimeni nefiind în stare să-l înlocuiască pe Codreanu 38 • Majoritatea membrilor
·Gărzii de FiN, conchide documentul prefecturii, sunt decişi să renunţ.e la orice
activitate legionară 39 • În cursul anului 1939 legionarii din plasa Sânnicolaul-:\Iare 40
s-au desolidarizat public de formaţiunea lor politică. Un document intocmit de
către Prefectură sublinia că legionarii nu exercitau nici un fel de influenţă asupra
opiniei publice41 • Toate aceste date nu reflectau însă corect realitatea. Activitatea
legionară pe teritoriul judeţului şi în special în Timişoara a conlinuat şi în decursul
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anului 1939. Ea s-a manifestat sub forma răspândirii unor manifeste sau a unor
ştiri alarmiste. Astfel, un manifest din prima parte a anului 1939 anunţa, pentru
primăvara acelui an, o acţiune de răzbunare a legionarilor ucişi 42 • A început, în
acelaşi timp, o amplă acţiune de reorganizare a mişcării, noile structuri fiind
puţin cunoscute de către autorităţi Ia aceea dată 43 .
De asemenea a fost lansat zvonul potrivit căruia Codreanu nu ar fi murit, ci
se afla în Italia. Într-un document al Legiunii de Jandarmi Timiş-Torontal se
precizează că informaţia a circulat printre elevii legionari din şcolile secundare44 •
ln faţa acestei situaţii, autorităţile au efectuat razii în oraşul Timişoara, alcătuind
tabele cu adresele legionarilor 45 •
O altă măsură luată de către autorităţile centrale a constituit-o interzicerea
publicării în presă a declaraţiilor de desolidarizare a foştilor legionari. Se puteau
da publicităţii adeziunile acestora la F.R.N., fără a se menţiona calitatea lor de
foşti legionari. De asemenea, se interzicea difuzarea ştirilor cu privire la dizolvarea
Gărzii de Fier 46 •
Activitatea legionară a continuat şi în prima jumătate a anului 1940. Astfel
au fost împrăştiate manifeste în sprijinul mişcării 47 , iar legionarii veniţi de la
concentrare au răspândit ştirea că armata era slab pregătită şi prost întrcţinută48 •
Referindu-se la Garda de Fier, o notă de sinteză a Prefecturii judeţului evidenţia,
în aprilie 1940, că legionarii n-au renunţat la ideologia lor, chiar dacă nu se mai
făcea o propagandă organizată în acest sens. De asemenea persista zvonul că Zelea
Codreanu n-ar fi murit 49 •
În perioada invaziei Germaniei în Franţa, o sinteză a Regimentului 9 Jandarmi evidenţiază că succesele Reichului dau satisfacţie legionarilor. „Se observa că
foştii legionari nu ar fi rupt cu trecutul şi aşteptau momentul prielnic spre a se
regrupa" 50 •
În privinţa extremei stângi, ea a fost mai puţin activă decât cea dreaptă,
în perioada pe care o analizăm. Istoriografiei româneşti din perioada regimului
comunist i s-a impus să exagereze rolul politic pe care l-a jucat P.C.R. în anii
1939-1940.
Documentele pe care le-am analizat evidenţiază grija autorităţilor de a supraveghea îndeaproape mişcarea comunistă din judeţ 51 • În acest sens, au fost luate o
serie de măsuri preventive: supravegherea caselor conspirative, razii, posturi fixe
de gardieni la fabrici, ţinerea sub supraveghere a comuniştilor sau simpatizanţilor
acestora cu ocazia zilelor de 1 Mai şi 1 August, zi declarată de Komintern ca zi
internaţională de luptă contra fascismului 52 • De asemenea, au fost identificaţi
evreii care activau în cadrul P.C.R. sau îi ajutau pe comunişti supraveghindu-se
penetrarea comuniştilor în bresle, şcoli, armată 53 • Activităţile breslelor au fost
1:r111ările în permanenţă de către organele M.1. 54 •
Ca metode de acţiune folosite de către comunişti în Timişoara reţinem: răs
pândirea afişe lor în care era condamnat guvernu 1, broşuri destinate propagandei
în rândurile armatei etc. 55 • În perioada invaziei germane în Polonia, o notă informativă evidenţiază că de la nivel central s-a ordonat organizaţiei locale a P.C.R.
să acţioneze pentru crearea unui curent de opinie ostil neutralităţii declarate de
România şi pentru formarea unui curent intervenţionist în sprijinul Poloniei56 •
A fost interzisă, de asemenea, broşura „Osztaly Harcz" (Lupta de clasă) editată
de către Comitetul Regional Ardeal şi Banat al P.C.R., în care se adresa un îndemn
la luptă pentru autodeterminarea Ardealului până la despărţirea sa completă de
Homânia 57 • O notă informativă redactată de către Marele Stat Major la 31 martie
1940 evidenţia că propaganda comunistă continua cu destulă intensitate, în special
în regiunile unde se aflau dizlocate trupele române 58 • În luna august 1940 au fost
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8 comunişti, care au răspândit afişe, dintre aceştia doar unul fiind de
origine etnică română 69 •
În perioada pe care o analizăm, autorităţile civile şi militare clin judeţul
Timiş-Toronta I au trebuit să aibă în Yedere activităţile pe care le-au drsfăşura t
naţionalităţile conlocuitoare, în special şvabii şi maghiarii.
Datorită situaţiei internaţionale complexe, în toţi aceşti ani, autorităţile
centrale cereau să se dea dovadă de mult tact în relaţiile cu şvabii. În consecinţă,
se avea în wder<' „neaplicarea dispoziţiunilor stării de asediu privitoare la întrebuinţarea limbii române în administraţie"', precum şi „împiedicarea oricărei
măsuri administrative vexatorie" faţă de populaţia germană 60 •
Dar încă din 1938 au fost semnalate treceri frauduloase ale frontierei de către
tineri germani. Astfel, la 15 noiembrie Hl38, din Jimbolia au trecut 6 tineri şvabi
ce nu aveau rude în Germania 61 • Asemenea treceri au fost semnalate si în cursul
anului 1939 (Plasa Centrală, Plasa Ciacova etc.) 62 • Rapoartele diferitel~r autorităţi
evidenţiază tendinţele pro-hitleriste ale tinerilor şvahi 63 • Aceştia îşi desfăşurau
activitatea în diverse organizaţii culturale sau sportive64 • Un raport al Chesturii
Poliţiei de siguranţă din Timişoara, întocmit în iulie 1939, sublinia că studenţii
şi elevii şvabi, sub pretextul desfăşurării unor excursii, cutreierau satele germane
propagând ideile naţ.ional-socialiste 65 • In general, nu au fost semnalate acţiuni
directe îndreptate împotriva statului român. Un astfel de caz a fost înregistrat Ia
Biled, unde 4 germani în vârstă de 19 ani au tăiat sârma de la catargul slră.ir
resc, acţiune în urma căreia li s-au intentat procese penale66 •
O atitudine mult mai moderată au avut-o şvabii maturi. Ei s-au abţinut de a
adopta o poziţie clară pro-nazistă, un raport al Ministerului de Interne evidenţiind că: „şvabii bătrâni nu privesc cu ochi buni manifestările tineretului"' 67 • Ideea
unui transfer al r.opulaţiei germane în Germania a fost respinsă de majoritatea
şvabilor bănăţeni

8

•

Demne de tot interesul sunt scrisorile expediate din Germania de către cei
plecaţi la studii sau la muncă. Aceştia, deşi lăudau disciplina şi ordinea existentă
se plângeau de insuficienţa şi scumpetea alimentelor, ca şi de severul regim alimentar impus tuturor 69 • Astfel, un inginer care plecase în cel de-al treilea Reich scria
rudelor sale că ar dori foarte mult să revină în România 70 • Acţiuni pro-hitleriste
ale şvabilor au fost înregistrate şi în prima parte a anului Hl40. Astfel, cu ocazia
unei nunţi în localitatea Voiteg, s-a propagat ideea superiorităţii rasei germane 71 •
La 30 aprilie 1940, colonia germană din judeţ a sărbătorit ziua muncii. Au participat cca 130 de persoane, „toţi supuşi Reichului". Cu acest prilej au fost aduse elogii
lui Hitler şi-au fost trecute în revistă realizările regimului hitlerist. Întrunirea s-a
terminat cu intonarea imnului „Deutschland, Deutschland ilber alles" 72 •
Cu aceeaşi ocazie N.A.F-ul a organizat o serbare la care au luat parte cca
1 000 de delegaţi din Timiş-Torontal, Arad, Caraş şi Severin. Au participat dr.
Wolfram Bruckner, preşedintele comunităţii germane din România, consulul Germaniei, precum şi întregul personal al consulatului73 •
Campania militară din primăvara anului 1940 a fost privită cu ochi buni de
comunitatea germană din judeţul Timiş-Torontal (Plasa Vinga 74 , Plasa Gătaia 75
etc.). I n acelaşi timp, rapoartele evidenţiază deţinerea de arme de către unele grupuri de şvahi 76 • În faţa acestor manifestări ce contraveneau intereselor superioare
ale stalului român, autorităţile au luat o serie de măsuri: supravegherea celor care
propagau ideile naţional-socialiste, confiscarea armelor de orice fel, a insignelor sau
uniformelor naziste 77 • De asemenea, întrunirile erau admise doar în săli închise 78 •
Toate aceste măsuri s-au aplicat cu multă grijă, pentru a se preîntâmpina aprofundarea divergenţelor dintre statul român şi cel german.
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Acliuni ce contraveneau intereselor.- statului român s-au consemnat si în rândul

minorită.ţii maghiare din judeţ. Astfel, o notă întocmită de către auto~ităţile M.I.
activităţii intelrctualilor maghiari. Se sublinia îndeosebi
care sub masca manifestărilor religioase propagau „ideile revizioniste'"79. Curentul iredentist maghiar s-a menţinut şi în anu 1 Hl39 când s-au
înregistrat cazuri de cetăţeni maghiari ce refuzau să întrebuinţeze limba română
în relaţiile cu autorităţile de stat 80 • În cercurile maghiare se vehicula ideea reînvierii Ungariei l\Iari 81 • Ascultarea de către maghiari a postului de radio Budapesta, prccu1:i _şiyropag?1-ca ~deilor.rcYizioniste de către ~cest post de. r~dio a~ determinat autontaţilr romane sa confişte aparatele de rad10 ale maghiarilor drn zona
aflată în imediata apropiere a frontierei 82 • În toţi aceşti ani l\linisterul de Interne
i-a st'tpranghiat pe maghiari penlnt a nu lansa şliri alarmiste sau ostile statului
român, interzicând, totodată, orice propagandă maghiară iredentistă în paginile
diverselor publicaţii 83 • De asemenea, Siguranţa stalului urmărea îndeaproape acţi
unile de spionaj desfăşurate dinspre Ungaria de către spioni maghiari sau prin intermediul cetăţenilor români de origine riiaghiar[1. Astfel, un document din 1940 preciza că dezerlorii şi premilitarii maghiari cc treceau în Ungaria deveneau spioni
în majoritatea cazuriior, fiind instruiţi şi retrimişi în România 84 • Hotărârea potrivit căreia autorită\ile româneşti trebuiau să dea dovadă de mult tact în relaţiile
rn minorilarii a fost aplicată şi în cazul maghiarilor.
în privinţa sârbilor, documentele evidenţiază loialitatea acestora faţă de statul român 85 • În cazul evreilor, un raport al Prefecturii Timiş-Torontal menţiona
faptul că aceştia au început să dea dovadă de multă bunăvoinţă faţă de statul
român, „căznindu-se a vorbi mai mult româneşte" decât în trecut, când preferau
limba maghiară 86 •
Din punct de Yeclerc economic, anul 1938 a fost în general rodnic. Recolta de
grâu a fost bun[1, nu însă şi cea de porumb, ceea ce a determinat urcarea preţului
'320-330 lei/kg). Comerţul era prosper, iar în industrie fabricile lucrau din plin.
În acest sector, industria morăritului stagna în mare parte. Încep însă să-şi facă
simţită prezenţa unele fenomene care se vor 'accentua în următorii doi ani - o
mică urcare a preţurilor, urmată ele descreşterea salariilor şi pensiilor funcţionarilor
87
publici în ~aport c~ nivelul acesto;a • Şi în ~~ul 193? s~a~ea a~gricolă a judeţ~lui
a fost buna, preţunle legumelor ş1 fructelor fund mai m1c1 faţa de anul antenor.
În fabrici, activitatea era normală, semnalându-se însă lipsa mâinii de lucru, în
special în agricultură, după cum sublinia un raport al Siguranţei 88 • În aceeaşi
perioadr1 s-au ma1~ifestat nem_ulţ~miri datori~ă .!ipsei p~trolului, a sării în diverse
zone ale judeţului, precum ŞI chn cauza urcan1 preţurilor la unele produse, fenomen ce îi a[ccta în special pe cei săraci şi pc funcţionari 89 • Din punct de vedere
economic, prima parte a anului 1940 se prezintă sub nivelul anului precedent. Cea
mai mare parte a judeţului a suferit de pe urma _inundaţiilor, care au produs
pagube cons!"d era b"l
1 c 90 .
Au crescut preţurile la produsele textile, articolele de primă necesitate,
unelte agricole, lemne de foc. Nivelul de trai al celor săraci era foarte scăzut91 •
Una dintre explicaţiile majorării preţurilor invocate de autorităţi o constituia
spern la angrosiştilor, care erau evrei în marea lor majoritate92 •
Se mai suţinea că urcarea preţurilor, în special la unele produse agricole, se
datora şi exportului către Germania. Interesantă este şi '.explicaţia dată îndeosebi
în unele cercuri ele intelectuali, în privinţa interdicţiei impuse de guvernanţi de a
se consuma carne de vită şi porc în zilele de miercuri şi vineri. Astfel, se afirma
-:ă măsura reprezenta consecinţa măririi exportului de carne spre Germania 93 .
În privinţa forţei economice a cetăţenilor români şi minoritari, raportul este
favorabil minoritarilor (în special şvabilor), aceştia fiind mai bine organizaţi

cerea supravegherea

urmărirea preoţilor
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(în general, în cooperative). Pe de-o parte romanii priveau ru neîncredere cooperativele94, iar pe de altă parte, şvabii nu acceptau pătrunderea românilor in asociaţiile lor economice. Astfel, şvabii din zona Ciacova cumpărau numai de la comercianţi germani, iar. Banca Populară din Ciacova acorda credite doar comercianţilor şi industriaşilor minoritari. In aceste condiţii se impunea organizarea de
l'ooperative în comunele româneşti, precum şi acordarea de împrumuturi avantajoase,
în special coloniştilor români 95 .
Înăsprirea situaţ.iei internaţionale a obligat autorităţile româneşti să efectueze
în această perioadă rechiziţii pentru armată, precum şi concentrări, ceea ce a provocat o serie de nemulţumiri în judeţ.
ln privinţa concentrărilor, nemulţumirile au vizat modul cum erau trataţi
oamenii în unităţile militare86 , faptul că unii au fost mobilizaţi, iar alţii nu,
înregistrându-se şi cazuri de luare de mită în schimbul scutirii de serviciul mili1ar97. În anul 1940, în plasa \'inga, răspunsul celor chemaţi la concentrare a fost
mai puţin prompt ca în 1939 datorită credinţei acestora că, dacă se vor prezenta
mai târziu, efectivele vor fi completate şi vor fi lăsaţi la vatră (cazuri înregistrate
în 1939) 98 • În privinţa rechiziţiilor, nemulţumirile s-au datorat stării dep Iora bile
a cailor care au fost înapoiaţi şi a tuturor celorlalte materiale rechiziţionate 0 o.
Şi în acest caz s-au comis abuzuri, unii locuitori fiind scutiţi de rechiziţii (în
special cei bogaţi), a Iţii nu. Hechiziţionarea cailor a perturbat activitatea agricolă.
În privinţa minorităţilor, acestea s-au eschivat de la îndeplinirea acestei îndatoriri
(în special şvabii şi evreii) 100 . S-au întâmpinat greutăţi şi în strângerea împrumutului destinat înzestrării armatei (din pricina lipsei de bani a celor săraci, a încercării de sustragere din partea celor bogaţi, a şvabilor şi a evreilor) 101 . Românii
însă au răspuns - cu excepţia defecţiunilor arătate mai sus la aceste acţiuni,
conştienţi că astfel îşi servesc ţara. Ei erau hotărâţi să-şi apere hotarele ţării şi
aprobau în acelaşi timp politica de neutralitate dusă în aceşti ani de către factorii
de decizie de la Bucureşti 102 . Totodată, în sânul populaţiei româneşti se cuibărise
teama de război, în specia I în 1940103 .
Jocul marilor puteri, slăbiciunile regimului au determinat pierderile teritoriale din vara lui 1940. Un raport al preturii Ciacova referitor la starea de spirit
a populaţiei din plasă la câteva zile după pierderea Basarabiei şi a nordului Bucovinei sublinia că românii erau profund îndureraţi, în vreme ce minoritarii manifestau indiferenţă, stare ce la evrei se transforma în bucurie 104 . Manifestaţii deschise
au avut loc, după cum se ştie, după dictatul de la Viena. Astfel, în noaptea de 2
spre 3 septembrie 1940 a fost dată jos statuia lupoaicei, iar în seara de 3 septembrie un grup de manifestanţi au rupt firma consulatului italian din Timişoara şi au
spart geamurile clădirii. Aceeaşi soartă au avut-o şi Consulatul german şi C'el englezesc, precum şi Casa maghiară, Liceul german, Liceul evreiesc, Biroul de comisiGnari „Fulger" 105 , ca formă de protest a unui neam deznădăjduit aflat în acel momenl la cheremul unor mari puteri imorale 106 .
În perioada pe care am încercat să o analizăm, Homânia a cunoscut un regim
jiolilic dictatorial. Este pentru prima dată când se instaurează în România un
regim politic dictatorial de tip modern. Unele dintre caracteristicile unui astfel de
sistem le-am evidenţiat anterior (partid unic, înfrângerea oricărei opoziţii, controlul politic, festivism etc.). Sistemul a fost nevoit să facă faţă unor situaţii interne
şi externe deosebit de complex,e. Pe plan intern, el a trebuit să contracareze acţi
unile extremei drepte în special. În judeţul Timiş-Torontal, cea mai intensă activitate a Gărzii s-a înregistrat în partea a doua a anului 1938, când au fost întreprinse şi acţiuni violente. Legionarii au activat şi în anii următori ai dictaturii regale,
însă ru o intensitate mai mică. O aderenţă destul de mare la mişcarea legionară
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s-a inregistral în rândurile studenţilor de la Politehnică. 1n toţi aceşti ani, Garda
a reprezentat un permanent pericol la adresa regimului.
Mişcarea de extremă stânga n-a avut aceeaşi audienţă, fiind permanent ţinută
sub controlul autorităţilor.
ln judeţul Timiş-Torontal autorităţile româneşti s-au confruntat şi cu miş
cările minorităţilor, în special ale şvabilor şi maghiarilor. Ideile naţional-socia
liste au fost îmbrăţişate în special de către tinerii germani din zonă. Şvabii
maturi au fost mai mult moderaţi şi, deşi refuzau să plece în Germania în urma
unui e\'entual transfer de populaţie, îşi manifestau satisfacţia pentru victoriile
înregistrate de Germania în 1940. Şvabii erau prea puţin receptivi la îndatoririle
fa\ă de statul român în acele momente extraordinare. Şi în rândurile populaţiei
maghiare circulau idei ce puneau în pericol suveranitatea statului român, ceea ce
a determinat autorităţile româneşti să ia uneori măsuri mai radicale. În aceşti ani
nu se înregistrează însă acţ.iuni de o mai mare amploare, din partea celor două
minorităţi, îndreptate împotriva României. Minoritatea evreiască s-a remarcat şi ca
prin acţiuni mai puţin loiale faţă de România. Autorităţile politice româneşti au
avut o atitudine corectă, de protejare a minorităţilor, chiar dacă le erau ameninţate interesele. Singura excepţie au reprezentat-o măsurile luate împotriva evreilor la sfârşitul gll\·ernării lui Carol al II-iea.
Au existat în epocă şi o serie de nemulţumiri datorate în special abuzurilor
autorităţilor şi mentalităţii unei anumite categorii de locuitori. Chiar dacă nu s-au
concretizat într-o stare explozivă din punct de vedere social, aceste nemulţumiri
ne apar deplasate într-un moment atât de grav pentru istoria ţării.
În ceea ce priveşte economia, în aceşti ani apar unele semne de criză. Cu
toate acestea, nu se poate vorbi despre o criză economică profundă. Din punct de
vedere economic, şvabii deţin o poziţie privilegiată datorită organizării lor superioare. Ei îşi apără această poziţie în raport cu localnicii, întrebuinţând chiar metode rxlusiviste. Autorităţile româneşti îi acuză pe evrei de utilizarea unor mijloace nepermise în competiţia economică. Dorinţa autorităţilor de a revigora ţara
sub aspect economic nu se împlineşte în aceşti doi ani.
Ca orice regim totalitar, şi cel instituit de Carol al II-iea s-a prăbuşit şi
datorită împrejurărilor internaţionale, dar şi datorită propriilor sale greşeli. Societatea românească n-a scăpat de regimul politic totalitar în septembrie 1940;
acest sistem a evoluat culminând cu instaurarea regimului politic totalitar de tip
comunist. Regimul lui Carol al II-iea a marcat de fapt începutul involuţ.iei politice din Homânia secolului XX.
VASILE RĂMNEANŢU
Muzeul Banatului,
Timişoara 1900,
Piaţa
Hunlade 1,
ROMÂNIA
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POLITICAL ATTITUDES A!\'D AIENTALITIES IN THE
BETWEE!\' 1938 A~D 1940

TIHIŞ·TORO!\'TAL

COUr\T\'

Summary

The changes that took place on the 10th February 1938 on the polltlcal Romanian stage
had pul an end to the constltutlonal system and lnaugurated a royal dlctatorshlp.
The analysis of the polltlcal and social llfe tn the Timlş-TQrontal district demonstrates
this fact. The new authorltles imposed constralntlve actlons, especlally administrative constralnts
•galnst the polltlcal opponents, the criticism of tbe new lnstltutlops was forbade, tbe cult of
the personallty appeared.
The new polltlcal system had to face the e1".treme right movement. Tbe Iron Guard had
been extremely active wtthln the district durlng 1938, lts actlons belng less Intensive durlng
the next two years. The other extreme - the comunist movement - was less 1nfluentlal.
The leaders of the district had to face anU~tate poslUons of a part of tbe Germans from
Banat, cspcdaly Urn youth, ar.d of the Hungartans from bere. Also, the Jews were not completely
loyal to thc Romanlan stale. As to the majorlty of the populatlon, altbougb tbere were dlscontents, it was loyal to the new pollUcal system.
The polltical systcm lmposed by klng Carol the znd had fall ln September 1940, because
of the Internai mlslakes and lhe lnternaUonal situatlon. Jts fall dldn't meant for Romanla the
end Qf. the diţlatorshlp, whle}l was kept along.
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ACTIVITATEA EMIGRAŢIEI ROMANEŞTI
IN ANGLIA, IN PERIOADA 1940-1941

lată o temă interesantă şi mai puţin abordată până acum cel puţin din
două motive: pe de o parte, insuficienţa materialului documentar aflat la dispoziţia cercetătoru lui, pc de altă parte sensibilitatea subiectului, sensibilitate je-

nantă pentru fostul sistem social-politic. Încercăm abordarea temei prin folosirea
imor documente provenite de la o sursă de mare importanţă: Foreign Office, documente ce pot creiona o imagine a acţiunilor întreprinse de românii aflaţi în Anglia
în perioada septembrie 1940 - octombrie Hl41. Ele pun în lumină un aspect esenţial pentru acea vreme, şi anume atitudinea Marii Britanii faţă de România, în
general, şi faţă de emigraţia românească, în special. Această atitudine se înscrie
în context.ul politic internaţional marcat de izbucnirea celui de-al doilea război
mondial.
Pentru început este necesar să vedem care a fost statut.ul internaţional al
României în etapa 1939 -1945 pentru a înţelege cadrul în care a acţionat comunitatea românească de peste hot.are şi în mod deosebit cea din Anglia. Astfel:
a) 1 septembrie 1939 - mai 1940. Neutralitate de fapt şi drept;
b) mai 1940 - august 1940. Nonbeligeranţă de drept şi de fapt;
c) septembrie 1940 - iunie 1941. Nonbeligeranţă de drept, dar încadrare de
fapt în tabăra Axei;
d) 22 iunie 1941 - 22 august 1944. Beligeranţă;
e) 23 august 1944 - mai 1945. Cobeligeranţă de fapt, dar nerecunoscută
ulterior de către aliaţi.
Activitatea politică a românilor aflaţi în insulE'le britanice s-a desfăşurat în
prima parte a perioadei războiului în jurul personalităţilor care constituiseră Legaţia română la Londra sau care gravitaseră în preajma acesteia. Un rol hotărâtor,
fără îndoială, l-au avut evenimentele din ţară, în special cele de la sfârşitul lui
august şi începutul lui septembrie 1940. Dictatul de la Viena, numirea lui Antonescu îh fruntea echipei guve·rnamentale, pierderea Cadrilaterului în favoarea Bulgariei şi în moci deosebit abdicarea lui Carol al II-iea au surprins membrii legaţiei într-o situaţie cu totul neobişnuită. Fiind numiţi în post de regimul carlist,
s-au văzut în situaţia delicată de a nu mai avea un „stăpân", cu atât mai mult
cu cât erau cunoscuţi ca proenglezi, antinazişti şi fără simpatii pentru noul guvern
din ţară, la care participau._şi reprezentanţii Mişcării legionare, ce deţineau chiar,
prin persoana conducătorului lor Horia Sima, vicepreşedinţia Consiliului de Miniştri.
În schimb, o ·bună parte din ei- se vor dovedi procarlişti fervenţi, ceea ce le va
aduce numeroase acuze din partea celorlalţi români din diasporă şi va produce scin-"
darea emigraţiei . româneşti. De asemenea, au ajuris într-o. poziţie curioasă din a
doua ji1mătate a anului 1941: se găseau într-o ţară aliată cu URSS, cu care patria
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lor de origine se afla în conflict, fiind considerată duşmană. Prin urmare, aveau un
cu. totul alt statut în comparaţie cu emigranţii cehi şi polonezi, care reuşiseră
chiar să constituie guverne în exil, recunoscute de guvernul Majestăţii Sale.
Documentele provenite de la Foreign Office, ce fac referiri la perioada septembrie· Hl40 - octombrie 1941, scot în evidenţă existenţa unei activităţi politice
a emigraţiei româneşti ce era girată, aşa cum am afirmat anterior, de foştii membri al Legaţiei române din capitala Albionului, cel puţin în prima parte. De
aceea, nu este de mirare că, pentru început, animatorul acestei mişcări va fi Virgil
Viorel Tilea, fostul şef al Legaţiei române, unul dintre diplomaţii destul de controwrsaţi în epocă.
V. V. Tilea intra~e in atenţia opiniei publice europene şi mai ales a cancelariilor de pe continent, şi nu numai, cu un an în urmă, mai precis la 17 martie
193fl, când, in calitatea sa de reprezentant al României s-a prezentat la Departamentul britanic al afacerilor străine, vestitul Foreign Office, pentru a anunţa în
limbaj diplomatic că România, respectiv guYernul Armand Călinescu, primise în
cursul negocierilor economice româno-germane un adevărat ultimatum din partea
Berlinului, ultimatum ce va fi infirmat ulterior de guvernul român din motive care
deocamdată nu fac obiectul studiului de faţă. Chiar dacă acţiunea lui Tilea nu a
putut opri alunecarea României în sfera de influenţă a Germaniei, ea a avut
darul de a produce „o veritabilă bulversare a conciliatorismului Londrei şi Parisului faţă de Berlin'' 1 . Acest moment s-a constituit, de asemenea, într-un veritabil
apogeu al carierei sale diplomatice.
La 2fl noiembrie 1940, Tilea, într-o declaraţie de presă, anunţa formarea
unei organizaţii autointitulate „Frec Romanian l\fovement", ~1işcarea Liberă Română (a cărei siglă, F.R.l\1., o vom folosi în continuare, n.n.). După cc arată că
evenimentele din 26 -27 noiembrie Hl4Ll, asasinate le de la Jilava, Strejnicu I şi Snagov nu sunt, ca fenomen, o caracteristică a poporului român, V. V. Tilea subliniază
ataşamentul naţiunii române faţă de Anglia, chemând alături de F.R.M. pe toţi
românii din graniţele Imperiului Britanic şi în special pe cei aflaţi în Anglia 2 ,
pentru a conlucra în vederea obţinerii victoriei finale de către ,.Puterile Democratice". Declaraţia de presă va fi urmată de un mesaj adresat poporului român în
care se suţine, cu câteva luni înainte de intrarea României în război, că participarea alături de Germania la conflagraţie nu va aduce după sine reîntoarcerea la patria
mamă a teritoriilor pierdute în vara şi toamna anului 1940 şi că nimic nu va fi
în stare să salveze România decât „prietenia apropiată faţă de Marea Britanie şi
S.lT.A." 3 •
.
·
Această organizaţie românească înfiinţată la Londra avea ca scop mărturisit
gruparea tuturor românilor aflaţi în străinătate, indiferent de crezul politic, în
vederea:
a) eliberării naţiunii române;
b) recunoaşterea drepturilor etnice şi naţionale ale poporului român şi restabilirea frontierelor 4 • Se urmărea atingerea acestor ţeluri în cooperare cu Commonwealth-ul britanic, fiind clar încă o dată ataşamentul membrilor mişcării pentru
ţara de adopţie.
În ceea ce priveşte membrii F .R.M., la data înfiinţării, aceştia erau grupaţi
în trei categorii:
1. jfembrii fondatori - cei care au aderat imediat Ia actul de constituire, personalităţi române din străinătate.
2. Jl.1 em brii activi - constituiţi din cei care cereau in mod expres înscrierea
şi a le căror cereri erau aprobate în unanimitate de către Comitetu I naţiona 1 a 1
F .R .l\1.
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3. Jlembrii aderrn(i - constituiţi din crlă\t>nii străini ce doreau să dea spî;jin F.R.M. 5 • Importanţi în întreaga activitate a F.R.:\I. vor fi însă membrii fondatori, în număr de 18, din rândul cărora făceau pa1te:
1. Matila Ghika - născut în 1881 la Iaşi. Doctor in drept, absolwnt al Academiei Navale Franceze, membru al ordinului Steaua Homâniri, ofiţer al Legiunii
de onoa rr.
2. l\1ilwi Constantin T.aptev - născut in 1885 la Bucureşti, ahsolwnt al
Cniversi1ăţii Bucureşti, ministru plrnipolrnţiar, însărcinat eu afaceri în Egipt,
consilier al legaţiilor române din Constantinopol, Varşovia, însărcinat cu afaceri
Ia Londra în perioada 19:~5-19:~7. prieten şi colaborator apropiai al lui N. Titulrscu, ales vicrpreşedinte al _F.H..M. în 1941.
3. Gh ..ytefan nwnitresrn - contraamiral, născut la 28.10.1888 în Bucureşti,
fost profesor la Academia Regală Navală Homână, in 1940 ataşat militar şi naval
al Legaţiei române la Londra, ales vicepreşedinte al F.H.l\1.
4. 1\1arw Be:a - născut în 1888 în l\lacedonia, traducător al lui Oscar Wilde.
5. Alr.r. Ion Driighici - născut la Iaşi în 1892, absolnnt al Colrgiului Ghrorghe La7ăr din Bucurrşl i.
G. . 11111r Jlaria Cali111acl1i - născută Yăcărrscu la ~ srptemhrir 18!12 în Bucurrşt i.
7. \'iorel \'irgil Tilca - născui la G aprilie 18\JG la Sibiu, delegai la Conferinţa de pace ele la Paris, lider al tineretului P.N:r. clin Transilvania, membru al
delega!iei române la Liga Naţiunilor (192U-1933), preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Hl3!l-Hl40, ministru român la Londra.
8. Dimitrie Drm Dimăncesrn - născut la Titu la 7 iulie 18\Jll.
9. Gh. Iliescu - absolvent al Şcolii superioare de război din Paris.
10. Otto Afihai Smilovici - secretar particular a I lui I. G. Dura, rondu că tor
al Biroului de presă al P.K.L. Ia Paris (192!J-Hl:~3).
11. Alexandru i1lezincescu - component al colegiilor rrdacjionalr ale ziarelor
„Zorile" şi „Prezentul", în 1937-1938 secretar al comisiri permanente a )licii
Antantr.
12. Cezar Constantin Vâr,qolici - 1940-19,11 romponenl al Legaţiei românr.
13. Traian Belitoreanu - absolvent al Înaltei şcoli comerciale, jucător internaţional de fotbal.
14. Adina Iliescu - doctor în filozofic.
15. Ioan Raţiu - născut la 6 iunie 1917 la Turda, abso)Yent al şcolii G.
Bariţiu, absolvent al Universităţii din Cluj, frecventează colegiul St'John din Cambridge.
16. Barbu Mihai Niculescu - student laLondra - School of Economics, preşe
d.inte al Societăţii studenţilor români din Anglia.
17. Viorica Sanda Stălescu - licenţiată în ştiinţe.
18. Radu Tilea - absolvent al Liceului Sf. Sava, secretar al Societăţii studenţilor români din Anglia 6 •
Menţionăm că datele referitoare Ia membrii F .R .M. sunt cele oferite de documentele engleze.
în ceea ce priveşte fondurile, conform statutului, acestea prowneau fie din
subscripţiile membrilor, fie din donaţii. Ajungând la problema materială, trebuie
subliniat faptul că marea majoritate a membrilor fondatori beneficiau de stipendii
din partea autorităţilor engleze, astfel: Tilea 500 lire lunar, Dumitrescu şi Ghica
75, Bcza 55, Srnilovici 50, sume despre ca.re nu se ştie în schimbul căror serdcii
au fost utribu itc 7 •
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Foarte importantă este desigur atitudinea Angliei fa\ă de această organizaţie
care se confundă de cele mai multe ori cu personalitalea lui Tilea. De aici, o serie
de sinuozităţi şi probleme. L"n h~cru este clar. ·Mişcarea nu a fost recunoscută oficial de guvernul englez. Philip Nichols arăta în aprilie 1941 că fusese întrebat
anterior de Tilea dacă poate forma un „comitet". I s-a răspuns din partea aceluiaşi
înalt personaj politic că acest comitet poate lua fiinţă, dar el trebuie să aibă doar
un caracter pur priYal 8 • În aceeaşi ordine de idei, şi în acrraşi perioadă, Sir Orme
Sargent, în cadrul unei întruniri la Foreign Officr, la care a lual parte, printre alţii,
şi profesorul Seaton-\Vatson, sublinia faptul că „externele britanice" nu vor recunoaşte organizaţia lui Tilea 9 • Firrfc apare întrebarea: de ce englezii s-au opus
ronstant unei recunoaşteri oficialr, atâta timp rât Tilra şi adepţii săi nu încetau
de a clama ataşamentul total la „cauza comună"? În primul rând, în perioada
noiembrie Hl40 - februarie 1941, Homânia şi Anglia menţineau rrlaţii diplomatice, chiar dacă în ţară existau tn•pe germane în calitate dr aliatr, trupe ale unei
ţări cu rarr Anglia se afla în ronflict. Prin urmare, guvernul eng!Pz nu putea recunoaşte o mişcare românească în exil fără a deteriora relaţiile cu România, o miş
care declarată ca fiind duşmanul noului regim instalat la Bucurrşti în septembrie
Hl40. Pe de altă parte, în Yiziunca englezilor Y. Y. Tilca nu reprezenta o personalitate Yiahilă, chiar dacă prin ahsurd mişcarea ar fi fost recunoseută. „Trebuie
~ă anm grijă ~ă nu dăm nici un fel de recunoaştere oficială şi să evităm publicitatea"10, se arăta într-o discuţie de înalt nin·I la Foreign Office, subliniindu-se.
totodată, că nici Tilra, nici aderenţii săi nu au calibrul necesar ronducerii unei
mişcări cu caracter naţional. În acelaşi timp, controwrsata personalitate a lui Tilea
nu se bucura nici în \ară de sprijinul necesar. Chiar în preajma ruperii relaţiilor
diplomatice dintre Marea Britanie şi România, Sir Reginald Boare arăta, pe când
se afla la Bucureşti, că ,.nu poate face nimic pentru a conYinge liderii ţărănişti
şi libera li că Tilea este o persoană potrivită pentru a juca un rol conducător ... " 11 .
Era cunoscut faptul eă, la mijlocul deceniului al patrulea, Tilea „trădase" interesele
de partid în favoarea avantajelor oferite de Carol al II-iea, episod care 1111 va
putea fi uitat de către Iuliu Maniu. Poziţ.ia procarlistă a lui Tilea, ca de altfel întreaga imagine pe care o reprezenta fostul regim în ochii opiniei publice româneşti,
va constitui o tară imposibil de înlăturat de către Tilea în dorinţa de a face mişca
rea recunoscută şi de a-şi impune prezenţa în calitate de conducător al acesteia.
Mergând logic pe firul evenimentelor, şi în special al raţionamentelor, trebuie să ne întrebăm: dacă Tilea nu constituia o alegere potrivită, din punctul de
vedere al britanicilor, atunci cine ar fi putut să-i ia locul? S-au Ychiculat două
nume importante: I. Maniu şi Gr. Gafencu. Despre I. Maniu se afirma la un moment dat, în februarie 1941, după ruperea relaţiilor diplomatice româno-engleze,
că are un plan de evadare în Anglia 12 • Se ştie că l\faniu nu va mai ajunge niciodată în Londra. Într-o discuţie cu un agent britanic, cunoscut sub denumirea codificată D/H 13, Maniu afirma că s-a răzgândit, plecarea sa din ţară fiind inoportună, căci românii îl puteau acuza de laşitate şi de fugă din faţa inamicului 13 .
În ceea re-I priveşte pe Grigore Gafencu, nici acesta nu va ajunge în postura de
a-1 înlocui pe Tilea la conducerea mişcării.
În tentativa de a da o alură oficială organizaţiei sale, Tilea a încercat să apeleze la ajutorul guvernelor în exil, guverne ale ţărilor ocupate de nazişti. Planul
era relath· simplu. Prin intermediul acestora se putea ajunge mai uşor la Guvernul Majestăţii Sale, la recunoaşterea de către acesta a F.R.l\f. Cel puţin aşa gândea Tilea. Uita sau nn cunoştea un adevăr fundamental: că aceste guverne se aflau
sub „aripa proteguitoare" a Londrei şi n-ar fi întreprins nici o acţiune supără
toare pent.rn cei rare le acordau găzduire şi sprijin, desigur nedezinteresat.. Singurul pas reuşit de Tilea in cooperarea cu guvernele din exil se pare că a fost cel
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de a se numi ofiţeri de legătură doar cu cehii şi polonezii, astfel de încercări fiind
făcute şi cu iugoslavii, grecii, „francezii liberi" şi chiar Congresul Mondial Evreiesc prin reprezentantul acestuia la Londra, Albert Cohen 14 • Autorităţile engleze
hotărau in această priYinţă ,.să se anunţe guYernele polonez, grec, yugoslaY, cehosloYac şi 1Frre French ~ că GuYernul Majestăţii Sale nu recunoaşte F.îLM. ra
organizaţie reprezentativă pentru românii din Anglia" 15 .
ln afară de strădaniile pe tărâm politic, de recunoaştere a mişcării, F.R.M. a
acţionat şi pe tărâmul social-cultural.\'.\'. Tilea, in raportul prezentat la Adunarea generală a F.R.M. din septembrie 1941, arăta că mişcarea constituise un comitet ortodox-anglican în ideea realizării unor relaţii mai apropiate şi, poate, în
Yiitor a unei uniuni între Biserica anglicană şi Biserica ortodoxă română. De
asemenea, înfiinţase o cantină muncitorească la care au luat masa, până la 12 septembrie 1941, 1 337 persoane. Au fost publicate şapte broşuri şi scrise 56 de articole pentru diferite ziare şi reYiste englezeşti, 200 de articole fiind trimise pentru
publicare în S.C .A. Pe lângă colaborările la cele 14 emisiuni radio au fost susţi
nute 34 de confrrinţe, printre care se numărau cele de la "'.\'Ianchcster şi Londra
privind problema evreiască în România 18 • La 25 iunie 1941 fusese publicată în
ziarul „Times" o scrisoare a F.R.M. referitoare la războiul declanşat de România
împotriva l1RSS-ului, scrisoare în care se încerca o explicare a motiYelor care au
făcut ca România să se alieze cu Germania împotriva GRSS-ului 17 • Din păcate,
explicaţia dată nu reflecta realitatea, fiind mai degrabă o scuză faţă de Anglia
pentru ceea ce a întreprins România împotriva celui care, Yecin fiind şi profitând
de marea sa forţă militară şi politică, acaparase cele două provincii româneşti:
Basarabia şi BucoYina.
Aminteam anterior că, în cadrul emigraţiei româneşti la Londra, grupul lui
Tilea se individualiza prin ataşamentul faţă de fostul regim carlist, fapt ce a determinat la un moment dat scindarea mişcării. Astfel, în 1941, din F.R.M. se desprinde un grup de tineri disidenţi nemulţumiţi, cum spuneam, de atitudinea făţiş
procarlistă a celorlalţi. Ei vor forma la 1 mai 1941 Comitetul Democratic Român
(se va folosi in continuare sigla C.D.R .) în a cărui declaraţie politică se subliniau
principiile şi ţelurile organizaţiei. Victor Cornea, conferenţiar, L. N. Cristea avocat,
N. V. Gheorghiu, I. Podea, D. G. Mateescu sunt cei care au iniţiat disidenţa şi au
elaborat programul mişcării care urmărea:
1. Democraţia să fie fundamentul politicii naţionale şi legea garanţia ordinii
internaţionale.

2. Credinţa în democraţie, ca. singura nietodă de guYernare compatibilă cu
interesul vital al unei naţiuni de ţărani ca cea română.
3. Ajutorarea organizaţiilor democratice din România.
4. Conlucrarea pe plan internaţional a naţiunilor mici.
5 . .Justiţie socială ca factor al stabilităţii în ţară şi al păcii internaţionalr.
Ca ţeluri politice imediate erau specificate în mod expres:
1. Răsturnarea dictaturii militare.
2. Determinarea românilor de pretutindeni de a se înrola alături de forţele
aliate.
3. Recâştigarea de către România a independenţei şi integrităţii teritoriale.
4. Elaborarea unei politici de conlucrare â României cu celelalte ţări din
Europa centrală şi Ba lcani 18 .
Comparând programele celor două mişcări, constatăm că nu există deosebiri
fundamentale; după cum afirmam anterior, momentul în care aceste două mişcări
se despart este acela în care se fac referiri la problema monarhică. C.D.H ., prin
reprezentanţii săi, considera „definitivă schimbarea constituţională consumată la 6
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septembrie 1940 prin abdicarea regelui Carol al II-iea şi succPsiunea lui .Mihai I,
status-quo-ul monarhic fiind o garanţie a continuităţii politice într-o 1ară care a
avut de suferit mult în trecut" 19 . Apariţia acestei mişeări a generat noi complicaţii
pentrn er:glrzi, aşa cum arată Butler de la Foreign Office într-o scrisoare către
Brendan Bracken 20 , deşi C. H. Atice era atenţionat de către acelaşi R. A. Buttler,
chiar la l mai 1941, eă n<lerile lui Cornea corespund faorte mult rn cele britanice21.
Într-o discuţie din 2~~ mai Hl41, la eare au participat cunoscutP personalităţi ale vieţii politice engleze, O. Sargent, Leeper Reginald, Ph. Nichols, Le Rougetel, a fost sugerată ideea eă cele două grupări ar fi preferabil „să se unească" şi
că Leeper ar trebui să facă presiuni asupra lui Cornea pentru a abandona mişcarea
sa separatistă 22 .
Apariţia „comitetului'· lui Y. Cornea a stârnit, cum era de aşteptat, reacţia
lui Tilea care trimite ofieialităţilcr britanice la 12 iulie un memorandum în care
arată că formarea C.D.H. r.u aduce o schimbare calitativă, acesta neputând fi
comparat, din acest punct de vedere, cu F.H„M. De asemenea, se reproşează englezilor faptul că aprobă, în această fază, doar o organizare culturală a mişcării sale,
fără a îngădui realizarea unui fundament politic pentru aceasta 23 • Nici \". Cornea
nu se lasă mai prejos, arătând şi el într-un memorandum asemănător că susţinerea
grupului Tilea de către englezi ar fi interpretată ca o eventuală întoarcere a „detestatului regim al lui Carol al Ii-lea" şi că propaganda inamică s-ar folosi de aceasta pentru discreditarea cauzei britanice în ochii opiniei publice româneşti 24 •
În august 1941, în coHsponden1a dintre coloneii C. E. Ponsonby şi G. J. S.
Scovel se releYa faptul că facţiunile existente in Anglia printre români, nici individual şi nici împreună, nu sunt suficient de reprezentative pentru opinia românească şi nu au greutatea necesară pentru a justifica recunoaşterea lor de către
guvernul englez. Într-un mesaj adresat lui Heginald Boare la 26 septembrie 1941,
de data aceasta la Capetown, de către Howard, după ce se subliniază încă o dată
că nu se poate permite constituirea oficială a unei grupări româneşti, se recunoaşte
faptul că se fac pregătiri pentru înfiinţarea unei organizaţii camuflate a românilor,
plătită de englezi şi sub controlul acestora, având ca scop înlăturarea influenţei
propagandei oficiale româneşti în Anglia şi S.U.A. 25 •
Îneă de la 18 septembrie 1941, Attlee se arăta interesat de realizarea acestei
organizaţii care ar fi cooptat în mare parte membrii grupului Cornrn. În schimb,
opina că nici Cornea şi nici Tilea nu sunt potriviţi pentru rolul de lider al noului
organism 28 • De fapt, la :1 septembrie 1941, la întâlnirea convocată la Foreign
Office, sub conducerea lui O. Sargent, se hotărâse deja crearea acestuia sub denumirea convenţională de „Ilomanian Bureau'' 27 •
Iată, în viziunea englezilor, cum trebuiau abordate constituirea şi funcţionarea
proiectului „Romanian Bureau":
- constituirea se va face prin selectarea membrilor, şi nu prin asocierea
benevolă a acestora, după criterii care să convină britanicilor;
- ofiţerul responsabil cu formarea lui va trebui să ia legătura individual
cu fiecare potenţial membru în parte, fără a lăsa să se inţelragă că Guvernul
:\lajestăţii Sale ar susţine vreo mişcare românescă;
- biroul ar putea cuprinde câteva din personalităţile româneşti cunoscute
cum ar fi: Laptev, Pavel Pavel, fost deputat în parlamentul Homâniei, Marcu Beza,
Matila Ghika, contraamiralul Dumitrescu, V. Styrcea, fost al doilea secretar al
Legaţiei române, Ioan Ha ţiu, T. Bianu, fost consilier al legaţiei, N. N. Cristea,
lucrător la BBC, V. V. Tilea 28 •
După cum se poate lesne observa, sunt nume din ambele grupări, dar există
în acelaşi timp şi nume care lipsesc, surprinzător. chiar cel al lui Victor Cornea.
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Potrivit explicaţiei dale de :Murray, ce fusese însărcinat cu crearea ;,biroului", V.
Cornea s-a arălat mult prea intransigent în toate încercările de reconciliere a celor
două rnişcări 29 , pentru a putea fi cooptat de la bun început. 1n orice caz, acesta
mi este un motiv pentru a se renunţa definitiv la ci. 1n aceeaşi situaţie ea V. Cornea
se aflau, din motive diverse, Dimancescu, Iliescu, Mateescu, Semilovici, prof.
Nandris, prinţesa Calimachi, eolonclul G. Mavrodi 30 •
Se pune fireasca întrebare: de ce apare Tilea şi lipseşte Cornea? Pentru
Cornea, explicaţia pare, la prima vedere, suficientă, în ceea cc-I priveşte pe Tilea,
}ilurray sustinc că nu poate fi exclus, fiind prea important, cel mai cu capul pc
umeri şi loial faţă de 1\larea Britanie. În acelaşi timp, Tilea va trebui să înţeleagă
<'ă „trecut ul săn politic nu poate să-l aducă în poziţia unui I ider suprem", după cum
<'el mai bun lucru ar fi Jientru el să meargă în S.U .A., unde se bucură de o marc
popularitate 31 • Prin aceste maneYre, autorităţile engleze se descotoroseau elegant
de cei doi tinni şi realizau în acelaşi timp un organism total subordonat lor, cele
~!ouă mişcări devenind re du ncla nte.
Dacă la începuturile sale, activitatea emigraţiei româneşti în Anglia, sau
cel puţin a ur:ei mari părţi clin ea, era efervescentă, chiar dacă părea dezordonată,
către sfârşitul anului 1941 ca pare să intre într-un con de umbră, obosită poate de
repetatele demersmi făcute pe lângă autorităţile britanice, demersuri neîncununate ele succes.
În aceeaşi ordine de idei, trebuie să recunoaştem că întreaga sa activitate nu
a avut o marc influenţă asupra opiniei publice clin România şi nici măcar asupra
vârfurilor politice din vremea respectivă. De asemenea, menţionăm faptul <'ă
divizarea grupului de români din Londra a reprezentat una din cauzele pentru
rare activitatea sa nu a avut eficienţa clorită. „Românii din Londra - se afirma
într-un document - sunt în cea mai mare parte intriganţi, mai mult interesaţi în
treburile lor personale decât în binele României. Îşi petrec cea mai mare parte
din timpul lor denunţându-se unul pe „celălalt şi părerea noastră generală este
că nici unul nu este mai bun ca celălalt" 32 •
Evoluţia situaţiei internaţionale, participarea României la efortul de război
al Axei au constituit praguri greu de trecut, handicapuri ce se vor dovedi insurmontabile. Pc măsura trecerii timpului şi mai ales după împărţirea sferelor de influenţă în Europa de Est, în Balcani, orice activitate politică românească recunoscută
tJ. Londra, în această capitală europeană, se va dovedi de neconceput.
VIOREL SCRECIU
Filiala Arhivelor Statului jud. Timiş
Str. Al. Moclonl 8, TI mlşoara
HOMÂNIA
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L'..\CTI\"ITE UE L'ElllGR:\TIOX ROUllAli\E EX ..\XGI.ETERRE EXTRE lM0-1941

Rl'sume

L'actlvite politlque des Roumalns residant en Angleterre s'est concentree autour des pcrsonnalltes de Ia Legation roumaine de Londres. Au dl!but, l'animatcur de ce mouvemcnt a Hi! V. V.
Tllea qul allait fonder, le 29 novembr~ 1940, une organlsatlon nomml!e „Frec Romanian l\fovement"
qul groupalt une partic des Roumalns de Londrcs et avait commc but la dellvrance de Ia nation
roumalne, la reconnalssance des drolts nationaux du peuple roumaln et le rctour des frontleres,
apres Ies pertcs terrlloriales de 1940 en faveur de l'Unlon Sovletique (la Bassarable et Ia Bucovlne),
de l'Hongrle (la nord de Ia Transylvanle) et de la Bulgarle (le Quadrllatere). L'organlsatlon de
Tilea ne se sera pas rcconnue par le gouvernement anglais, pour des raisons objectives aussi, Tilca
Hant accusl! de sympathle exagl!ree envers Ie rl!glme dictatorial de l'ancien roi Charles II. Au
mols de mal 1941, un groupe de jeunes va qultter cette organlsatlon pour mettre Ies bases d'une
autre, nommee Comitetul Democratic Român (Romanlan Democratic Commlltee) ayant Ies ml!mes
buts que Ia premiere, mals s'cn detachant par une attllude hostile envers l'anden regime de Charles
li. Mals cc groupc, non plus n'allalt pas l!tre rrconnu par le gouvernement angla\s. En septembre
1941, Ies autorltes britannlqucs, motlvl!es aussl par l 'existance des deux organlsatlons roumalnes
a Londres, vont fonder le „Houmani:m Bure nu", leur propre organisme l amoufle, subordonne et
finance par elle, afin de contracarer la propagande du rl!glme de Bucarest (regime allle a l'Axe)
en Angleterre et aux Etats Unls.
Au fur ct a mesure que le temps passalt, et surtout apres le partage des vainqueurs de la
deuxlcme guerre mondiale visant l'est de !'Europe ct Ies Balacans et aynnt commc antecedent le
pacte Ribbentrop-!\Iolotov, toute actlvltl! pollllque roumalne a Londres ullait Nre cn valn.
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MOMENTE DIN ACTIVITATEA REGIMENTULUI 3 ROŞIORI
IN CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL,
CAMPANIA DIN EST,
IN PERIOADA IUNIE 1941 - IULIE 1942

După o jumătate de secol sunt readuse în actualitate, spre a fi puse la dispoviitoarelor generaţii, unele momente reprezentative din activităţile desfăşu
rate în cel de-al doilea război mondial, în campania din est, de REGIMENTUL
3 ROŞIORI, care a străbătut un drum de luptă extrem de lung şi dificil, în variate
situaţii tactice, înfruntând adesea condiţii vitrege, cu importante sacrificii materiale
si umane.
·
Lucrarea reprezintă un modest omagiu adus peste decenii numeroşilor eroi
care s-au pierdut în negura timpului, aparţinând unei generaţii de sacrificiu, unii
poate fără a mai avea morminte şi fără cel mai simplu semn de omagiere a sacrificiului lor suprem.
De remarcat faptul că pentru cercetările din domeniul istoriografiei militare,
mai ales pentru cele referitoare la perioada unor confruntări, se detaşează ca interes
studierea sistematică a Jurnalelor de opera/ii, cu precădere a celor elaborate la nivelu 1
unităţilor (regimente sau batalioane independente). Avem în vedere abundenţa
informaţiilor, redate cronologic, clar şi concis, conţinând cu exactitate misiunile
încredinţate şi modul de îndeplinire (cu precizarea în timp şi spaţiu a sectoarelur
atribuite unităţii şi subunităţ.ilor din compunere). Acest fapt permite formarea
unei imagini cât mai veridice asupra câmpului de luptă, reliefând unele particularităţi de ordin militar referitoare la situaţiile trăite de militarii respectivi în confruntările cu forţele adversare, privite din linia de contact, fapt notabil. Reprezintă
deci o mărturie de prim ordin, ce îmbogăţeşte informaţia a~upra evoluţiei situaţiilor c~e
luptă din sectoarele considerate, asupra anumitor implicaţii şi activităţi adiacente
(de exemplu logistice), în cazul regimentelor, consemnate chiar în vâltoarea derulării evenimentelor. De asemenea, Jurnalele de operaţii ale unităţilor furnizează
date utile pentru aprecierea condiţiilor specifice din diverse sectoare - cooperarea
cu anumite unităţi sau subunităţi vecine, eventualele structurări sau restructurări
de forţe, pierderile înregistrate zilnic, modificările în ordinea de bătaie prin reîmprospătarea efective lor, precum şi alte aspecte.
De remarcat abundenţa dalelor privind drumu 1 de luptă străbătut de REG 1MENTUL :-l HOŞIORI în cel de-al doilea război mondial, în campania din est,
fapt care a impus fracţionarea lucrării. Astfel, unitatea a participat cu un extrem
de mare tribut de sânge la Bătălia pentru Odessa. A continuat cu îndeplinirea
misiunilor încredinţate pe direcţia limanul Bugului, spre Mariopol, Hoslov, Taganrog, Natsdievca, portu I Ana pa, Onafei, Azov, Taman, Cubau şi în continuare Crimeea
în anul 1944, de unde, la 12 mai 1944, „s-a executat transportul pe mare, ajungând
în seara zilei de 12 ora 23,30 cu un vapor la Constanţa, iar 2 au fost dirijate
prin radio din corp (regiment) spre Sulina" 1, de unde s-a efectuat, pe C(alea) F(erată),
deplasarea la Partea Sedentară.

ziţia
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I. ETAPA 24 AUGUST 1939 - 22 IUNIE 1941, IN VECINĂTATEA
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
Sunt redate momente reprezentative din istoricu I unităţii, care s-a deplasat
în august Hl39 în Banat, în zona Timişoara. De aici, la scurt timp după intrarea
României în~ război, Regimentul 3 Roşiori a fost dirijat prin Basarabia în zona
Odessa, unde a participat la luptele crâncene şi cu mare grad de dificultate, în
condiţii specifice, în sectoarele atribuite, potrivit misiunilor de luptă stabilite,
în cadru 1 operat ii lor întreprinse de Armata Română 2- 3 .
Regimul 3 Hoşiori s-a deplasat pe C(alea) F(erată) în comuna Giroc din judeţul
Timiş-Torontal, la 24 august 1939, efectuând, până la intrarea României în confruntările celui de-al doilea război mondial, diverse activităţi specifice, precum şi
numeroase deplasări în zonă: la 27 august 1939 în comuna Maşloc, la 12 septembrie
193!) în Remetra l\lare, la 25 septembrie 1939 în Bucovăţ, la 30 septembrie 1939 în
comuna Guttenbrun, la 29 noiembrie 1939 la Giarmata, la 20 mai 1940 în comuna
Biled, la 4 iulie 1940 în comuna Remetea Mare, la 6 iulie 1940 în comuna Găvojdia,
la 29 iulie 1940 în comuna Recaş, la 10 august 1940 în comuna Becicherecul Mare,
la 28 octombrie 1940 în comuna \'inga şi la 8 decembrie 1940 la Buziaş. 4

II. ETAPA: IUNIE - AUGUST 1941
Prin Decretul nr. 1798 din 21 iunie 1941, art. 1 a fost

mobilizată

„întreaga

armată de uscat, aer şi marină" 5 , cu precizarea de la art. 2 că „prima zi de mobili-

zare începe în noaptea de 21/22 iunie 1941, la orele 24" 6 •
Concomitent au fost publicate Raportul nr. 830 din 21 iunie 1941 al Ministrului Apărării Naţionale 7 şi Proclamaţia către Ţară a Domnului General Ion
Antonescu 8 .
·
Regimentul 3 Hoşiori aflat in garnizoana Buziaş, din teritoriul fostului judeţ
Timiş-Torontal, a luat operativ măsurile necesare potrivit ordinelor primite de la
eşa Ionul superior.
„La data de 3 iulie 1941, în conformitate cu ordinul M(arelui) C(artier) G(eneral) Nr. 6300/941, transmis cu al Brig(ăzii) 9-a Cav(alerie) Nr. 2839/A din 3 iulie
1941, regimentul mobilizează şi stă gata de plecare pentru ziua de 9 iulie 1941" 9 •
În Registrul de operaţii al unităţii, pentru ziua de 22 iulie 1941, s-a consemnat
(extras):
(„.) Regimenlul 3 Hoşiori a plecat din garnizoana Buziaş cu următoarea ordine
de băta(i)e, ofiţeri, subofiţeri, întocmită la
Comand(ant de) Hegimenl: Colonel Grig. Negoescu
Comand(ant) Secund: LL. Colonel = Ajutor Comandant: Lt. Colonel Lungu Ioan
Of(iţcr) Ad.iul. şi Inf.: Căpitan Pruteanu C.
Of(iţcr) Cil gazelr: Sub locot( enent) rez. Radov ici I.
:\led ic: :\laior Beri ic D-tru.
Veterinar: Căpitan Nistor Nic.
Veterinar: Sublocot(enent) rcz. Leagu Alex.
Comand(antul) Esc(adronului) Spec(ialităţi): Căpitan Bădiliţă Mircea
Comand(antul) Plot(onului) Transm(isiuni): Locotenent Petculescu R.
Comand. Plot. Pioneri: Locotenent Sârbu Const.
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Comand. Echip. Topograf.: Sublocot(enenl) rez. Munteanu Chitac
Comand. Tr. Reg. şi Of. Aprov. Sublocot(enent): Stănescu Val.
Of. contabil şi of. stare civilă: Sublocot(encnt) Renciu Ghe.
Comand Tr. L. şi of. Arm.,: Căpitan Dumitrescu Alex.

Divizio1111 l I
Comand(ant) Divizion: Maior Chirvăsuţă Const.
Of. Adjut. şi of. Inr. Sublocot(enent) rez. Boldea Rusalin
Comand(anlul) Esc(adronului) 1: căpitan Maxim Ghe.
Comand. Plot( onului) 1: Sublocot(enent) rez. Crudu Leon
Comand. Plot. 2: Sublocot(enent): Mateescu Emil
Comand. Plot. 3: Sublocot(enent) rez.: Bulei Ioan
Comand. Plot. 4: Sublocot(enent) Giuran Emil
Comand. Esc(adronului) 2: Căpitan Rădulescu Zamfir
Comand. Plot. I: Suhlocot(enent) Bălaiu Nic.
Comand. Plot. 2: Sublocot. rez. Luchiţă Andru
Comand. Plot. :~: Sublocot. rez. Lazăr Valent.
Comand. Plot. '1: Sublocot(encnt) rez. Gore l\lih.

Divizionul I I
Comand(ant ele) Divizion: Maior rez. Cârje Ioan
Of. Adjut. şi lnf.: Sublocot(enent) rez. Valahu Mugur
Comand(antul) Esc(adronului) III: Căpitan .Jitianu Nic.
Comand. Plot. 1: Sublocot. Calangiu Bucur
Comand. Plot. 2: Locotenent Botez Petru
Comand. Plot. 3: Suhlocot(enent) rcz. Slev Macavei
Comand. Plot. 4: Sublocot(enent) rez. Stratan C.
Comand. Esc(adronului) P(uşti) l\litral(iere): Căpitan Ionescu Iulian
Comand. Plot. 1: Locotenent Dimitriu Lucian
Comand. Plot. 2: Sublocot(enent) Ilisievici Dan
Comand. Plot. 3: Sublocot(enent) rez. Freibel Aurel
Comand. Plot. 4: Sublocot(enent) rez. Volintir Nic.
Comand. Esc. 6 Arunc(ătoare): Căpitan Ghica Ştefan
Comand. Plot. 1 Ar(uncătoare): Sublocot(enent) Zlătescu Const.
Comand. Plot. 2 Ar(uncătoare): Sublocot(enent) rez. Zota Ghe.
Comand. Plot. 3 Ar(uncătoare): Sublocot(enent) rez. Corobceanu D.

Ordinea de băla(i)e a subofiţerilor activi şi de rezervă
Comanda Reg(imenlului) şi Esc(adronul) Specialilă/i
Trompet Şef: Plot. Major Baschiriu C.
Încheietor Plot. transm.: Plot. rez. Tănase Aral
Hadio-telegrafist: Plotonier Stănescu D-tru.
Teleg. tip. -F:- Sergent Major rezerv. Boţan Vsevolod
Încheict. Plot. pioneri: Plotonier Tătaru Ştefan
Topograf: Sergent l\Iajor Popa V.

Tren

luplii

Cu Ad-ţia (Administraţia): Plotonier Sârbu C.
Sanitar: Acljut. Popa Traian
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Veterinar: Plot. Major Vet. Becleanu I.
Popotar: Plotonier Bagaje, arhiva: Plotonier .Jincov Anatoli
Tren regiment ar

Ajutor contabil: Serg. Major Ad-ţie Gora V.
Potcovar: Sub maislrn milit. Iorgu Ghe.
Curelar: Sub maistru milit. Nicola Nicolae
Armurier: maistru m ilit. Popescu Ioan
Escadronu I I

lncheiet. plot. 1: Serg. Major Buciuscanu V.
Încheiet. plot. 2: Plotonier Anastasiu Ioan
Încheiet. plot. 3: Sergent i\Iajor Nicolau Nicolae
Încheirt plot. 4:
·Cu Acl-ţia Esc.: Plotonier Săvoiu ~ic.
Escadronul I I

Încheiet. plot. 1: Plot. T. R. rez. Filip Grigore
Încheiet. plot. 2: Sergent Major Zanievici Ilarion
lncheiet. plot. 3: Plotonier Ene Vasile
Încheiet. plot. 4:
Cu Ad-ţia Esc.: Plolonier Păşcănceanu Nic.
Escadronul I I I

Încheiet.
Încheiet.
Încheiet.
î nchc iet.

plot.
plot.
plot.
plot.

1: Sergent Major Ştefan Nicolae
2: Sergent Major Barbu Savu
3: Sergent Major rez. Cataragă I.
'1:

Escadrorwl

P(uşli)

M(ilraliere)

Încheict. plot. 1: Plotonier Lungeanu Ioan
Încheict. plot. 2: Serg. Major Lupuşor Ghe.
Încheiet. plot. 3: Plotonier Muscălau Grig.
Încheiet. plot. 4:
Cu Ad-ţia Esc.: Plot. Major Apostoleanu Gh,
Escadronul 6 Arunctltoare

Armurier: maistru: lncheiet. plot. 1: Plotonier Mocanu Ioan
Comand. grupei 1: Plotonier rez.
Comand. grupei 2: Plot. T.R. - 71 - rez. Speoanu Sergiu
lncheiet. plot. 2: Plot. T.R. 71 - rez. Ivancenco Ghe.
Comand. grupei 1: Plotoner Stănculescu FI.
Comand. grupei
Plot. T.R. 71 _:_ rez. Cocişină Alex.
Încheiet. plot. 3: Plot. T.R. 71 - rez. Popescu Petre

2:
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Comand. grupei 1: -Comand. grupei 2: Cdt. Tren luptă şi cu Ad-ţia Esc.: Plot. Major rez. Ciurezu C.
(„.).

Grnpul ,1provi::ionare Subzi.vlen{a ;.\'. · .J6
Comand. grupului: Locotenent rez. Leu Const.
Of. contabil: Ad-tor Locot. Alexiu Petre
Comand. plot. Apr. distrib. şi
Exploatare: Sublocot(enent) rez. Apostolescu D.

Ordinea de bălaie a Părţii Sedentare - of(i/eri) activi şi rezervă
Comand(ant al) P(ărţii) S(edentare): Colonel Ionescu Traian
Ajut. Comand. şi Şef Bir( ou) Mob(ilizare): Maior l\Iinescu Pascu
Of(iţer) Adjut. şi Ajut. Bir. Mob. Sublocot. Modval Anton
Of(iţer) cu Aprovizionarea: Locotenent rez. Costin Leonida
Of(iţer) contabil: Locotenent rez. Caciuc Adrian
Medic: Soldat Deer Ioan
Veterinar: Sublocot(enent) rez. Nica Anatolie
Comand. Plot. Dep. şi Instr.: Căpitan Nădejde Ioan
Of. cu cazarm.: Guard
Comand. Esc. Instr., Căpitan Alexandrescu Nic.
Cdt. Plot. Sp. şi Gaze: Sublocot(enent) rez. Mihalcea Anton
Comand. plot. săbii: Sublocot(enent) Vesca Nic.
Comand. plol. P. l\I.: Sublocot(enent) rez. Mihăilescu Simion.
Ordinea de bc11a(i)e a

Părţii

Sedentare.

Subofiţeri

activi

şi rezervă

Cu Adm. plot. depozit.: Plot. ·Major Anghel V.
Subof. cu cazarmarea: Plot. Guard Groza Alex.
La Mobilizare: Plotonier Vidraşcu Traian
Casier: Sergent Major Şerbănescu Nic.
Croitor: Sub Maistru Castravete Crist.
Cişmar civil: Submaistru Garcov V-le.

Escadronul

Instrucţiei

Încheiet. plot. c.(?) radio: Plot. Major Constantinescu D.
Închciet plot. călare: Plotonier
Încheietor plot. P. M.: Plot. Major. Chiriac Ioan
Cdt. Tr. neg. şi Adm. Esc.: Plot. Major Firu Nicolae
(„ .)

Grupul Aprovizionare Comand.
Comand.
Comand.
(„.)
„ln

Subzistenţa

46

Echip. Aprov .: Plot. Major Soare D-tru.
Echip. Distrib.: Plot. T. R. Adj. Bieluscic R.
Echip. Exploat. Plot. - Major: Dascălu D-tru" 10 •

ziua de 22 iulie 1941, regimentul începe îmbarcarea cu primul eşalon în
staţia Buziaş, cu destinaţia staţia de debarcare Zorileni" 11 • In aceeaşi zi (22 iulie
1941) la ora 5,59, unitatea a plecat din

Buziaş

spre zona de concentrare, organi-
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rnlă

in 7 transporturi. Până la „26 iulie HMl, ora 24 au sosil în gara Zorileni
patru transporluri" 12 , iar în ziua de 27 şi în noaptea de 27/28 iulie 1941 au sosit
şi restul subunităţilor (Escadroanele 1, 2 şi Armament Greu). În dimineaţa de 28
iulie 1941 s-a efectuat prima etapă de marş, până în satul Raiul.
Regimentul 3 Roşiori (având denumirea codificată de ALBA-IULIA), aflat
în compunerea Brigăzii 9 Cavalerie (Comandamentul AfUREŞ), s-a deplasat la
28 iulie 1941 pe direcţia: Bogdăneşti - Fălciu - şoseaua cu cota 120 - Hănăşenii
Noi - Filipeni - Romaneşti - Sărata Nouă.
La data de 29 iulie 1941, Regimentul .'J Roşiori a frernt Prutul în Basarabia 13 •
În ziua de 29 iulie 1941, ora 21, regimentul se deplasează pe direcţia Sărata
Nouă - Bulgăriţa - Sărăţeni - Sărata Galbenă - Mereşeni. În ziua următoare
(30 iulie 1941), deplasarea continuă „pe direcţia Mereşeni - Hănceşti - Dăn
ceni"14.
Între 1-3 august 1941, ,.Hegimentul 3 Hoşiori a fost la dispoziţia C(orpului)
4 A(rmată). De la 3 august, trece în rezerva Marelui Cartier General" 15 .
Potrivit ordinului primit de la Brigada 9 Cavalerie, la 7 august Hl41, orele
13,30, unitatea se deplasează pe direcţia: Dănceni - Ialoveni - Chişinău - Budeşti - Vadul lui Vodă. Unitatea a stat în satul Vadul lui Vodă din 8 august
până la 12 august 1941. În această zi (12 august 1941), regimentul se deplasează pe
direcţia Vadul lui Vodă - Grigoriopol - Sibca - Mihailovici - Catargi. La M
august 1941, constituit într-un Detaşament de avangardă a Brigadei, continuă
deplasarea, cu direcţia de marş: Catargi - Luchiano\'a - Alhanoi - Bogdanovka Kurtovskie - Simiotovskie (zonă de staţionare) 16 • Unitatea a primit ca întărire un
divizion din Regimentul 6 Artilerie Călăreaţă şi „a intrat în cantonament bivuac
de alarmă pe timpul nopţii de 14-15 august 1941. Aici s-au luat măsuri pentru
protecţia imediată a cantonamentului şi constituirea de unităţi de alarmă. De asemenea, s-a luat legătura şi informaţii despre trupele vecine şi contactul cu inamicul"l7.
În ziua de 15 august 1941, în Jurnalul de operaţii al unităţii s-a consemnat
că, în urma semnalării regimentului, „ca înainte suntem slab acoperiţi şi spre est
neexistând nici o trupă în linia I-a, cu aprobarea Brigadei s-a trimis Locot. Dumitriu Lucian cu o grupă de luptă într-o recunoaştere pentru a cerceta zotta între
satele Simiotovskaia şi Simiotovca ( ... ). Ofiţerul confirmă că în acea zonă nu este
nici o trupă amică" 18 .
Ofiţerul cu patrula se îndreiiptă spre înălţimea cu punctul trigonometric 106,
punând stăpânire pe cotă şi observând mişcările de trupe de la inamic". În acest
timp, inamicul deschide prin surprindere asupra recunoaşterii, foc de mitraliere şi
aruncătoare Brandt. Ofiţerul şi trupa au stat culcaţi la pământ, până când inamicul a încetat tragerea, după care s-au retras având numai un singur soldat rănit
pentru evacuare şi unul uşor, precum şi 4 cai răniţi, deoarece inamicul a deschis
foc şi asupra grupului de cai la mână" 19 . în urma recunoaşterii, conform ordinului
Brigăzii 9 Cavalerie, au fost luate măsurile necesare de a se ocupa înălţimile dintre râurile SYiiarca şi Cujalnic, de către Escadronul 3 de sub comanda cpt. Jitia nu, întărit cu o secţie anticar şi o grupă de mitraliere, pentru a se interzice infiltrarea inamicului în sectorul precizat şi a se asigura siguranţa staţionării Brigăzii
în sector. Au fost trimise patrule pentru a se confirma prezenţa inamicului. „Această
operaţiune s-a făcut fără pierderi, deşi inamicul a deschis foc viu, atât în dimineaţa zilei de 16 (cât) şi (de) 17 august 1941 ( ...) deasemenea a tras cu aruncătoarele
de câte ori s-a obserYat cea mai mică mişcare de trupe amice" 20 •
În dimineaţa de 16 august 1941, Plotonul Sit. l\fateescu din Escadronul 1,
trimis în sectorul satului Simotovca pe limanul Hagi-Bei pentru a închide interva421
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Iul respectiv, deşi a fost atacat în timpui zilei de 2-3 plotoane inamice,
folosind şi aruncătoare Brandt, a reuşit să menţină poziţia fără pierderi 21 , fiind
înlocuit la 17 august 1941 orele 3, de o subunitate din Regimentul 10 Vânători22.
Regimentul 3 Roşiori, conform ordinelor primite de la Brigada 9 Cava Ier ie,
s-a deplasat în noaptea de 16-17 august 1941 în Baranova, unde a slaţionat în
cantonament bivuac, iar în noaptea de 17 -18 august 1941 a urmat itinerarul Baranova - Vendalinka - Severinovka, după terminarea acestei etape staţionând
„în cantonament bivuac de alarmă, gata a ocupa o poziţie pc aliniamentul Brig(ăzii)
9 Cavalerie: încrucişarea de drumuri 3 km nord-est Marinovka şi H. Top a leva, în
scop de a opri înaintarea inamicului" 23 •
La 18 august 1941, unitatea a studiat, ocupat şi organizat poziţia stabilită
prin ordinul primit, iar în zilele de 19, 20 şi 21 august 1941 a continuat activitatea de organizare a poziţiei 24 •
Brigada 9 Cavalerie, prin ordinul de operaţie nr. 22 din 21 august 1941,
orele 22,30, a dispus Regimentului 3 Roşiori de a se deplasa începând cu ora 23
„pe direcţia Severinovka - Pavlinka - Simonovka - M. Lomzachi - Blagovosnaia - Volkova" 25 • După ce a parcurs etapa, unitatea a staţionat în cantonament
de alarmă la Volkova (de la sosire, ora 5 din 22 august 1941). În aceeaşi zi, la ora
7, Lt. Luculescu cu o subunitate din Regimentul 3 Roşiori a executat o recunoaş
tere în direcţia Voljova - Siepanovka - Spiridonovka - Ml. Adjolicek. La 22
august 1941, ora 16, Brigada 9 Cavalerie dispune prin radiogramă deplasarea divizionului 1 /comandant Maior Chirvăsuţă Constantin „la originea Văii Cernaia,
2 km S.V. Blagodosnaia" 26 • Restul regimentului, potrivit ordinului primit la ora 18,
se deplasează la Siepanovka, unde staţionează în bivuac de alarmă 27 •
În ziua de 23 august 1941, orele 20, Regimentul 3 Roşiori s-a deplasat între
limanul Mal Adjalaschi şi Valea Nemeţcaia, pentru a schimba de pc poziţie Gru.,.
parea Colonel Munteanu (Regimentele 1 şi 2 Roşiori şi un batalion din Regimentul
10 Vânători). Unitatea a intrat în poziţie la 24 august, orele 1 şi a asigurat, potrivit specificului, dispunerea forţelor, formarea unei mici rezerve (numai plotonul de
Pioneri, întrucât divizionul I din Regimentul 3 Roşiori care a fost pus la dispoziţie la 22 august 1941 Diviziei 13 Infanterie nu a revenit din misiunea atribuită).
Confora ordinului dat de Brigada 9 Cavalerie au fost trimise trei grupe pentru recunoaşterea poziţiilor deţinute de inamic (pe Valea Nemeţcaia, spre cota 59 şi către
satul Budinofka). 28 „La orele 12, din ziua de 24 august (1941) Escadroanele din
linia I ocupă linia atinsă de patrule, adică 800 m liziera sud satul Budinofka,
600 m sud cota 59 - pădurea de la Nemeţcaia. Plotoanele în înaintare aJt primit
focuri de aruncătoare în special pe Valea Nemeţcaia, care a fost şi flancată de la
pădurea aflată nord cota 58 din seCtorulR(egimentului). 13 Călăraşi, de mitraliere.
La fel a suferit pierderi Esc(adronul) Puşti-Mitraliere din rezervă, care urma creasta
dealului în linia 11-(a) fiind bombardat de artilerie şi în special de Branduri. Atacul a fost oprit din cauza defecţiunei întâmpinate în sectoru 1 de la vest, obligând
regimentul să-şi replieze chiar cele 2 plotoane de la aripa drea.ptă. Acest atac s-a
soldat cu următoarele pierderi: 2 caporali răniţi, 4 soldaţi răniţi şi 3 soldaţi dispă
ruţi. În seara zilei de 24 august 1941, unităţile au rămas pe pozjţie în c.ontact cu
inamicul. În cursul nopţii, poziţia ocupţ1.tă de regiment a. fost bombaq:l.ată de artileria inamică din ambele părţi. S-:a tras şj cu artileria grea de pe c.oastă sau vase" 29 •
La 25 august 1941, _orele 4,30, s-a remţdiat dispozitivul şi s-a înlocuit Esca.,.
dronul 2 „ce a fost mai ·obosit şi nemâ'ncat, prin Esc(adronul) Puşti-Mitraliere, iar
Esc(adronul) 2 s-a co·nstituit rezervă" 30 •.
În.ziua de 26 august 1941; dimineaţa (orele 8,30), potriţ>it ordinelor date de
regiment, artileria la dispoziţic,(Divit.ionul I ·~Hn Regimentul t; Artilerie Călăreaţă
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1 baterie din DiYizionul 2/R. 1 Art. Călărea!ă) a executat trageri asupra n;,;:_r
colhozuri de pe Valea Nemeţcaia, ceea ce a provocat incendierea mai multor clădiri,
precum şi retragerea trupelor inamice 31 .
Potrivit ordinului de operaţii Nr. 26 al Brigăzii !) Cavalerie, la 2G august
1941, Regimentul 3 Roşiori a executat un atac, pe direcţia 1 1/2 km vest Budinofka
- 1 km vest Grigorieska „în strânsă legătură cu stânga R(egimentului) 13 C(ălăraşi)
(„.) Regimentul 3 Roşiori ajunge la mare, fără nici un incident important, capturează G prizonieri. Are un singur soldat rănit. Satul Cebanka care era în sectorul
de atac a 1 regimentului, deşi era pu Lernic întărit cu cazemate betonate, pe lângă
lucrări de campanie făcute în pământ, având mai multe rânduri de sârmă ghimpată, presărate prin ele cu mine, totuşi Huşii au fugit din el, lăsând şi 3 tunuri
fără închizătoare" 3 z. În aceeaşi zi (2G august l!J41), la orele 17,30, s-a primit ordinul telefonic al Brigăzii 9 Cavalerie, prin care s-a dispus Regimentului 3 Hoşiori
să lase numai un escadron pentru supravegherea mării, iar unitatea cu celelalte
două escadroane „să se deplaseze în regiunea cotei 58 (Schizli) pentru supravegherea
Limanului şi trecerea de la Dufinka Veche" 33 • Regimentul primeşte la 27 august
1941, orele 2,40, ordin de la Brigada 9 Cavalerie „de a se deplasa prin satul Bujalâc
la vest de limanul Bol. Adjalsetti pentru noi operaţii" 34 •
Conform ordinului de operaţii nr. 28 din 27 august 1941, Regimentul 3 Hoşiori,
întărit (3 plotoane mitraliere
Escadron Aruncătoare
Ploton O.C. hipo şi
spijinit de 3 baterii din Regimentul 1 Artilerie Călăreaţă) a primit misiunea de a
„ataca pe direcţia Alexandrovka, creasta 500 m vest limanul Bol Adjalski pentru
a cuceri iniţial satul Alexandrnvka şi înălţimile imediat sud de sat, pe care-l va
manevra pe la vest, în legătură cu stânga Div(iziei) 15 lnf(anterie). Ulterior şi la
ordin va relua atacul pentru a ajunge pe înălţimile 1 1/2 km nord mare, de unde va
fi în măsură să flancheze cu foc spre vest, rezistenţele re eventual ar găsi" 35 • Ca
urmare, la 27 august 1941, orele 12,30, unitatea a exernlat de la Bujalâk spre
Alexandrovka, marş de apropiere. „Pe timpul inaintării în 4 rânduri, escadrile inamice de aviaţie şi-au făcut apariţia în sectorul de inaintare al regimentului, făcând
să înceteze înaintarea întregului dispozitiv în acest timp, fapt care a făcut să nu
fim descoperiţi şi deci regimentul să nu aibă nici o pierdere până la colhozul
(Cazarma) aflată imediat nord de Alexandrovka" 36 .
În timp ce subunităţile erau dirijate spre direcţiile stabilitr, pe la orcic 17,20
s-a primit ordinul de alac imediat asupra inamicului, ordin menţionat din nou dup;:;.
10 minute şi prin intermediul Comandantului plotonului de tanchete care se afla k.
dispoziţia regimentului.
Fără precizări referitoare la poziţia şi forţele inamicului, care a oprit înaintarea
unui batalion pe Valea Crutaia, fără a se fi asigurat legătura cu acesta, deşi în
Divizionul 1 Artilerie Călăreaţă, dat ca întărire, era o singură baterie instalată pc
poziţie, celelalte două fiind în curs de instalare, s-a trecut imediat la executarea
ordinului de atac, aYând în vedere că până la căderea serii nu mai rămăsese decât
1-11/2 oră 37 •
„Pentru atac s-a dispus regimentul cu toate cele 3 Escadroane de săbii în linia
I, întărite fiecare cu câte o grupă de mitraliere, operând în linia II-a şi eşalonat
spre dreapta numai Escadronul de puşti-mitraliere. Cererea fă011tă artileriei Grupării
Colonel Poenaru, printr-un sublocotenent observator, de neutralizarea primelor
făşii de pădure ce traversa Valea Crutaia spre înălţimile sud de această vale, a
rămas fără rezultat. Neutralizarea s-a făcut într-o oarecare măsură de plotonul de
tanchete ce a devansat linia de trăgători. Inamicul a primit atacul cu un violent
foc de arme automate şi baraje cu mortiere de toate calibrele. Cum nici un batalion
nu înainta la aripa noastră dreaptă şi Escadronul I avea pierderi mari, <lin cauza
focurilor ce li flanca de pe> ere-asta dealului de la sud de Yalea Crutaia, a fost
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nevoie a se interveni cu rezerva (Escadronul de Puşti-Mitraliere, Locotenent Dumitriu L.) din care s-a oprit numai un ploton de rezervă şi plotonul de pioneri. Din
batalionul care trebuia să acţioneze, probabil la dreapta dispozitivului Regimentului
3 Roşiori, nu s-a(u) văzut decât circa 40 de oameni cu un subofiţer, care a(u) înaintat în lungul Văii Crutaia prin spatele liniei (noastre) I-a şi care au fost opriţi
de către C-dul (Comandantul) Reg(imcntului) 3 Roşiori, deoarece avea o direcţie
greşită şi trăgeau focuri în spatele Escadroanelor ce înaintau. Oamenii apartineau
Reg(imentului) 10 Vânători, erau fără nici un ofiţer şi fără nici o misiune precisă,
decât a înainta pe vale" 38 •
În luptele care au avut loc în această zi au fost răniţi: maiorul Chirvăsuţă
Constantin, comandantul Divizionului I, căpitanul Rădulescu Zamfir, comandantul Escadronului II, locotenentul Dumitru I., comandantul Escadronului Puşti
Mitraliere, Sit. l\fateescu E., Sit. Bulei I., doi subofiţeri: Plot. Lungeanu I., şi Plot.
Tătaru Ştefan şi 122 ostaşi. S-au înregistrat. 52 morţ.i sau dispăruţi. Au fost
capturaţi circa go de prizonieri care au fost înaintaţi Brigadei 39 •
„Deoarece se intunecase şi se cucerise primul obiectiv (liziera de nord a pădu
rii), s-a ordonat de către Cdt(comandantul de) Reg(iment) oprirea atacului şi
fixarea la teren pe obiectivul atins, stânga fiind în legătură cu batalionul de Vână
tori care a rămas la liziera de sud a satului Alexandrovka, însă cu dreapta prea
înaintată şi nelegat de nici o trupă amică, s-a ordonat în cursul nopţii retragerea
circa cu 500 metri a resturilor Escadronului P(uşti)-Mitraliere" 40 .
În ziua de 28 august 1941 a fost continuat atacul început în ziua anterioară.
Regimentul 3 Roşiori a 'primit misiunea de luptă din partea Grupării tactice Colonel
Poenaru (Ordinul nr. 55 din 28 august 1941). În urma pierderilor suferite la 27 august
1941 (mai ales la Escadronul Puşti-Mitraliere şi Escadronul II), Regimentul 3 Roşi
ori s-a reorganizat pe trei escadroane.
Un atac inamic început la orele 7 a fost oprit la orele 8,30 de Regimentul
3 Roşiori, împreună cu artileria aflată la dispoziţia sa.
„În linia I, Escadronul II (căpitan Jitianu N.); întărit a atacat în direcţia
înălţimii de la sud de Alexandrovka, iar Escadronul I (căpitan Maxim Gheorghe) a
continuat atacul de pe panta de sud de Valea Crutaia (la capătul de sud al celei
de-a doua făşii de pădure) cu direcţ,ia tot spre înălţimea de sud de Alexandrovka,
cu pădurea spre Creastă/atacuri convergente" 41 .
Atacul a fost „susţinut destul de bine de Regimentul 1 Artilerie Călăreaţă,
şi Escadronul reuşeşte să pună stăpânire pe înălţimile sud Alexandrovka, însă
este oprit de focurile sporite de pe păduricea de pe creastă" 42 • Escadronul a fost
„în strânsă legătură cu Batalionul II dill. Regimentul 10 Vânători, care ajunge
pe înălţime, înaintând pe pantele dinspre Liman (NE) şi .unde inamicul a .opus o
slabă rezistenţă. Cererea Escadronului (III) ca Batalionul să manevreze inamicul
pe păduricea perpendiculară ce îi oprise înaintarea nu este. satisfăcută" 43 •
·
Atacul executat concomitent de Escadronul I (cpt. Maxim Gheorghe)-s-a desfă
şurat „mai greu din cauza focului inamic din faţa flancului drept. Căpitanul-Maxim
Ghe(orghe) şi doi comandanţi de plotoane, Subloc.otenent Giuran Emil şi Elevul
Plutonier Ionescu Ctjus cad morţi, iar subit. Crudu Leon (este) rănit. Se intervine
cu Escadronul de rezervă, comandat de .Locotenentul Luculescu, ·pentru continuarea atacului. .M.ai cad răniţ.i.: Subloc.CJ.t(eneiitul) Coi:e Mihai;. Subit. Lazăr Valentin
şi Subit. Fribel Aurel.1\faiorul de rei:erva:Gârj.c Ioan. al doilea Comandant de Dlv,izion este răsturnat şi îngropat de un obuz şi rănit 11şor" 44 • .·
·
Datorită apărării. activţ asigu~ate în seetor de for\ele -inaillice; fo evoh.i:ţfa
situaţiilor de _luptă au. apJirnt unele dif.icu_ltăţi. Astfel, _I~ un:_mome.nt daţ.; 1 tn1pele
amice ce înaintau pe· culmea dealu'lui de la sud. de' V(alea) ·Crutaia, la dreapta .e.sca!-
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droanelor, acestea au început o retragere grăbită spre nst şi un contraatac inamic
s-a semnalat după un scurt timp în flancul nostru drept, dinsprP colhozul de la
wst originea Yăii Jidovskaia, forţând aceste escadroane decomate să se retragă
pe liziera porumbilor de pe botul de deal imediat nord Yalea Crutaia, sub protecţia
plotonului de pioneri, singura rezervă de care mai dispunea regimentul. Locotenentul
de rezervă Sârbu Constantin, comandantul acestui ploton este şi el rănit împreună
cu 6 ostaşi. Singur Escadronul III, căpitan .Jitianu N., cu pierderi mai puţinr, se
menţine, re1iliind numai dreapta pc înălţ.imea cucerită în legătură cu stânga batalionului de Vânători'' 45 .
în situaţia creată, la prim irc a ordinului de re luare a atacului, roma nda ntu I
Regimentului 3 Roşiori a raportat că „aceasta este o imposibilitate, deoarece
inamicul este în fartă superioară, iar regimentul în afară de Esc(adronul) căpitan
.Jitianu şi Grupul de comandă, (este redus) la zero ca forţă combatantă, deoarece
pe lângă că mai arc un singm ofiţer la cele 2 escadroane complet decimate, oamenii
sunt complet demoralizaţi şi obosiţi de 5 zile de atacuri, 2 nopţi complete nedormite,
marşuri isto\'itoare, aducându-ne dintr-un sector în altul, nemâncaţi şi chiar nebăuţi
de apă peste 30 (de) ore" 46 • A fost solicitat „insistent un repaus de cel puţin 24 de
ore" 47 eşaloanelor superioare, precizându-se de către comandantul de regiment că
,.astfel Yoi sacrifica şi restul fără nici un rezultat. Cu toate acestea r.-a primit ordin
ca la ora 16 să atace din nou" 48 •
La 28 august 1941, orele 15,40, o înaintare a inamicului a fost zădărnicită
de tragerile de oprire ale artileriei. La orele 17, Brigada fi Cavalerie, preluând comanda sectorului, a declanşat un atac cu forţe sporite. Pentru participare la acţiune
„din rămăşiţele regimentului şi plotonul de pioneri s-a format din nou Escadronul
Locotenent Luculescu, rare împreună cu Esc(adronul) căpitan .Jitianu să concurc
la atac. La orele 17, ambele .Escadroane (au fost) instalate pe baza de plecare la
atac, iar la orele 17,30 ambele Escadroane au reluat înaintarea asupra înălţimei
sud - Alexandrovka. La aripa dreaptă a regimentului s-a angajat Divizionul din
Reg(imentul) 13 Călăraşi. În acest atac cad răniţi ambii comandanţi de Escadroane:
căpitan Jitianu N(icolae) şi Locot(enentul) Luculescu M., precum şi Subit. Elisievici Dan. De asemenea este rănit uşor căpitanul Bădiliţă M., comandantul Esc(adronului) transmisiuni, ce primise ordin că coordoneze atacul acestor 2 Escadroane" 49 •
Datorită nopţii, atacul a fost oprit, obiectivul fiind atins doar la stânga Brigăz.ii (Regimentul 3 Roşiori). „Pe timpul nopţii a· mai fost omorât de un obuz
Subit. Călugiu Bucur din Escadronul căpitan Jitianu l\L, precum şi Sergentul Major
Barbu S(avu). Acest escadron, rămas sub comanda locotenentului Botez Petruc,
capturează circa 60 (de) prizonieri" 50 .
De remarcat faptul că Regimentul 3 Roşiori a suferit importante pierderi în
luptele din ziua de 28 august 1941:
- morţi: 1 căpitan, 2 subalterni, 2 subofiţeri, 60 trupă.
- răniţi: 1 ofiţer superior, 1 căpitan, 1 locotenent, 7 sublocotenenţi şi 100
trupă (soldaţi - răniţi şi dispăruţi) 51 •
În ziua de 29 august 1941, orele 4,30, Reginientul 3 Roşiori, în cooperare cu
Regimentul 13 Călăraşi, a continuat atacul şi a cucerit înălţimile de Ia sud Alexandrovka şi Valea Cernaia. „Pe la orele 11, un contraatac inamic face ca Reg(imentul) · 13 C(ălăraŞi) şi dreapta Esc(adronului) 2· din H(egimentul) 3 R(oşiori)
să se replieze 300-400 m: La orele 16 se reia atacul de Reg(imentul) 3 Roşiori şi se
recucereşte creasta dealului pierdut" 52 • Pe această·poziţie, unitatea este depăşită de
Batalionul de infanterie, care continuă acţiunea urmărind inamicul până la mare.
Regimentul 3 Roşiori a avut următoarele pierderi; în această acţiune: ;,SlL rez.
Bulei (Ioan) j în ziua de 27 VIII 1941 ~rănit grav şi a murit la spital/; Sit. Stratan ·--'rănit, Sit. Munteanu a fostîngropat· de un obuz. Subofiţeri: morţi: Stepan
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Nic(oiae) şi răniţi: Lupşor Gh., Nicolau N., Elev Plot. h-anrnk Gh„ Sergent '.\laJOr
Cclargă Ioan Sergent .Major T.R. Botan Sevalod. Trupă: 25 morti şi dispăruţi şi
53 răniţ i"li 3 .
La 30 august 1941, Regimentul 3 Roşiori, rămas în rezervă, se reorganizează şi, potrivit ordinului primit de la Brigada 9 Cavalerie, a ocupat iniţial o
poziţie stabilită într-un sector uşor vulnerabil, pentru a se interzice o eventuală

infiltrare a inamicului. Ulterior (la orele 10) a primit un nou ordin, potrivit
s-a dispus ocuparea unui sector pe mare (situat între limanul Bol Adjalik
şi Marianovka - exclusiv). La orele 17, un alt ordin dispus „a se lăsa numai un
Esc(adron) de Cavalerie întărit pe mare, în sectorul specificat, iar restul Reg(imentului) 3 Roşiori şi cu toate unităţile Brig(ăzii) g Cavalerie au fost trecute în
rezerva C(orpului) 5 A(rmată) pe Valea Cernaia, la nord de şoseaua Bujalâk Odes(s)a ( ... ). Regimentul îşi îndeplineşte misiunea fără nici o pierdere de oameni
şi material" 64 •
ln ziua de 31 august 1941 (orele 6,20), un contraatac inamic a obligat Batalionul II (Regimentul 10 Vânători) şi Batalionul III (Regimentul 35 Infanterie) să
se retragă circa 3 km, pe versantul imediat est Valea Jidovskaia. Escadronul cpt.
Pruteanu C. a făcut siguranţa dreptei Batalionului II (R. 10 Vânători). Situaţia
din câmpul tactic a impus ca „rezerva Brig(ăzii) 9 Cavalerie, comandată de Lt.
Colonel Lungu I. şi formată din restul Reg(imentului) 3 Roşiori şi celelalte formaţiuni ale Brigăzii"ss să fie readusă şi trecută „sub ordinele Grupării Colonel Poenaru, la 1 km N(ord) - Alexandrovka" 56 •
Potrivit ordinului primit „Esc(adronul) cpl. Pruteanu C. porneşte la atac
făcând legătura între Batal(ionul) 11/R.10 Vânători şi Batalionul Maiorului Tanu
din Reg(imentul) 35 Inf(anterie) care atacă frontal. S-a ajuns pe obiectivul zilei,
ordonat (300 m. S.V. - păduricea imediat vest colhozul) la orele 20 în ziua de
31 august 1941" 57 • După îndeplinirea acestei acţiuni, Escadronul căpitan Pruteanu
revine în sectorul şi la misiunea avute anterior, potrivit ordinului din 30 august
„de a supraveghea malul mării între limanul Bol. .\djalik şi trupele de infanterie,
până la cel mult satul Volei - inclusiv şi interzicerea şoselei sud limanul Bol
Adjalik care duce spre Odes(s)a" 68 •
În ziua de 31 august 1941, în atacul executat de Escadronul cpt. Pruteanu
au fost înregistrate următoarele pierderi: Sit. de rez. Volintir Nicolae - mort, Sit.
de rez. Valahu Mugur - rănit, Subofiţer Muscalu Grigore - rănit. Trupă: 2 morţi
şi 15 răniţi 59 •
Unii dintre eroii Regimentului 3 Roşiori, care au căzut pe câmpul de onoare
în confruntările aprige din ultimele zile ale lunii august 1941, şi-au găsit odihna
de veci în CIMITIRUL MILITARILOR ROMÂNI de la marginea localităţii Rujalâk, din apropiere de Odessa, din Ucraina 60 •
căruia

III. ETAPA: SEPTEMBRIE 1941 -

IULIE 1942

În ziua de 1 septembrie 1941, în situaţia operativ-tactică, Regimentul 3 Roşiori
„conform ordinului Brig(ăzii) 9 Cav(alerie) se deplasează la Adjalicek, unde trece în
rezerva sectorului Alexandrovka şi Cebanca (care execută paza 1itora lu lui mării)" 61 •
Din 2 septembrie până la 7 septembrie 1941, Regimentul 3 Roşiori „rămâne
în aceeaşi situaţie, adică Esc(adronul) cpt. Pruteanu la dispoziţia Diviziei 15 Infanterie, ln dispozitiv de supraveghere a litoralului mării, intre limanul Bol .\djalicski şi satul Volei inclusiv. Restul regimentului (se) compune (din): 1 Escadron
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sub comanda cpl. Oprescu, care intră în compunerea rezerni Brig(ăzii) 9 Cav(alerie)
de sub comanda Lt. Colonel Lungu I., Caii la mână şi trenurile rămân la Spiridonovka. Regimentul în această situaţie îşi face reorganizarea unităţilor, cerând pentru
completare, oameni, armament şi celelalte materiale" 62 •
În ziua de 8 septembrie 1941, la orele rn, potrivit ordinului de operaţ.ii nr. 46
al Brigăzii 9 Cavalerie, a avut loc deplasarea Regimentului 3 Roşiori „la Ignitovka,
pe itinerarul: Blagodalnaia - H. Lonizachi - Simanovka - Pavlinka - Severinovka - lgnatovka"G 3 , unde a staţionat în cantonament bivuac. În seara zilei urmă
toare (9 septembrie 1941, la orele 19 15) „conform ordinului de operaţii n(r) 54 al
Brig(ăzii) 9 Cavalerie, Regimentul :1 Roşiori se deplasează la Egorovka, pc itinerarul: Jgnatovka - Bielka - Bogdanuvka - Eremiska - Egorovka" 6"1, unde a staţionat de asemeni în cantonament bivuac.
La 10 septembrie 1941, Regimentul 3 Roşiori, întărit, „primeşte misiunea de
a fi în măsură să ocupe la ordin o poziţie pe pantele de nord ale văii Yigoda,
între C.F. şi Pa liova" 65 . Ca urmare s-a făcut recunoaşterea pozitiei, precum şi a
,.drumurilor de acces în ipoteza unui contraatac în zona Vigoda, când Gruparea
Colane I Negoescu mai este întărită cu un Esc(adron) mecanizat. La fel se face recunoaşterea poziţiei în ipoteza unei eventuale operaţii a inamicului pe pantele nord ale
Yăii Vigoda" 66 • În ziua următoare (11 septembrie 1941, la orrle 13) s-a efectuat
„recunoaşterra de amănunt a poziţiei până Ia rdt. (comandant) de grupă inclusiv,
penlru amlll' le ipoteze" 67
În ziua de 12 septrmbrie HJ.11, unitatea s-a aflat în act'eaşi situaţie. An
fost rontinualc rrcunoaşterilc amănunţite ale poziţ.iilor în ipotezele considerate
posibile. În aeceaşi zi, la orele 23,30, potrivit ordinului de operaţii ale Brigăzi !J
Cavalrrie, nr. 58, Regimentul :i Roşiori s-a deplasat „la Kol-1\fanheim pe itinerarul:
Egorova ·-gara Carpova - Nicolaeva - Vasilievka - Kol. Manhcim, unde staţio
nează în cantonament bivuac" 68 • Unitatea a rămas în cantonament bivuac în Kol1\lanheim din 13 septembrie Hl41, orele 5 dimineaţa şi până la 22 septembrie
1941. În ziua de 22 septembrie 1941, Regimentul 3 Roşiori a primit ordinul de
a se deplasa „de la Kol. Manheim la Vigoda, pe itinerarul: l\fanheirn - \asilievka \'igoda, unde staţionează în cantonament bivuac" 69 • La 27 septembrie 1941, Regimentu I 3 Roşiori s-a deplasat de la Vigoda la Karpova, unde a staţionat în cantonament bivuac. În ziua de 28 septembrie 1941, conform ordinului de operaţii nr •
68, unitatea s-a deplasat de Ia Karpova la Freidorf7°.
La 2 octombrie 1941, orele 20, conform ordinului primit de la Brigada 9 Cavalerie, Regimentul 3 Roşiori a început deplasarea pe direcţia: „New - Berlin lvanovka. Macarovka, Adamovka, Armaseva, Beridonovka, Petrova, Marienovka,
Ciadarovka, Căpriţa Mică, Căpriţa Mare" 71 •
I n ziua de 3 octombrie 1941, Regimentul 3 Roşiori s-a deplasat „începând de
la orele 20 în direcţia Căpriţa Mare - Leontievka - \'alectolovo - Condroscoe Novosilschi" 72 • În urma deplasării efectuate în 4 octombrie 1941 „Regimentul staţionează cu comanda, Escadronul Specialităţi, Esc(adroanele) 1, 2, 4, Esc(adronul)
Aruncătoare şi Plot(onul) Hipo a.c., la Positieţi (şi) cu Esc(adronul) 3 Ia Căpriţa
~Iare" 73 •

La 5 octombrie 1941, conform ordinelor primite, Regimentul 3 Roşiori s-a deplasat „de la Positieţi la Balta şi cantonează cu comanda şi Esc(adronul) 2 la
Balta în cazarma n .v. cu Escadroanele 1, 4 la Positieti, Esc(adronul) Aruncătoare
şi Plot(onul) Hipo a .c. la colhozul s.e. Balta şi Esc(adronul) 3 la Cociorova" 74 •
În ziua de 6 octombrie 1941, unitatea „staţionează cu comanda, Esc(adronul)
Specialităţi, Esc(adronul) 2 în cazarma n.v. Balta, Esc(adronul) Aruncătoare şi
Plot(onul) Hipo a.c., la colhozul s.e. Balta, Esc(adroanele) 3 şi 4 P.M. la Positit .„75 •
C,l
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În zilele următoare, potriYil orclinclor primilP surccsi\-, s-au pfrctuat deplasări,
dispuneri de subunităţi, astfel încât la 8 octombrie Hl41, Regimentul 3 Roşiori era
cantonat în următoarele locuri:
„Comanda, Fsc(adronul) Specialităţi, Esc(adroanele) 3 şi ,ţ la cazarma n.v. Balta,
Esc(adronul) Aruncătoare, Plot(onul) hipo a.c. tt colhozul s.e. Balta, Esc(adronul) 2 (la) Râbniţa (iar) Esc(adronul) 1 (la) Birenla'" 6 •
De la ~l octombrie până la 5 octombrie Hl41, conform ordinelor primite de la
Brigada n CaYalerie, nr. 81\l c clin 5 oct. a.c., şi nr. 807/c - din () oct. a.c.,
Hegimentul :~ Hoşiori, care a rămas în acelaşi cantonament ca şi în 8 octombrie
HJ41, a efectuat reorganizarea unităţilor (corect: subunităţilor), instrucţia militarilor, recunoaşteri în zona jud. Balta şi Hâbniţa şi a luat în primire depozitele,
fabrici le, paza instituţiilor, unitatea „indeplinind misiuni de pa7.a teritoriului în
jud. Balta, Hâhniţa şi CriYoe PzieYo, până la limita sud C(alea) F(erată) Balta OliYiopo\" 77 •
În ziua de 26 oetombric Hl11 s-a primit ordinul nr. n11:r, dat de Brigada
fi CaYalerie, prin carc s-a dispus Hcgimentului ;~ Hoşiori să se deplasc7.e .,de la Balta
la lampo I, Ozivo7.ka. Distanţa o Ya pareurge in ,1 etape incepâncl din ziua ele
25 (octombrie) a.c., orele 8 dimineaţa'" 78 . După ce a exerntat etapa a III-a de marş,
unitatea a cantonat la 27 octombrie HM!, seara, în DumitriseYka, cu Escadronul
2 în colhozul ele la s.e. de Iampol. În ziua următoare, regimentul a executat marşul de la DnmitriseYka la Olsanka. De remarcat că etapele au fost executate „pc
ploaie şi teren desfundat, trenurile (subunităţi având atribuţii de aprovizionare,
utilizând căruţ.r pentru transport) rămânând în urmă datorită noroaielor. La 2fl
octombrie Hl11, regimentu I a făcut recunoaşterea lampo lu lui şi Zigovkăi în vederea
cantonării" 79 • La 30 octombrie lfl41, Escadronul 2 din Regimentnl 3 Roşiori a fost
dirijat de l:t lampo! la l\foghilev, pentru a înlocui Escadronul din Regimentul l:i
Călăraşi „iar restul regimentului cantonea7.ă în regiunea, Zigovka - PioareYka. Se
face recunoaşterea localităţilor Cernevitz, Serbi, l\foghileY şi Ozarinti, deoarece
Zigovka nu ofrră rapacitatea de cantnnare, neputând r5mâne pc timpul iernii,
decât un Escadron, idem lampo lu 1'' 80 •
La 1 noiembrie 1941, Brigada fi Cavalerie aprobi"i rrpartizarca în teritoriu a
• subunităţilor din Regimentul 3 Roşiori: „Comanda regimentului cu Esc(adronul)
specialităţi, Esc(adronul) 2 şi Esc(adronul) Aruncătoare să se stabilească în Moghilev, Esc(adronul) 1 şi comanda Divizionului I la Iampol, Esc(adronul) 3 şi comanda
Div(izionului) II la Cernevitz, Esc(adronul) 4 la Serbi, cu misiunea de paza teritoriu lu i" 81 •
În ziua de 2 noiembrie 1941, Escadronul 2 din Regimentul 3 Roşiori a înlocuit,
la MoghileY, Escadronul din Regimentul 13 Călăraşi. .. Esc(adroanele) Specialităţ.i
şi Aruncătoare se dirijează de la ZigoYka la l\foghilev, prin Iaruga, distanţa parcurgând-o în <louă etape, etapa I până la faruga. DiYizionul II execută marşul ZigoYka - Cernevitz într-o singură etapă, cu Escadronul 4 la Serbi" 82 •
La 4 noiembrie lfl41 s-a consemnat că: ;.Regîmenttll este complet intrat în
cantonamentul de iarnă şi se începe pregătii-ea cantonamentului şi să ia în primire
paza instituţiilor, depozitelor din jud. lampo I ~i :\Ioghilev" 83 •
·
În ziua de 12 noiembrie 1941, Escadl·onul -1 P(uşti) M(itraliere) s-a deplasat
de la Serbi la Moiovca pentru a.i se asigura .o. mai bună cantonarr.
Regimentul 3 Hoşiori a primit din partea Brigăzii 9 Cavalerie planul de acţi
une prin care s-au atribuit unităţii două .subsectoare:
( ...) „I. Subsectorul MoghileY, sub comanda-comandantului de regiment, având în
subordine, în afară de un~tăţi\e din MoghiJeY, şi Esi::(aclronul) din (Regimentul) 13
C(ălăraşi) de la Smerinka.

428
https://biblioteca-digitala.ro

II. Subseclorul lampo\, suh comanda celt. Divizionului II, dispunând, în
de unităţile divizionului, şi de Esc(adronul) 1 de la Iaruga, prernm şi o haterie din Reg(imenlul) li Arl(ilerie) Călăreaţă de la Pisarena.
În acest timp. regimentul primeşte 2 ;)()() prizonieri de la Comandamentul
Etapelor de Esl şi se înl'iintrază următoarek suhlagărr: 1) Karpovca, 2) Scozinli,
3) Sargorod, 1) Ozarinti, 5) Yendirem, li) Oleidaev, 7) Copai - Gorod, 8) 2\Iokovka'"84.
La 11 ianuarie 1\l42, lfrgimentul ;{Roşiori a primii ordin din partea Brigăzii
U Cavalerie de a lua ,.in primire şi rosta zonă a Diviziei (a) II (-a) Infanterie/ limitat(ă) la sud până la inclusiv C.F. Hâhnitza - Slr,botka - Bal la - Bolovadrievka Golta /, eu misiunea de paz[1 şi siguranţă, făcandu-se următoarele modificări în cantonarea (sub)unităţilor acestui regiment. Esc(adronul) 4 P.'.\I. urmează să se deplaseze la Râbnitza pentru a asigura paza şi ordinea judetelor Râbniţa. Comanda Divizionului II se mută la Balta'· 85 •
În ziua de 13 ianuarir HM2, conform ordinului Brigăzii U Cavalerie, Escadronul 4 P.M. s-a deplasat pe itinerarul: Moiovka - Zikovka - lampo! - Hâbniţa
„pe un ger până la (minus) 40 (de) grade in condiţiuni bune, având numai un cal
mort şi două cazuri de degerături w;;oan' la trupă. Un ploton de la Esc(adronul) 1
se deplasează la Kod ima cu misiunea de pază C .F .'' 86 •
La U februarie Hl42, potrivit ordinului Brigăzii !l Cavalerie a avut loc o modificare în planul de acţiune pentru paza teritoriului.
În ziua de li mai 1!142, Hegimentul ;{ Hoşiori a primit ordinul nr. 30.2\:Jti
din 5 V Hl42 din partea Brigăzii !l Cavalerie, de a începe deplasarea ,.pentru a
ajunge iniţial Tuleiu, pe itinerarul \loghikv --- Cernovitz - Tamaspol - Tuleiu.
Cantonează la sfârşit ul etapei la Cernov itz-- 87 •
La 7 mai 1\142, unitatea a cxceutat etapa a II-a a deplasării (Cernovitz Tamaspol) şi a cantonal in zilele de 7 şi 8 mai in Tamaspol şi Komargorod. La
8 mai 1942 a fosl exerntată ,.etapa (a) III-a de marş, Tamaspol - Komargorod Wapniarka - Tuleiu; eanlonează la Tuleiu, Esc(adronul) 2 la Tihaonfca (iar)
Esc(adronu l) 3 la Sitkoso" 88 .
1n ziua de !J mai HJ42 „în conf(ormitate) cu ord(inul) special nr. 9/30316/al
Diviziei \I Canlcrie din 7 mai 1942, H(egimrnlul) :i H(oşiori) continuă deplasarea
pentru a ajur.gc în zona Obodovka - Virhovka - Ozihulevka - Balanovka" 89 •
La 11 mai l!J.12 .. inlreg regimentul se află în zona ~)bodovka - Vârtiovka Tatarovka - Bala110\ka, pregătind cantonamentele" 90 • ln ziua de 14 mai 1942,
,.Ziua Eroilor sr srrbraz[1 eu marc fast făcându-se parastase de !l luni pentru Eroii
regimentului, nt care ocazie se sfinţeşte şi o troiţă in curtea fahricii de zahăr din
Obodovka" 91 . La 18 mai t!l42 ,.st• începe instrucţia trupei in mod intensiv" 92 •
În ziua de l!l mai 1!M2, Divizia a !l-a Cavalerie a transmis Hcgimentului 3
Hoşiori „planul de actiune pentru misiunea de interwnţie şi siguranţă a teritoriului"93. Ca urmare, unitatea a incepul recunoaşterile necesare şi a inlocmit planul ct-e
acţiune, atât al regimentului, cât şi al Escadroanelor din subordine. Aceste planuri
au fost înaintate Diviziei !l Cavalerit>, la 25 mai l!l42.
În ziua de 11 iunie 1942, Hegimentul 3 Hoşiori a fosl inspcclat de mareşalul
Ion Antonescu. Hegimcntul ,.este găsii foarte bine, atât la instrucţie câl şi administrat iv'' 94 •
La 8 iulie l!l42, Legiunea de .Jandarmi Balta a comunicat că in pădurea sudObodovka „s-ar afla paraşutişti, cerând concursul armatei pentru prinderea lor" 95 •
1n zorii zilei de !l iulie HH2 „a incrpul curăţirea pădurii s.v. Bolinofka,
Esc(adronul) 4, pădurea sud Vârholka, Tihulof'ka, Esc(adroancle) 1, 2 şi :i şi un
detaşament din Escadronul specialilă\i.
Către ora 12,30, Esc(adronul) „a'· care avea misiunea să cureţe pădurea de
la est spre vest, a luat primu! contact cu paraşutiştii, când s-a produs primul
afară
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incident soldat cu pierderea cap. Pulică Vasile, ctg. Hl·iO, care, pentru a-şi apăra
cdt(comandantul) de ploton, cu riscul vieţii sale a ucis cu o grenadă pe paraşutis
tul, în funcţie de comisar politic, căzând în acelaşi timp străpuns în inimă de un
glonte inamic. S-a(u) capturat hărţi, arme automate, salopete de paraşutişti şi pi!e
rlectrice pentru aparat radio. Către ora 18, Esc(adronul) 1 descoperă şi prinde
pe un paraşutist cc se ascunsese în desişul unor frunze. Descoperind ascunzişul
paraşutiştilor, pe timpul nopţii cele trei Escadroane au înconjurat pădurea pentru
a nu permite (i)eşirea lor" 9a. La 10 iulie 1942 a continuat acţiunea de curăţire a pă
durilor. „Eşalonul de curăţire a provocat (i)eşirea din pădure a unui paraşutist,
care a fost prins de o grupă de mitraliere comandată de Subit. rez. Negrea Gh.,
împreună cu tot armamentul său" 97 • În iiua de 11 iulie 1942 a fost continuată
acţiunea de curăţire a pădurii sud-Balanovka - sud-Tihilevka „către ora 13 se reia
contactul cu paraşutiştii inamici, Esc(adronul) 3 împuşcând mortal trei paraşu
tişti şi capturându-li-se tot armamentul. Regimentul are trei răniţi, dintre care
;mul a murit pe timpul evacuării" 98 •
Între 12-15 iulie 1942 s-a continuat acţiunea de curăţire a pădurilor de para~utişti, „avându-se informaţiuni de la paraşutiştii capturaţi că au aterizat zece
paraşutişti şi din care mai rămăseseră patru nedescoperiţi. În seara zilei, acţiunea
de curăţire s-a terminat întrucât în zona păduroasă nu s-a mai găsit nimic, iar
jandarmii din com. Popiluki au capturat încă doi paraşutişti din grupul semnalat.
În ziua de 15 l(una) c(urentă) a asistat la acţiunea de curăţire D-l General
Constantinescu, comand(antul) Armatei a 4-a. La inspecţie a fost găsit regimentul
pregătit atât din punct de vedere al instrucţiei cât şi al întreţinerii materialelor,
rămânând pe deplin satisfăcut" 99 •
între 16 -18 iulie HJ42, Regimentul 3 Roşiori a continuat programul de
instrucţie.

În ziua de 11 iulie 1942, unitatea, concomitent cu pregătirea de instrucţie a
în vederea <leplasării" 100 •
La 26 iulie 1942 „Regimentul 3 Roşiori a plecat din garnizoana Obodofka" 101 ,
o.11·mân<l „a se deplasa cu calea ferată de la Trostinet la Trithati, în zece eşa loane" 102 •
Deplasarea s-a executat „în condiţiuni foarte bune" 103 •
Pentru zilele de 28-31 iulie 1942, unitatea a consemnat în Jurnalul de operaţii: („.) regimentul debarcă la Trihoti şi Grigoreşti şi bivuachează în ferma d(
!Je limanul Buhului, în apropiere de Varvarovka.
În după-amiaza zilei ele 30 (iulie 1942) se începe reîmbarcarea (sub)unităţilor
regimentului în staţia Nicolaev, terminându-se cu ultimu 1 eşalon în ziua de 2 august
1942. Deplasarea se face pe itinerarul: „Nikolaev-Krivoirog-DniepropetrovskStalino -Volnovachi -Mariopol"104.
Începe o nouă etapă a itinerarului de luptă pe care l-a străbătut Hegimenlu 1
3 Roşiori în campania de est, care se impune investigat şi dat publicităţii.
Pentru istoriografia militară românească, concomitent cu efectuarea unor studF
ia nivel operativ-strategic, respecti\· operativ tactic, se impune, în paralel, acordarea unei alenţii sporite efectuării unor cercetări limitate la câmpul tactic (cu
prcd1dere prezentări sistematice la nivel de regiment), diferenţiate în funcţie <k
specificul diverselor arme (mai ales CAVALERIA, care a fost mult solicitată în
variate silv~ţ ii de luptă).
~iecluat „şi pregătirea
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DES MOME'.\TS Dl: L'ACTIVITE DU 3e REGIMENT ROŞIORI PENDANT LA SECONDE
GUERRE llONDIALl:, LA CAI\IPAGNE DE L'EST, DU JUIN 1941 AU JUILLET 1942
R~surue

On y falt une presentalion synthetlque et chronologique du trajet parcourru par le 3° Regiment Roşiori pendant la deuxieme guerre mondiale entre le juln 1941 et le juillet 1942 en relevant Ies princlpales actlvites specifiques.
Dans l'introductlon de l'ouvrage on soullgne l'Jmportance de !'Hude system1,ttlque des Journaux des opt!ralions / Rt!gistrcs hisloriques (surtout ceux qui sont elabores au nivcau. des unltes, des
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reglments ou des batalllons lndependants) en tenant compte de l 'abondance des lnformatlons
contenues, tres utlles pour une lmage la plus verldlque posslble du champ de batallle vu du
milieu des confrontatlons.
L'ouvrage a etil structure par trols etapes. La premiere falt rHerence aux actlvltes que le
3 8 Regiment Roşiori a deployees entrc le 24 aotlt 1939 et le 22 juln 1941 dans Ies localltes sltuees
au volslnage de Timişoara (presentatlon synthetlque, qul rnenllonne la date et Ies localltes ou
l'unltil s'est deplacile).
La deuxleme Hape (juln-aotlt 1941) presente Ies rnlsslons successlves ele ce brave regiment
qul est part! de Buziaş le 22 julllet 1941, a clnq heures clnquante-neuf rnlnutes vers la zone
de concentratlon etabllie. II y a des dHalls sur Ies deplacements effectues, Ies condltlons de
campement, Ies secteurs ou ont eu lieu des confrontations, Ies pertes subies, la cllsposlllon des
sous-uultes, quelques reorganlsations des unlles, la cooperatlon avec cles sous-unltes des autres
reglrnents etc.
La trolsleme partle surprend Ies actlvltes du septembre 1941 au julllet 1942.
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ACTIVITAŢEA ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE TIMIŞ-TORONTAL

A P.C.R. IN PERIOADA · 1944 -

1946

ln timpul regimului comunist, istoriografiei româneşti nu i s-a permis să analizeze obiectiv perioada 1944-1946, ce marchează începutu 1 ascensiunii P .C .R
în viaţa politică românească.
Din decembrie 1989, istoricii români au şansa de a reda perioada evidenţiată
mai sus în spiritul adevărului istoric.
În studiul de faţă ne propunem să analizăm activitatea organizaţiei judeţene
Timiş-Torontal a P.C.R. din anii 1944-1946. ln acest scop am consultat arhiva
organizaţiei din perioada respectivă, arhivă aflată la Filiala Arhivelor Statului
elin Timişoara.
Împărţirea sferelor de influenţă între marile puteri a permis ascensiunea
comunismului în România şi, implicit, sovietizarea ţării. In acest sens, l\loscova
a elaborat planuri minuţios pregătite 1 •
La fel ca în întreaga ţară, şi în judeţul Timiş-Torontal influenţa comuniştilor
a fost nesemnificativă la 23 August 1944. Astfel, organizaţia cuprindea doar 38 de
membri 2 • Până la sfârşitul anului 1944, numărul comuniştilor a înregistrat o
crestere nesemnificativă. ln februarie 1945 existau 440 de membri, 353 în Timişoa'ra şi 87 în judeţ 3 •
O creştere mai evidentă a fost înregistrată în cursul anului 1945, la sfârşitul
căruia în judeţ existau 12 065 de comunişti.
În continuare ne vom referi la evoluţia numerică a organizaţiei în anul 1946.
Vom studia această evoluţie şi din punctul de vedere al etniei membrilor de partid.
În aprilie 1946, în localitatea Deta din plasa cu acelaşi nume existau 109 membri
din care 62 maghiari şi 28 români, în Denta 60 de membri din care 50 sârbi, in
Dejan 90 de membri din care 51 maghiari şi 35 sârbi, în Hoviniţa-Mare 35 de
membri din care 33 maghiari, în Opatiţa 11 membri, toţi români, în Soca 164
membri, toţi sârbi, în Folia 11 membri (români) în Moraviţa 69 de membri (români) 4 •
În plasa Sânnicolaul Mare, în octombrie 1946 existau în localitatea Teremia Mică
(i comunişti, în Nerău 24, în Cenad 308, în Sânnicolau! Mare 424, iar în Saravale
G2 de comunişti 5 • În plasa Vinga, în aceeaşi perioadă se înregistrează 5 membri la
Barateaz, 53 în Carani, nici un membru în Colonia Mică şi în Calacea, 118 membri
în Gelu, dintre care nici un român, 2 membri în Jadani, 199 membri în Mailat (toţi
maghiari), 31 de membri în Mănăştiur, din care un român, 2 membri la Murani şi
202 membri în Vinga, dintre care 134 maghiari, 35 sârbi şi 29 români6 •
La sfârşitul anului 1946, în judeţ au fost înregistraţi 19 710 membri de partid 7 •
Raportat la populaţia judeţului, numlrul membrilor P.C ..R. este destul de
mic. Din punct de vedere etnic, organizaţia era alcătuită în mare parte din sârbi
şi maghiari. în privinţa comuniştilor sârbi, documentele evidenţiază tendinţa 101
de separatism („comunişti, dar comunişti sârbi") 8 • În întreaga perioadă pe care o
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analizăm, conducerea organizaţiei judeţene ~ fost preocupată cie atragerea elementului românesc, în special ::t ţărănimii 9 •
În privinţa moralităţii membrilor de partid, doc11mentcle cercetate evidenţiază
că aceasta lăsa de dorit. În acest sens, un document întocmit de către Regionala de
partid evidenţia că în interiorul partidului exista un „mahalagism nesănătos" 10 •
Conflict<.' în interiorul partidului au fost semnalate şi la nivelul organizaţiei
Săcălaz 11 sau al plasei Buziaş 12 • În acelaşi timp, comuniştii care ocupau funcţii de
răspundere comiteau numeroase abuzuri (afaceri, ilegalităţi în aplicarea reformei
agrare, scandaluri, beţii): în Dudeştii Noi1 3 , lctar 1 4, Stamora-Moraviţa 15 , Giulvăz 16
etc. Rapoartele întocmite în majoritatea plaselor judeţului evidenţiază frecvenţa
destul de slabă l:i şedinţe a membrilor de partid, invocându-se drept scuză - pentru
perioada primăvară-toamnă - necesitatea participării acestora la muncile agricole, la care se adăuga şi insuficienta pregătire elin punct de vedere ideologic17 •
Având această structură, P.C.R. s-a angajat încă din 1944 în lupta pentru
cucerirea puterii politice. Aşa cum se ştie, după 23 August 1944, în fruntea
partidului s-a aflat grupul moscovit, situaţie resimţită şi la nivelul organizaţiei
comuniste din Timiş-Torontal. Astfel, în analiza evenimentelor politico-militare ce
au avut loc începând cu ziua de 23 August 1944 în România, se evidenţia că rolul
principal l-au deţinut Armata Roşie şi P.C.R., că românii reprezintă un popor învins,
care nu merită privilegiile ce i s-au acordat în cadrul Convenţiei de Armistiţiu 18 •
În lupta pentru preluarea puterii politice, P.C.R. s-a aliat cu celelalte formaţiuni politice de stânga. Această alianţă a fost însă departe de a fi ideală, aşa cum
reiese din datele istoriografiei româneşti de până acum. Defecţiuni în colaborarea
stângii româneşti sunt numeroase. Ele evidenţiază, de fapt, tendinţa de subordonare de către P.C.R. a aliaţilor săi politici. Astfel, un r:tport întocmit de către
conducerea judeţeană a Uniunii Patrioţilor evidenţia faptul că liderii acesteia
erau înlocuiţi direct de către comunişti, iar membrii de rând ai formaţiunii amintite
mai sus erau arestaţi fără înştiinţarea liderilor respectivi 19 • Relaţii tensionate au
existat şi între comunişti şi social-democraţi. Liderul organizaţiei judetene Timiş
Torontal, Leontin Sălăjan, i-a etichetat pc social-democraţi drept „trădători".
Un alt lider local cerea ca social-democraţii numiţi în posturile de răspundere
să fie supravegheaţi de către comunişti 20 • Relaţiile dintre cele două formaţiuni
politice au fost rupte la sfârşitul anului 1944 din cauza refuzului social-democraţilor
de a participa la răsturnarea prin forţă a prefectului judeţului, acestea fiind reluate
doar la intervenţia liderilor celor două partide de la Bucureşti 21 • În cursul anului
1945, P.C.R. a continuat acţiunea de subminare a P.S.D. Astfel, în ajunul congresului extraordinar al P.S.D. din martie 1946, congres ce urma să hotărască strategia
partidului pentru alegerile din noiembrie Hl46, un document al Regionalei P.C.R.
BANAT evidenţia că la reuniunea respectivă trebuie să „meargă oameni care vor
să conlucreze şi să menţină unitatea clasei muncitoare şi atunci vom reuşi să aducem
P.S.D.-ul la alegeri alături de noi'' 22 • După cum se ştie, planul comuniştilor a reuşit,
social-democraţia românească scindându-se în urma congresului, pentru ca ulterior
să dispară complet de pe scena politică românească.
O preocupare majoră au constituit-o şi sindicatele. ln această perioadă, P.C.R.
nu a reuşit să deţină controlul definitiv asupra acestei organizaţii. Astfel, la 17
noiembrie 1944, conducerea judeţeană P .C.R. evidenţia că sindicatele „nu sunt
politiceşte mature, au un caracter vechi social-democratic". Se mai arăta că la
nivelul întregii ţări, din 600 OOO de sindicalişti, doar 30 OOO erau membridepartid 23 •
O situaţie asemănătoare este intâlnită şi în zona pe care o cercetăm. Astfel, la
Buziaş, în septembrie 1~46, la Fabrica de acid carbonic, din 96 de sindicalişti,
doar doi sunt comunişti, iar Ia U.D.R. Sinersig, din 128 silldicalişti, 58 erau co-
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munişti 24 • In localitatea Deta, în noiembrie 1946, din 456 salariaţi organizaţi în
sindicate, 9 erau membri de partid 25 • O dată rn instaurarea guvernului Groza,
sindicaliştii au fost folosiţi
şomajul în cazu 1 în care ar

ele către comunişti în lupta politică, fiind ameninţaţi cu
fi refuzat să iasă în stradă 26 .
Tactica adoptată de către P.C.H. în competiţia pentru putere cu partidele clin
opoziţie a fost dură, cel mai periculos adversar fiind socotit P.N.Ţ. Liderul acestuia
era etichetat de către un document al Regionalei Banat clin anul Hl45 drept „duş
manul cel mai principal" 27 • Toţi cei care nu împărtăşeau ideile comuniste erau
etichetaţi drept „reacţionari, fascişti" 28 .
În acelaşi timp a fost pregătită o amplă epurare administrativă în vederea
îndepărtării autorităţilor ce nu împărtăşeau vederi de stânga 29 . Astfel, în localitate8_
Moşniţa se cerea epurarea învăţătorului care refuzase să participe la înfiinţarea
organizaţiei Tineretului Progresist 30 , iar în localitatea Sâmpetru, populaţia sârbă
cerea înlocuirea şefului de post de jandarmi, pe motiv că era antidemocrat 31 . Cereri
pentru înlocuirea altor autorităţi de stat s-au formulat şi în localităţile Besenova
Veche 32 , Urseni 33 , Clopodia 34, Ghilad 35 , Teremia .Mare 36 , Periam 37 etc. Astfel
de cereri au şi fost soluţionate, în perioada amintită mai sus având loc numeroase
epurări 38 • Organizatia de parlid din Liebling a cerut adoptarea unei măsuri radicale
împotriva celor care se opuneau stângii - expulzarea tuturor reacţionariilor din
comună 39 . O atenţie deosebită a fost acordată tineretului, în special celui studios
şi corpului de ofiţeri. O serie de rapoarte întocmite în aceşti ani evidenţiază clar
că tineretul studios era net anticomunist40 • În 1946, o echipă comunistă de şoc a
arestat la Timişoara doi studenţi medicinişti re au strigat „Trăiască Iuliu Maniu";
Jos P.C.R." 41 •
"
În privinţa armatei române, încă clin Hl4·1, un doeumcnl al Hegionalei P.C.H.
o eticheta ca fiind net antisovietică 42 • Atitudinea antisovietică a corpului de ofiţeri
români nu a cunoscut modificări în anii următori. Astfel, un document al Comitetului judeţean P.C.R. Timiş-Torontal evidenţia în 1946 atitudinea neprietcnoas5.
a ofiţerilor români faţă de cei sovietici cn prilejul diferitelor ceremonii oficiale43 •
în acelaşi an, majoritatea ofiţerilor îşi exprimau convingerea că U .R .S.S. are tendinţe
imperialiste44 • Influenţa P.C.R. s-a dovedit nesemnificativă şi în rândurile corpului
ofiţeresc din Timiş-Torontal. Astfel, la 30 martie 194G se specifica faptul că doar,
20-25% din ofiţeri erau hotărâţi să sprijine guvernul Groza 45 • La aceeaşi dată,
Ia Timişoara erau înregistraţi 27 ofiţeri membri de partid, 2G subofiţeri şi 15 soldaţ.i' 6 •
Starea de spirit a elevilor liceului militar „~Iihai Viteazul·' din Timişoara
era considerată profund reacţionară 47 • în faţa acestei situaţii, s-au o.dop lat măsuri
extreme, care au fost intensificate în preajma alegerilor. Astfel s-au întocmit tabele
cu ofiţeri reacţionari48 , s-au înfiinţat comisii de propagandă care au fost însă rău primite49. A început un amplu proces de epurare a ofiţerilor 50 , operându-se chiar şi arestări în rândurile acestora 51 • Chiar şi după aceste epurări, P .C .R. şi-a menţinut neîncrederea în ofiţerii cu funcţii de comandă. Astfel, un document evidenţia că era necesarăverificarea continuă a comandanţilor de unităţi, precum şi a ofiţerilor tineri 52 •
vederea alegerilor, membrii comisiilor electorale din centrele unde votau militarii
În erau în proporţie de 90% comunişti 53 •
Situaţia nu era mai bună nici în Ministerul de Interne, după cum reiese dintr-un
raport care evidenţia că „atmosfera din chestura Poliţiei Municipiului Timişoara
Iasă foarte mult de dorit, cea mai mare parte din personal este contra actualului
regim" 54 • Aceeaşi situaţie se întâlnea şi în cazul jandarmilor din mediul rural 55, în
rândurile cărora s-au efectuat epurări 56 şi chiar arestări. Astfel, la 16 octombrie Hl46,
la Spitalul Militar din Timişoara au fost arestaţi doi subofiţeri de jandarmi datorită
apartenenţei lor la PNŢ 57 • A fost pus sub supraveghere însuşi comandantul Legiunii
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ac jandarmi Timiş-Torontal, fiind acuzat de anl icornunism şi de atiludine dnşm2noasă faţă de U.R.S.S. 58 •
Tensiuhea politică s-a intensificat în preajma alegerilor. ln vederea anihilării opoziţiei an fost înfiinţate echipe de şoc cu misiunea de a rupe afişele electorale şi de a împiedica adunările electorale ale acesteia. ln Timişoara, în aprilie
1946 existau 11 echipe de şoc 59 , asemenea formaţi întâlnindu-se şi în alte zone
ale jndeţului 60 • Pe tot parcursul campaniei electorale, acestea şi-au îndeplinit obiectivt>lr. Aslfel au fosl ruple afişele anticomuniste (plasele Vinga 6 1, Giroc 62 , plasa Recaş 63
etc.), iar adunările rlectorale ale opoziţiei an fost împiedicate 64 • (Timişoara etc.).
În schimb, dacă reprezentanţii opoziţiei rupeau însemnele electorale ale stângii,
ei erau defrriţi justiţiei. Astfel, în comuna Gătaia, un locuitor a fost arestat şi
acţionat în justiţie deoarece fusese surprins distrugând afişe electorale cu însemnele
B.P.D. 65 Cazuri similare s-au înregistrat şi în alte zone ale judeţului.
O altă măsură luată împotriva opoziţiei a constat în excluderea de pe listele
rlectorale a multora dintre membrii acesteia. Ei au fost etichetaţi drept „fascişti",
„lrgionari", „reacţionari", fiind astfel privaţi de dreptul la vot66 •
În pofida acestor măsuri dure, ilegale, P. C. H. n-a rruşit să-şi adjudece
majoritatea voturilor în ziua de 1\) noiembrie 194G. Acte de violenţă au avut loc
şi în acea zi. Astfel, rapoartele întocmite de către organizaţia P.C.R. din plasa
Deta subliniază că în ziua alegerilor s-a recurs la orice mijloc pentru a se împiedica reacţiunea de a se prt>zenta la vot (a fost arestat şi un student manist67 .) În
acreaşi plasă, telefoanele s-au aflat sub controlul comuniştilor 68 , aspect întâlnit
şi în alte plase din judeţ 69 •
Falsificarea rezultatelor alegerilor de către P.C.R. rezultă clar dintr-o seric
de documente. Astfel, se evidenţiază că în localitatea Chişoda „sub diferite pretexte
am reuşit să anulăm 130 de voturi, sigure date reacţiunii" 70 • În localitatea Becichcrecul Mic se menţiona că stânga obţinuse un procentaj de 90% datorită vigilenţei delegaţilor B.P.D. 71 . Rapoartele privitoare la desfăşurarea alegerilor din localităţile Ctvin, Sânmihaiul-Român72 , Beracsăul-'.\lare, Săcălaz, l\1oşniţa-Nouă 73 , precum şi din multe localităţi din plasa Deta 74 subliniau că, deşi opoziţia se dovedise
puternică, alegerile au fost câştigate de stânga. În localitatea Parţa s-a recunoscut
eşecul comuniştilor în alegeri. Vinovaţi au fost socotiţi notarul, jandarmii şi intelectualii satului, etichetaţi drept reacţionari 75 •
Falsificarea alegerilor este pusă în evidenţă şi de un document elaborat în
plasa Sânnicolaul-Mare, unde se subliniază că, fără instrucţiunile trimise de Ia
centru, alegerile riscau să fie pierdute. A fost considerat un aspect negativ transm iterra unor instrucţiuni foarte importante celorlalte formaţiuni din B.P.D. 76 •
Prin câştigarea alegerilor parlamentare din 1946, P.C.R. a făcut un pas
important în direcţia ruceririi puterii politice depline. Dar locuitorii din Timiş
Torontal au continuat să fie rezervaţi faţă de ideile comuniste. Astfel, rapoartele
întocmite de către organizaţiile comuniste din localităţile lctar, Iosifalău, Paniova,
Licareţ 77 , Sânmihaiul-German78 , Voiteg 79 evidenţiază că şi după alegeri, opoziţia era puternică, comuniştii fiind rău priviţi. Un raport întocmit în 7 decembrie
1946 de către organizaţ.ia P.C.H. din Stamora-Moraviţa arăta că în sectorul respectiv reacţiunea era mai puternică decât P.C.R., din această cauză nefiind indicate
alegeri locale. În continuare se preciza că „notabilităţ.ile locale să fie numite din
oficiu" 80 •
Pc plan economic, organizaţia judeţeană P.C.R. Timiş-Torontal urmărea -în perioada pe care o analizăm - trecerea de Ia producţia de război Ia cea de pace
- refacerea întreprinderilor şi a căilor de comunicaţii distruse de război 81 , introducerea muncii în acord şi a primei ele producţie, creştrrea numărului economatelor
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în întreprinderi, construirea unei linii de tramYai pe o distanţă de 5 km in Timielectrificarea comunelor mărginaşe ale oraşului Timişoara, punerea în funcţiune a două hidrocentrale în judeţul Timiş-Torontal 82 . În agricultură se avea în
vedere înfăptuirea grabnică a reformei agrare 83 . Dar adevăratele obiective pe care
le-au urmărit comuniştii în domeniul economic au fost ocolite cu grijă. Astfel, a
fost combătută cu înverşunare ideea de colhoz în mediul rural, idee ce a înspăi
mântat lumea satului bănăţean (de exemplu, plasa Recaş 84 , Satchinez 85 , plasa
Chizătău 85 etc.). Se avea în vedere, de asemenea, ca pământurile bisericilor să nu
fie expropriate, deoarece „popu laţia românească păstrează încă puternice rămăşiţe
religioase" 87 • În acelaşi timp se urmărea ca, prin încheierea reformei agrare, P .C.H.
să câştige un important monopol politic în preajma alegerilor.
Pe plan industrial, P.C.R. era conştient că încă nu beneficia de cadre de conducere capabile din punct de vedere profesional. De aceea se urmărea atragerea în
continuare a industriaşilor, combătându-se în acest sens ideea „naţionalizării" 88 .
În concluzie, viaţa politică românească a fost deosebit de agitată în perioada
1944-1946. Susţinut de o putere străină, care îşi permitea să intervină oricând în
treburile interne româneşti, P .C.R ., nesemnificativ din punct de vedere numeric,
s-a antrenat în lupta pentru cucerirea puterii politice întrebuinţând metode brutale,
incompatibile cu o societate democratică. Astfel de metode s-au folosit şi în judeţul
Timiş-Torontal, zonă cu specific agrar, unde populaţia rurală era înzestrată cu un
deosebit simţ al proprietăţii. Ideile marxiste nu au pătruns în rândul populaţiei
române şi şvabe din regiune, fiind incompatibile ru tradiţiile poporului român.
Acestea au avut o audienţă mai mare la populaţia de origine etnică maghiară şi în
special sârbă din judeţ. Toate aceste concluzii confirmă încă o dală că poporul
român a respins comunismul, regim ce i-a fost impus cu forţa din afară.
şoara,

VASILE

RĂMNEANŢU

Muzeul Banatului Timişoara,
1900, Piaţa Huniade 1,
ROMÂNIA

NOTE

1

Gheorghe Buzatu, Romdnii în arhivele Americii, Editura l\lcldova, 1992, p. XII-XVI.
F.A.S. Timiş, Fond Comitetul regional Banal, d.1/1944, f. 52.
3
Ibidem, d.1/1945, f. 87.
4 Ibidem, Fond Comitetul jude/ean P.C.R. Timiş-Toronlal, d. 83/1946, f. 2.
s Ibidem, d. 92/1946.
8 Ibidem, d. 93/1946, f. 71.
7 Ibidem, Fond Comitetul regional P.C.R. Banal, d. 26/1945, f. 10.
8 Ibidem, d.1/1945, f. 93.
9
Ibidem, f. 14.
10 Ibidem, f. 191.
11 Ibidem, fond Comitetul judefean P.C.R. Timiş-Toronial, d. 79/1946, f. 26.
12 Ibidem, d. 78/1946, f. 12.
13 Ibidem, d. 79/1946, f. 28.
14 Ibidem, d. 81/1946, f. 46.
15 .Ibidem,. d. 82/1946, f. 234.
18 Ibidem, d. 87/1946, f. 96.
17
Ibidem, d. 80/1946, f. 1.
19 Ibidem, fond Comitetul regiomal PCR Banal, d.1/1945, f. 103.
19 "Ibidem, f. 79.
2

438
https://biblioteca-digitala.ro

20
21
22

28
H
23

28
27

u
2t
30

11
82
83
3'

35
38
37

38
39

to

n
42
43

"
ti
48
47

u
49
50
51
02
53

°'

••
&a
57

68

::.o
80
61
82

83

84
80
68
87

68
89
70

71
71
78

74

75
79
77

78
79
80

81

Ibidem, d.1/1944, f. 60.
Ibidem, f. 52.

Ibidem, d.1/1945, f. 191.
Ibidem, d.1/1944, f. 49.
Ibidem, fond Comitetul judeţean P.C.R. Timiş-Torontal, d. 78/1946, f, 41.
lbiden1, d. 83/1946, f. 2.
Ibidem, d. 72/1945, f. 107.
Ibidem, fond Regionala P.C.R. Banat, d.1/1945, f. 191.
Ibidem, fond Comitetul judefean P.C.R. Timiş-Torontal, d. 80/1946, f. 1.
Ibidem, fond Jlegionala P.C.R. Banat, d.1/1944, f. 5.
I.bidem (011d Comilelul jµdefe(ln P.C. R. Timiş-Toronlal, d .. 36/1946, f. 7.
Ibidem, d. 36/1946, f. 25.
Ibidem, d. 76/1945, f. 70.
Ibidem, d. 79/1946, f. 21.
Ibidem, d. 85/1946, f. 45.
Ibidem, d. 80/1946, f. 29.
Ibidem, d. 76/1945, f. 23.
Ibidem, d; 75/1945, f. 4.
Ibidem, f. 6.
Ibidem, d. 80/1946, f. 1.
Ibidem, d.76/1946. f. 71.
Ibidem, d. 36/1946, f. 13.
Ibidem, fond Regionala P.C.R. Banat, d.1/1944, f. 5.
Ibidem, d. 33/1946, f. 54.
Ibidem, f. 2.
Ibidem.
Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 10.
Ibidem, f. 35.
Ibidem, f. 10.
Ibidem, f. 26.
Ibidem, f. 18.
Ibidem. f. 26.
Ibidem, f. 18.
Ibidem, d. 36/1946, f. 16.
Ibidem, d. 33/1946, f. 38.
Ibidem.
Ibidem, f. 49.
Ibidem.
Ibidem, d. 19/1946, f. 29.
Ibidem, d. 82/46, f. 235.
Ibidem, d. 93/1946, f. 22.
Ibidem, d. 79/1946, f. 45.
Ibidem, d. 88/1946, f. 49.
Ibidem, d. 19/46, f. 30.
Ibidem, d. 85/146, f. 48.
Ibidem, d. 79/1946, f. 14.
Ibidem, d. 82/1946, f. 81.
Ibidem, f. 234.
Ibidem.
Ibidem, d. 79/1946, f. 64.
Ibidem.
Ibidem, 1. 47.
Ibidem, f. 45.
Ibidem, d. 82/1946, f. 223.
Ibidem, d. 79/1946, f. 107.
Ibidem, d. 92/1946, f. 32.
Ibidem, d. 81 /1946, f. 46.
Ibidem, d. 79/1946, f. 47.
Ibidem, d. 82/1946 f. 242.
Ibidem, f. 2112.
Ibidem, fond Rl!(Tionala P.C.R. Banat, d. 1/1945, f. 2.

439
https://biblioteca-digitala.ro

83

83

H
M
88
87

88

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

f. 44.
f. 103.

fond Camilei judeţean P.C.R. Timi~-Torontal, d. 88/1946, f. 4i.
d. 77, 1945, f. 7.
d. 81/1946, f. 30
fond Regionala P.C.R. Banal, d. 1/1945, f. 103.
f. 103.

THE ACTIVITY OF ROMANIAN COMMUNIST PARTY ORGANISATION FROM
TIMIŞ-TORONTAL COUNTY BETWEEN t9f.l-t!MG
Summary

The divislons of the „lnfluence sphercs" bctw~en the gre2t pc;wers placed Romania under the
Soviet influence. These arrangements imposed, after August 23th 1944, on the Romanian polltical stage, a minor party: the Romanian Communist Party. With just a few members - mast of them
belonged to minoritles - the party had the support of tbe Red Army, that had occupied Romania.
Through a hard strategy, the Communist Party monopollsed the polltlcal power; used a violent
language against polltlcal opponents, arrested them, forbade the meetlngs of the opponent partles,
ellminated the administrative staff and the anticomunist offlcers, falslfied the electlon. In this
way, a polltical system that hadn't the Romanian people support, set up.
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EVOLUŢIA

MINIATURII EUROPENE
REFLECTATA IN COLECŢIA MUZEULUI
BANATULUI DIN TIMIŞOARA

ln aparenţă un gen minor, miniatura este de fapt un domeniu aparte care
pe lângă talent, o formaţie specială şi o mână sigură, căci orice greşeală
de desen sau de tehnică este imediat vizibilă şi poate compromite întreaga lucrare.
Prin miniatură se înţelege un portret manipulabil, care poate fi ţinut în palmă;
denumirea nu se referă atât la dimensiune, ci provine de la „minium", roşu de
plumb folosit în micile portrete pictate pe manuscrise, încadrate sau hordate cu
roşu 1 . Necesitatea apariţiei miniaturii este explicată în mod diferit de diverşi autori
rare s-au orupal de studierea evoluţiei sale în timp. Astfel, după G. DebillemontChardon2, apariţia tiparului, la mi,jlocul secolului al XV-iea, ar fi obligat mulţi
ilustratori de manuscrise să renunte la vechea lor meserie care nu mai avea căutare
şi să se profileze pe execuţ.ia acestor portrete-miniaturi. După opinia lui Henri
Bouchot 3 portretele-miniaturi ar fi apărut ca un dar pe care cavalerii, însoţindu-şi
regii în lungi călătorii, îl făceau doamnelor alese de ei şi care, la rândul lor, primeau cadou portretele acestora. C. \Viliamson consideră că acest gen ar fi putut
deriva din micile portrete reprezentând regi, alăturate documentelor cu care erau
trimişi ambasadorii. Se cunosc portretele lui Francisc I sau al lui Henric al VIII-lea.
În orice caz toţi autorii sunt de acord că primele portrete de sine stătătoare
au apărut în secolul al XVI-iea şi erau executate fie în ulei, fie în acuarelă sau
în creion. Printre întemeietorii de seamă ai acestui gen îi amintim pe Jean Fouquet, Franţois Clouet în Franţa, Hans Holbein în Anglia, acesta din urmă format
ca miniaturist de către flamandul Geraert Lucas Horembout. Holbein a lucrat miniatură, cu mici întreruperi (din 1526 şi până în anul morţii, în 1543), la curtea
regelui Henric al VIIl-lea al Angliei.
Miniatura era executată în culori de apă - guaşă, acuarelă, pe un suport
variabil. La început s-a pictat pe piele de viţel, pergament sau carton. Holbein
prefera spatele cărţilor de joc, ca mai târziu să caşereze o piele fină de viţel pe o
carte de joc. Adesea, portretele din secolul al XVI-iea şi al XVII-iea erau pictate
în ulei pe plăcuţe de cupru, argint sau ardezie, foarte rar de aur 4 • Un mare progres
1-a constituit folosirea fildeşului ca suport, către sfârşitul secolului al XVII-iea,
folosire generalizată în secolul al XVIII-iea şi introdusă în Franţa odată cu trecerea
pictoriţei italience Rosalba Carriera, în 1720, prin Paris. S-a pictat şi înainte, în
mod sporadic, pe fildeş; prima miniatură germană având acest suport a fost executată în 1577 reprezentând-o pe ducesa Dorothea Ursu la von Wiirtenberg. Avantajul fildeşului faţă de pergament şi de hârtie este că dă o transparenţă gingaşă,
naturală carnaţiei, oferă tenului o prospeţime şi o strălucire care exprimă viaţa,
spre deosebire de hârtie care este ·văroasă şi de pergament care dă o tentă gălbuie.
Fildeşul folosit pentru miniatură ·se prezintă sub forma unei plăci foarte subţirî, transparente, de culoare gălbuie. Are formă ·variabilă - rotundă, ovală, Tecnecesită,
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tangulară,

dimensiuni mici şi rstr adrsea dublat de rarlon. Desenul, rxerutal in
prealabil pe hârtie, este copiat direct cu pensula pe placă, cu un brun roşu. Nu se
recomandă folosirea creionului deoarece se poate amesteca cu culorile dând carnaţiei o roloraţir gri, ternă. Desenul se întăreşte apoi confruntându-l cu modelul
care pozează şi sc aştern masele de umbră cu brun roşu şi ultramarin, diluate cu
apă în care s-a dizolYat gumă arabică. Se lucrează pe ud, iar din pricina suportului - fildeşul - se admit reYeniri după uscare, deci se poale lucra prin câteYa
suprapuneri. Culorile folosite sunt destul de puţine: negru, hrun închis, brun Van
Dyck, sienna naturală, sienna arsă, ocru, galben indian, ultramarin, cobalt, albastru
de Prusia, Yerde Veronese, Ycrmillon de China, carmin, lac garanţă, brun roşu,
alb de argint. De obicei pigmentul se sfărâmă pc o placă ele sticlă şi se arncstecă
cu apă şi cu puţină gumă arabică. Existau culori gata preparate la Paris încă din
epoca lui LudoYic al XV-iea, şi totuşi, în aceeaşi werne, artiştii îşi preparau singuri culorile de ulci 5 • Acest fapt demonstrează larga răspândire a genului în Pporă.
La mijlocul secolului al XVIII-iea miniaturiştii francezi descoperiseră deja 17-18
tonuri diferite pentru nuanţarea culorilor carnaţiei, iar .Jacqucs Augustin chiar 25
de tonuri.
Prima fază în execuţia unei miniaturi era desenul colorat, copiat după cel
iniţial şi întărit după obserYarea atentă a modelului, urmat de ehoşă - aşterne
rea maselor mari de culoare, inclusiv umbrele, începând cu faţa, mai întâi ochii,
şi continuând cu părul, îmbrăcămintea şi apoi fundalul. În cele din urmă miniaturistul interYenea asupra eboşei plasând luminile peste tot unde considera necesar, urmând aceeaşi succesiune în desfăşurarf'a lucrului 6 .
Artiştii au experimentat diferite tehnici îmbinând maleriale diYcrsc. Astfel,
Armand Vincent de :Monpetit folosea pictura în ulei pe pânză sau pc mătase pc
care apoi o lipea cu un clei transparent pe o sticlă şlefuită. Această metodă de
lucru se aseamănă întrucâtva cu pictura pe dosul sticlei (Hintergalssmalcrei) 7 • Pictorul August Grahl a experimentat toată viaţa pictura în ulei pe fildeş.
În Anglia secolului al XVII-iea apare o nouă tehnică de a picta miniaturi,
numită „plumbage": portretul e desenat cu mină de plumb şi pregătit apoi ca o
gravură în „manieră neagră". În aceeaşi perioadă apar în Germania miniaturi în
care părul şi hainele erau executate cu peniţa (.Johann Michael Piicher, la Augsburg).
Pe la mijlocul secolului al XVI-iea a apărut şi miniatura pe email, executată
în atelierele din Limoges de Leonard Limousin. Tehnica acestui lip de miniatură
este mai dificilă: pc suportul din metal se ard pigmenţi, transformându-se într-o
masă vitroasă, conform desenului artistului. Culorile sunt mai puţine (la început
şase-şapte) şi se schimbă la ardere. Jean Toutin a perfecţionat, pe la 1632, această
tehnică de o asemena manieră încât poate fi considerat inventatorul ei. Cu timpul
se descoperă tot mai multe tonuri şi începe să se lucreze ca în culorile de acuarelă. Un artist excepţ.ional care a lucrat în această tehnică este Jean Petitot,
care a conferit picturii pe email un loc de seamă, datorat cromaticii strălucitoare
şi trăiniciei.

O tehnică mai puţin obositoare şi mai ieftină a constituit-o pictura cu lacuri
(Lackmalerei) care imita calităţile emailului. Se picta· obişnuit, în cu!Ori de apă
şi apoi se vernisa, ceea ce conferea picturii multă strălucire. Tehnica a fost folosită
la începutul secolului al XVIII-iea la Augsburg; adusă apoi la Paris a fost desăvâr
şită de Robert Martin, inventatorul cunoscutului „vei·nis ~artin", mult folosit şi la
mobilier. Portrete-miniaturi s-au executat ş_i în _tehnica picturii pe porţelan, utilizată frecvent ca decoraţie în ,manufacturile de porţelan.
.
. Genul portretelor-miniaturi cunoaşte o evolµţie. în timp, oglindind .fidel gustu I
-epocii şi nu. se dezvoltă independent de marile citr:ente· stilistice care a:u străbătut
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istoria picturii in general, ci într-o firească inlerdependen~ă. În portretele-miniaturi din secolul al XVI-lra pictorul năzuieşte către autenticitate şi adevăr, ceea ce
se reflectă în severitatea, aproape asprimea chipurilor, chiar dacă sunt frumoase.
ln secolul urmălor, al XVII-lra, artistul îşi acordă modelul cu un anume concept
de frumuseţe a I zi lei, sacrificând fidelitatea unui idea I. În aceastft perioadă apar
acele portrrte femininr în rare mode!Ple, coafate după moda zilei, sunt costumate
ca nimfe, zeiţr sau ea wstite frumuseţi ale antichităţii. În secolul al XVIII-iea
această măgulire devinr ceva de la sine înţeles, asemănările şergându-se: pretutindeni apar aceleaşi buzr purpurii, aceleaşi zâmbetr, aceiaşi obraji roz. Iată ce remarca Pierrr Francastel 8 dPspre portrPtele-miniaturi ale acPstci epoci: „Trebuie să
;·ecunoaştem, de altfel, că miniaturilr, în ciuda fineţei de c-:xecuţie şi a lucrăturilor
pline de farmec, nu constit uic un adevărat „gen". Modelele sunt identificabile cu
câteva tipuri la modă; cadrul, ia general, este inexistent, fundalul fiind constituit dintr-un fel de nouraşi vaporoşi. Miniaturistul se supune gustului romanesc al
Ppocii: el pictează figuri „sensibile·', pc plarnl cititorilor lui Laclos sau ai lui „Werther". Această societate, pPste care a trecut revoluţia, se exprimă încă, la începutul
secolului a I X IX-iea, prin intermediul desene lor lui Prud 'hon, dar rrprczentarea
trăsăturilor individuale dispare curând, înlocuită fiind de subiecte cu caracter general". Apoi drfineşte trăsăturile portretelor secolului al XIX-iea: ,,Împreună cu o
anume formulă ele prezentare, miniaturiştii secolului al XVIII-iea lăsaseră moşte
nire secolului a I X IX-iea, aflat abia la începuturile sa le, un anumit conţinut sentimental al figurii umane, curând abandonat, după 1820, în favoarea altor calităţi
( ... ) Între timp, un nou tip de portret, corespunzând în Franţa epocii imperiale,
se drfineşle cu deosebire in opera lui David, in alelierul căruia se va forma întreaga
Europă. Se va naşte astfel un tip de portret internaţional ( ... )".
Începând Cil Henaşterea, chipul a devenit un substitut al omului întreg. Tot
clin aceeaşi epocă rnlturală provine tipul de portret clin profil care amintea de
monedele şi medalioanele cu efigiile împăraplor antichilăţii. După cum observa
Albert Elsen: ,. În portretele din profil modelul este surprins într-o atitudine de
permanentă izolare şi detaşarc'· 9 • Acest tip de porlret s-a folosit şi în mininiatură
şi a dat o variantă interesantă, portretul gen camee pictat din profil în camaieu,
adesea pe fundal închis pentru a mări contrastul. Astfel de portrete s-au executat
mai ales în Franţ;1 de către miniaturişti ca Clinchetet (l(i5~1-1734), Gault de Saint
Germain (175,t-IM2), Lagrenl\e (1774-1832), Bourgeois Charles Guillaume
(1759 -182:3).
Cn alt tip de portret este crl din trei sferturi, considerat ck Francastel ca
provenind clin contaminarea picturii de gen cu portretul. După Albert Elscn această
formă de portret ,.îl aşază pe privitor la o distanţă mai mare decât ar fi făcut-o
un porlret hust'· 10 • Portretul din trei sferturi este, în general, mai protocolar, permiţând o ohscrva\ie mai detaşată a personajului; cel mai frrcwnt prezintă de
fapt o „poză'' a acestuia, aflat într-o atitudine înţepenită şi oficială. În sfârşit,
hustul rcprrzintă tipul de portret în care pictorul este cel mai adrsca preocupat de
asemănare; în cazul portretelor hinc rC'alizate, artistul descifrea;:ă şi psihologia
modelului său.
Constituită pe fondul unei importante donaţii din srcolul trrcut, actuala
colecţie de portrete-miniaturi a muzeului timişorean păstrrază amprenta personalităţii celui care a inlemeiat-o, reflectându-i gustul şi orizontul cult.urai, caracteristice pentru epoca în care a trăit. Colrcţia a luat fiinţă în 1859, când Ormos 11
cumpăra la Veneţia dot•ă miniaturi atribuite celebrei Rosalba Carriern, reprezentând
o maternitate şi un putto. De altfel, acestea sunt singurele miniaturi italiene pe
care le-a achiziţionat, căci aria geografico-culturală cea mai des frecventată de
colecţionar era acea „l\Iitteleuropa" guvernată încă, la rnijlornl secolului al XIX-lra,
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de strălucirea Vienei, unde se dezvolta nestingherită o artă de curte înclinată spre
fast şi galanterie. Această artă iradia până în Boem ia şi Germania, atrăgând Ia
curtra vieneză nenumăraţi artişti din fărâmiţatele lor stătuleţe, ajungând apoi
până în Cngaria, Serbia şi Banat. Ea devenise, din raţiuni politice pentru această
întinsă zonă, o artă oficială, dar se difuza, de asemenea, prin circulaţia unui număr
insemnat de artişti austrieci. Se instaurase astfel un model cultural apreciat, căruia
îi erau tributari o mare parte dintre artiştii şi amatorii de artă autohtoni. În felul
acesta se explică preferinţa lui Ormos pentru şcoala austriacă de miniaturişti, în
special cei care au lucrat şi la Viena. Acest fapt explică şi lipsa din colecţie a
miniaturilor englezeşti, mult apreciate în Europa occidentală. În desele călătorii
la Viena şi Budapesta, Onnos achiziţiona, în afară de pictură şi grafică, portreteminiaturi. Deoarece nu întotdeauna piesele alese erau de primă importanţă, e
de presupus că ci achiziţiona conform gustului său fără să urmărească o anume
garanţie pe care o puteau oferi numele artiştilor. Aşa se explică cum, alături de
operele unor miniaturişti cunoscuţi, se află şi o serie de portrete aparţinând unor
artişti cărora nu li se păstrase numele nici în epoca respectivă. Din catalogul colecţiei sale, tipărit în 1888 12 , rezultă că nu era preocupat de identificarea lor, mulţu
mindu-se cu o sumară descriere şi câteva menţiuni referitoare la data şi locul cumpărării. La artiştii care puteau fi identificaţi sau erau semnaţi, aduna mai multe
date extrase din lexicoanele de artă. Unele miniaturi par a fi achiziţionate pentru
valoarea lor documentară, îmbinată cu cea artistică. Este cazul unor portrete-miniaturi reprezentând personalităţi culturale cum ar fi scriitorul german Johann
Goltfried Herder, compozitorul Giacomo Meyerbeer, pictorul austriac Anton Pettenkoffer, actorul german Emanuel Schikaneder, compozitorul Knecht. Alteori,
miniaturile redau figurile unor personalităţi locale ce ii erau într-un fel cunoscute
(Vermes Ignacz, Ianakovitz Iosif etc.), pe verso păstrându-se scrise de mâna lui
câteva date biografice şi funcţia pe care cel portretizat o deţinea la vremea respectivă. Ormos a achiziţionat miniaturi timp de 24 de ani, ultima fiind cumpărată
la Viena în 1883 şi semnală de J. Ch. Schoeller. În urma importantei donaţii
făcute între 1888-1895 miniaturile, alături de pictură, grafică şi artă decorativă
au intrat în fondul muzeului timişorean. Treptat, colecţia muzeului s-a îmbogăţit
cu alte achiziţii, mai ales unele miniaturi interesante semnate de artişti bănăţeni.
1n afară de miniatura atribuită Rosalbei Carriera (cat. 1) care prin ştiinţa
desenului şi prin aşternerea culorilor în tuşe scurte, suprapuse, face dovada unei
mâini de maestru, există in colecţia muzeului timişorean miniaturi aparţinând şi
altor şcoli celebre. Lipsesc miniaturile engleze, printre cele mai bune ale genului,
în schimb, sunt câteva franceze: miniatura gen camee, cu profil de bărbat (cat. 3)
tratat ca o medalie, pictat monocrom pe fond albastru închis, aproape negru, portretul de bărbat (cat. 4) atribuit unui pictor numit Manquet, o încercare izbutită
de portret psihologic, pictat cu uşurinţă şi mână sigură. Contururile sunt sugerate,
volumul se desprinde prin modelarea figurii cu accente de lumină şi umbre discrete.
Şcoala germană s-a dezvoltat în strânsă legătură cu cea austriacă, mare parte
din artiştii miniaturişti germani stabilindu-se la Viena, unde era o curte puternică
şi strălucitoare. Din producţiile izbutite ale acestei şcoli reţinem „Portret de bărbat"
(cat. 7) de Christoph Ilaller von Hallerstein, mai mult eboşat, dar sugerând viaţa
modelului, „Portretul compozitorului l\leyerbeer" (cal. 9) de Emanuel Steiner, care
încearcă să respecte asemănarea şi „Portret de femeie" (cat. 8) de J. l\I. Schramm,
remarcabil prin minuţiozitatea şi perfecţiunea execuţiei. Figura este scrupulos analizată şi gingaş colorată, iar umbrele verzi sunt de o extremă fineţe, modelând
atent obrazul. Artistul se avântă într-un studiu de draperie pe care îl execută ireproşabil.
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Şcoala austriacă de miniatură a fost dominată succesiv de lrei mari personalităţi: H. F. Fiiger, M. M. Daffingcr şi F. Waldmiiller. Din opera de miniaturist
a lui Daffinger se păstrează în colecţie „Portretul actriţei .Julia Uiwe" (cat. 23),

lucrare rfmarcabilă, care nu flatează în nici un fel, ci surprinde realitatea. Artistul
este preocupat să sondeze adâncimile psihologice ale acestei femei care, fără să fie
atrăgătoare, s-a impus prin talent. Alte două portrete de femei, semnate de J, Fischer şi H. !\layer (cal. 2G), surprind ceva din viaţa lăuntrică a modelelor, reflectată în lumina care joacă în priviri, zâmbetul vag sau expresia de abandonare în
visare. 1n ambele, ca şi in .,Portrt'l de fată" de J. Ch. Schoeller (cat. 28), artiştii
stăpânesc cu măiestrie mijloacele de expresie prin intermediul guaşei. Culorile sunt
\'aporoase, caldr, carnaţia gingaş sugerată emană, parcă, lumină. „Portret de
femeie" (cat. 2H) ele A. Suchy pare să fie rxecutat cu cea mai mare virtuozitate;
artistul se opreşte scrupulos asupra fiecărui detaliu, sugerând volumul printr-un
modeleu al figurii şi al corpului. El stăpâneşte ireproşabil distribuirea luminilor
şi a umbrelor şi pictarea materialelor. Portretele de bărbaţi aflate în colecţie sugerează în special energia reţinu tă prin desenul ferm, cu linii frânte („Tânăr în haină
albastră", cat. 25 de .J. Krafft, „Bătrân cu fes", Anonim, cat. 13). Aceste portrete
sunt mai puţin măgulitoare, deci mai realiste. „Portretul de tânăr" (cat. 15), autor
necunoscut, este tratat ca o gravură, în alb şi negru, cu o remarcabilă ştiinţă a
dozării.
Şcoala maghiară cuprinde doar
celelalte fiind nişte execuţii obişnuite.

câteva miniaturi reuşite ale portretisticii,
Printre acestea, „Portretul de femeie în rochie
neagră" (cat. 41) se remarcă în mod deosebit. Autorul necunoscut pictează carnaţia
foarte albă a modrlului ca pe o marmură, cu o tainică strălucire interioarft. Nobleţea trăsăturilor este redată cu acuitate. „Profil de bărbat" (cat. 33) este mai mult
efigia unei personalităţi, învăţătorul maghiar Marton, fără să urmărească o aprofundare psihologică, caracteristică celorlalte portrete de bărbat (cat. 35) în care
privirea interogativă şi întreaga atitudine frământată îl scot pe privitor din rutina
obişnuită. Să menţionăm şi câteva portrete-miniaturi, mai stângaci realizate, ale
portretiştilor bănăţeni Anselm \Vagner, Sava Petrovici şi Anfon Fialla, a căror
execuţie nu atinge fineţea celor mai bune miniaturi. Totuşi, la timişoreanul A.
Wagner se observă o evoluţie în timp, vizibilă de la „Portretul de bărbat" (cal.
44), pictat in 17H2, la portretul feminin (cat. 45), pictat în 1798; artistul stăpâneşte
mai bine tehnica, este mai sigur, ultima miniatură câştigând în fineţe.
Alături de aceste piese care fac obiectui catalogului am adăugat la sfârşit
câteva dintr-o categorie aparte. Este vorba despre aşa-numitele „miniaturi mari"
(mărimea de aproximativ 20 cm), executate de obicei în acuarelă, pc carton. Sunt
portrete pictate după legile miniaturii-fineţe şi claritate în execuţie. Dintre acestea
remarcăm in mod deosebit câteva aparţinând şcolii austriece, printre care „Femeie
cu carte de rugăciuni" ( cat. 48), un remarcabil portret de bătrână, cu accente naturaliste, portretul de tânără şezând în fotoliu (cal. 50) care surprinde prospeţimea
vârstei, portretul de tânăr (cat. 51), semnat de August Canzi sau portretul de
femeie (cal. 52), pictat de Emanuel Peter, strălucit elev al lui Daffinger. La acestea se adaugă şi câteva portrete aparţinând şcolii bănăţene, semnale de Anton
Fialla, activ la mijlocul secolului al XIX-iea, când a pictat protipendada în portrete cu aer oficia I.
Aducând timp de câteva secole reale servicii societăţii, miniatura şi-a pierdut
brusc importanţa în a doua jumătate a secolului trecut, o dată cu apariţia fotografiei. Chiar dacă au sacrificat uneori adevărul, înlocuindu-l cu o măgulire la adresa
celui portretizat, miniaturile au constituit adesea remarcabile realizări tehnice,
adevărate demonstraţii de virtuozitate.

https://biblioteca-digitala.ro

CATALOG
ŞCOALA ITALIANĂ

CARRIERA, Rosalba Glovanna - atribuit
v~neţle 1675 - Veneţia 1757
1. Maternitate
Guaşă i;e flleş - D: 83 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 1859, Veneţia
Muzeul Banatului lnv. PMT 681

O tânără mamă, lnfăşurată lntr-o draperie elbA cere li lesă pieptul şi umerii gol, ţine ln
un băieţel ce se lntinde spre gâtul ei. Portretul mamei - blondă, cu ochi albaştri - este gingaş
executat, la fel ca cel al copilului. Artistul a pictat lntâl conturul, revenind apoi cu lumini pentru
a sugera volumul. Fundalul este gri întunecat, cu puţine vibraţii cromatice. După felul ln cere
e pictată carnaţia personajelor, sugerând volumul prin modeleu cromatic, pare sA fle vorba despre
pictură Italiană de secolul al XVIII-iea, eventual atrlbultA Rosalbei Cerriera.
braţe

Bibi. Ormos Zs„ „Visszaemlt!kezesek", III, 1888, p. 120. nr. 163
2. Puito
Guaşă pe flleş - D: 77 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs., cumpărat 1859, Veneţia
Muzeul Banatului lnv. PMT 669

Prin trăsăturile stilistice şi execuţia tehnică, miniatura se aseamănă cu „Maternitate", perfie atribuită aceleiaşi mâini, considerată deci pictură italiană de secolul al XVIII-iea,
eyentual atribuită Rosalbel Carrlera.
Figura unul mic copil lnarlpat, bust, este pictată semlprofil dreapta; obraji bucălaţi, ochi.
negri, păr blond. Aripile mici se văd in spate; conturul, lntr-n culnarl' cJtldă, rlellmitPvA cori;ul
de fundalul brun-violaceu, cu accente gri, obţinute ·prin tuşe paralele.
Bibi. Ormos Zs. „Visszaemlt!kezeseJ.:", III, 1888, p. 133 nr. 199
miţând să

Ş.COALA l~RANCEZĂ

ANONIM, sfârşitul secolului al XVIII-iea
3. Profil de Mrbat
Guaşă pe fildeş - DL: 38 mm, DLA: 30 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 17 iunie 1876, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 406

Portret gen camee. Reprezintă un profil de bărbat pe un fond albastru lnchls, pictat ln
cameieu. Nasul acvllin, puternic, buza de jos uşor răsfrântA, bărbie ovnHI; priyirea este eţlnlltii
lnalnte, meditativ, părul răvăşit.
Bibi. Ormos Zs„ „ Visszaemlekezesek", III, 1888, p. 134 nr. 205
MANQUET, F. (?), secolul el XIX-iea
4. Porlrel de

bărbat

Gueşll.

pe flldeş - DL: 80 mm, DLA: 63 mm
Nesemnat, nedatat/ verso o Inscripţie (scris de mânii}: F, Menquet 1816
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 437
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Portret de bărbat, I.Just, cu părul alb, ochi negri, nas puternic şl obrazul modelat de lumini
umbre. Poartă o redingotă neagră, guler !nalt şi jabou alb, iar pe piept are o decoraţie. Poate
fl considerat un portret bine executat, artistul urmărind să surprindă trăsăturile feţei din tuşe
scurte, alăturate, zonele foarte luminoase având imediat şl accente lntunecate. Fundalul bleu deschis şl ocru e realizat cu aceleaşi tuşe scurte.
şi

NATHON,

S.,

secolul al

XIX-iea

5. Porlrel de ofi/er
Guaşă pe flldeş - D: 55 mm
Semnat dreapta lângă umăr S. Nathon, datat 1811
Col. l\Iuzeul Banatului Inv. PMT 514

Un tlnăr ofiţer din campaniile lui Napoleon I, bust, ln costum de gală cu fireturi, şiruri
de mărgele, guler tare, !nalt până la bărbie. Portretul e uşor schiţat; accente de lumină pe nas.
Miniaturistul se opreşte mal mult asupra costumului. Fundalul e vibrat, pictat ln tuşe scurte,
punctiforme.
ŞCOALA GERMANĂ

ANONIM, secolul al XV Iii-lea
6. Portretul scriitorului Johann Goltfried Herder
Guaşă pe fildeş - DL: 67 mm, DLA: 53 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 31 11.ugust 1866, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 404

Portretul scriitorului german Herder, bust, semlprofil stânga, cu părul lung strâns lntr-o
pe spate, ochi albaştri şi sprâncene arcuite. Faţa este delicat modelată - roz cu umbre verzui
care accentuează relieful obrazului. Poartă redingotă albastră Şl jabou alb. Fundalul aproape uniform, cu nuanţe gri-verzui.
coadă

Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 135 nr. 209

HALLER VON HALLERSTEIN, Chrlstoph
Hllpoltstein 1771, Nilrnberg 1839:
Desenator, pictor-miniaturist şi grafician, studiază pictura la Stuttgart cu V .P. Heldeloff.
ln Elveţia, lucrează .câţiva ani la Dresda, apoi la Berlin, unde se ocupă de miniatură
pe lângă prinţul moştenitor. Execută frumoase miniaturi realizate cu vârful de argint sau ln culori
de apă, pe hârlle sau pergament, discret colorate sau guaşe pe fildeş. Călătoreşte la Paris (1812),
stablllndu-se apoi definitiv la Niirnberg, unde devine conservatorul galeriei de pictură.
Călătoreşte

(THIE:\IE HECKEH KU-~STLEH LEXII<O!'i, 1978, voi. XV, p. G'.20)

7. Portret de

bărbat

Guaşă pe fildeş - DL: 46 mm, DLA: 34 mm
Semnat dreapta cu alb Haller, datat 1835
Col. Ormos Zs. cumpărat 22 ianuarie 1883, Viena
1\luzeul Banatului Inv. 409

Porlret de bărbat, I.Just, semiprofll stângJ, cti faţa ovală, trăsături puternice, nas acvilin,
ferme, cute între sprâncene. Ochii albaştri au o pri vlre clară, pătrunzătoare. Culorile
carnaţiei sunt discret armonizate. Este un portret psihologic bine realizat. Fundalul gri-verzui este
uniform.
gură şi bărbie

Dibl. Ormos ·Zs., Op. cit., p. 133 nr. 198
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SCHRAl\11\1, Johann Michael
Sulzbach 1772- l\lilnchen 1835
Pictor şi gravor ln metal, lucrează ln aur. Devine miniaturist ln 1793 la l\iiinchen. In
1801 călătoreşte la Viena, unde frecventează timp de dol ani Academia. Se stablleşte apoi la
l\liinchen, unde execută nenumllro.te portrete.
(THIEME BECKER

KONSTLER LEXIKON, 1978,

voi.

XXX, p. 277).

8. Portret de femeie
Guaşă pe fildeş - D: 56 mm
Semnat dreapta pe margine cu alb "Schramm plnx" ., nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 17 Iunie 1876, Budapesta
:\luzeul Banatului Inv. PMT 497

Portret de femele, bust, scmlprofll stânga, păr castaniu căzând pe umeri, ochi negri marde sprâncene arcuite, nas lung şi o gură mică eu colţurlle ridicate. Ovalul feţei este frumos
desenat şi delicat colorat lnlr-o cromatică caldă, cu uşoare umbre verzui. Rochia albastră are
un decolteu adânc şi este bogat drapată. Este un portret executat cu multă indemânare, ştiinţă şi
fine te. Fundalul este gri-verzui, destul de uniform.
caţi

Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 142 nr. 233
STEINER, Emanuel
Wlnterlhur 1778 - (?) 1831
Pictor şi gravor, lnvaţă artă eu desene după natură şi copii după mari maeştri, formându-se
întâi cu J. R. Schellenberg, apoi Intre 1796-1798 cu Anton Grafi la Dresd:i. Intre 1803-1804
călătoreşte ln Italia, apoi la Paris. Pictează peisaje; foloseşte acuarela şi uleiul.
(THIEME BECKER KONSTLER LEXIKO~, 1978, voi. XXXI, p. 554 şi FR. MULLER, "KONSTLER LEXIKON 1864, voi. 3, p. 594).
9. Portretu/ compozitorului Giacomo

2~1eyerbeer

Guaşă

pe fildeş - DL: 64 mm, DLA: 52 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs., cumpărat 31 august 1876, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 417
Portretul bust ll reprezintă pe compo:i:ltorul german G. :\Ieyerbeer ln pllnă lincreţe. Faţă
ovală cu trăsături delicate, ochi albaştri, nas puternic, buze subţiri. Culorile calde ale carnaţie
sunt puse ln evidenţă de umbrele albăstrul lntr-un modeleu delicat al feţei. Poartă o rcdlngotl
neagră, cămaşă albă şi o pelerină cu guler de blană. Fundalul reprezintă vag nişte nori gri-bleu.

Bibl. Ormos Zs., Op. cit., p. 143 nr. 234
ŞCOAL\ AUSTRIACĂ

ANONL\r, secolul al XVIII-iea
10. Portret de

Mrbat

Guaşă

pc fildeş - DI.: 50, DLA: 42 mm
Nesemnat, ne dalat
Col. Ormos Zs., cumpărat septembrie 1878, Viena
:\luzeul Banatului Inv. PMT 436
Portret de bărbat, bust, semlprofll stânga, eu perucă albă, figura lmbătrânltă, brăzdată
de riduri, nas puternic, bărbie voluntară; o cută Intre sprâncene sporeşte Intensitatea privirii
ochilor albaştri. Faţa e modelată cu uşoare umbre brune, carnalle gălbuie, ln tonuri pastelate.
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Poartă

o

pictează

redingotă cărămizie, vestă şi cămaşă albă.

ln

tuşe

Fundalul e uniform, ln nuanţe de gri. Artistul
punctiforme care dau Impresia de volum. Pe verso, Iniţialele S.G.E. pictate pe

mătase.

Bibi. Osmos Zs., Op. cil., p. 139 nr. 223

ANONBI,

sfârşitul

secolului al XVIII-iea

11. Peisaj cu figuri
Guaşă pc fildeş - D: 61 mm
Nesemnat, nedatat

Col.

Ormos Zs. cumpărat 17 Iunie 1876, Budapesta
l\Iuzeul Banatului Inv. PMT 496

Peisaj cu un deal, copaci şi două personaje - o tânără, cu un coş de zarzavaturi pe creşte
tul capului, ţine ln mână hăţurile unul cal alb cc vine ln urma el. Poartă rochie lungă, şorţ şi
o bluză decoltată. în faţa el merge un băiat cu un coş cu fructe şi o boccea într-un băţ pc care-l
poartă pe umăr. Cesenul este destul de stângaci, copacii sunt abia schiţaţi.
Bibi. Ormos Zs., Op. cil., p. 137 nr. 216

.'\NONIM, secolul al XIX-iea
12. Gardist vienez
Guaşă pe carton - DL: 100 mm, DLA: 78 mm
Nesemnat, datat 1848
cumpărat 20 septembrie 1876, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 488

Cel. Ormos Zs.

Portretul unul gardist vienez ln uniforma anilor 1848, bust, faţă rotundă, mustaţă răsucită
deasupra buzei şi favoriţi. Portret convenţional; culorile sunt lntunecate - fundalul brun, hainele
albastru inchis. Poartă inscripţia „Naţional Garde 1848" ln dreapta, cu alb.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 136 nr. 211

ANONil\J, secolul al XIX-iea
13.

Bătrtln

cu fes

Guaşă

pe fildeş - L: 95 mm, LA: 67 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 114

Portret de bătrân, bust, profil dreapta, cu un fes negru, părul alb, haină neagră, jabou
alb. Figura e aproape caricaturală - un nas mare, bărbia tmplnsă tnalnte voluntar, ochi mici
plasaţi sub nişte sprâncene oblice. Obrazul e mărginit de o barbă albă, faţa este alb-galbenă.
Fundalul este pictat uniform eu sienna prin alăturarea unor tuşe scurte.
ANONil\J, secolul al XIX-iea
14. Portret de

bărbat

Guaşă

pe fildeş - L: 45 mm, LA: 37 mm
Nesemnat, nedatat
Col.

Muzeul Banatului Inv. PMT 682

Portret de bărbat, bust, semlprofll stânga, ochi albaştri, buze subţiri şi păr castaniu răvăşit.
expresia feţei sunt atent modelate, carnaţia este alb-roză, cu umbre uşor verzui.
Poartă o haină neagră cu guler tnalt şi cămaşă albă. Fundalul este gri neutru.

Trăsăturile şi
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ANONil\J, secolul al XIX-iea
15. Portret de

tdnăr

Guaşă

pe hârtie - I.: 135 mm, LA: 114
Nesemnat, nedatat

Col.

111111

Or mos Zs. cumpărat 2 noiembrie 1 B7i, Viena
Muzeul Banatului Inv. l'MT 482

Portret de tânăr, bust, cu mâinile lncruclşatc pe piept, veston negru, cămaşă şi vestă albe.
Figura este expresivă, semlprofU dreapta, cu o privire atent-cercetătoare, buze subţiri, strânse, favoriţi lungi şl păr răvăşit spre tâmple. Întreaga miniatură este lucrată ln alb şi negru, doar faţa
are o uşoară nuanţă caldă, cu umbre gri. Fundalul sugerează nişte nori abia schiţaţi prin tuşe
delicate, alăturate, menajând albul hârtiei. Halna neagră are accente de griuri luminoase, aşternute
alll.turl de negru profund Este o lucrare blne executată, cu ştiinţa doZl'lrii tonurilor intermediare.

Bibi. Ormos Zs., Op. cil., p. 137 nr. 218
ANONil\I, secolul al XIX-iea
16. Portretul pictorului Anion Pettenkoffer
Guaşă pe fildeş - DL: 74 mm, DLA: 61 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 414

Portretul pictorului austriac, bust, semiprofll dreapta. Poartă o halnă neagră, cămaşă cu
jabou alb; faţa colorată lntr-un roz pal lasă să se ghicească trăsăturlle, modelate discret prin umbre
uşoare gri. Ochll negri privesc lntr-un punct fix, Iar părul este răvăşit pe frunte. Fundalul gri este
valorat. Artistul foloseşte tuşe fine, scurte, alăturate.
ANONIM, secolul al XIX-iea
17. Portretu/ lui Emanuel Schikaneder
Guaşă

pe

fildeş

- DL: 55 mm, DLA: 46 mm

Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 31 august 1876, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 420
Portretul Iul E. Schlkaneder, actor german, regizor al "Flautului fermecat", bust, semiprofU stânga. Faţa are trăsături marcante - ochi mari, nas puternic, buze subţiri, zâmbet maliţios, frunte lngustă. Poartă o redingotă albastră, vestă roşle şi jabou alb. Faţa e modelată cu umbre
albiistrll. Fundalul gri-bleu este uniform, pictat tn tuşe punctiforme.

Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 136 nr. 210
ANONIM, secolul al XIX-iea
18. Portretu/ compozitorului Justinus Henrik Kneclit
Guaşă

pe

fildeş

-

DL: 55 mm, DLA: 45 mm

Nesemnat, nedatat

Col. Ormos Zs. cumpărat 17 iunie 1876, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 401
Portretul compozitorului şi organistului Knecht, bust, semlprofll, ln costum de epocă, cu
verde. Faţa mare este discret modelată cu umbre albăstrll aplicate ln colţurile buzelor, tn jurul ochllor şi al frunţii. Fundalul gri tntunecat e tratat uniform, dar cu o pensulaţie mal largă, la fel ca şi tmbrăcilmlntea.
perucă albă şl redingotă

Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 134 nr. 204
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ANONI!\!, secolul al XI X-lea
19. Portret de

bărbat

Guaşă

pe flldeş - L: 105 mm, LA: 80 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 1533
Portret de bărbat, trei sferturi, semiprofil stânge, şezând lntr-un fotoliu violet, păr castaniu,
lungi, ochi mari, nes drept şi buze fine. Faţa e modelată cu umbre albilstrll, carnaţia caldă,
spre ocru. Poartă o haimi neagră cu o decoraţie, cămaşă albă. Un portret bine executat; surprinde
viaţa modelului. Mâinile care se odihnesc pe braţele fotoliului sunt superficial pictate. Fundalul
este vibrat, brun-verzui ln jurul capului.
favori~!

ANONIM, secolul al XIX-iea
20. Portret de femeie
c;uaşă

pc

fildeş

- L: 105

111111,

LA: 80 mm

Nesemnat, nedatat
Col. Muzeul Banatului Inv. Pl\IT 1533

Este pandantul portretului de bărbat de mai sus şi reprezintă o femeie tânără, trei sferturi,
scmiprofil dreapta, şezând lntr-un fotoliu. Portretul este atent excc_tat urmărind sA redea viaţa
IAuntricA a modelului. Ovalul feţei este uşor umbrit spre bArble, ochii mari, cAprul, sprâncenele
arcuite, nas puternic şi gurii delicată. Părul castaniu e coafat ln buc· e, strânse la spate lntr-un
coc. Poartă o rochie roşie, decoltată care permite să se YadA carnaţia all ă a umerilor şi a gâtului.
l\lâna este superficial tratată. Fundalul este valorat de la gri pânA la :.lb.
ANONIM, secolul al XIX-iea
21. Femeie

blondă

Guaşă

pe fildeş - DL: 58 mm, DLA: 48 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat septembrie 1878, Viena

braţe.
demă.

Portretul unei tinere femei, bust, ln rochie albă, decoltată, bijuterii şi un şal roşu peste
Figura are trăsături delicate, obraji roz şi pAr blond strAns ln creştetul c~pulul lntr-o diaFundalul este gri, pictat din tuşe mici, punctiforme. Anumite detalli nu sunt pictate prea

atent.
Bibi. Ormos Zs„ Op. cil., p. 138 nr. 222

ANONil\!, secolul al XIX-iea
22. Portret de bdrbat
Acuarelă

pe carton - DL: 125 mm, DLA: 90 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat septembrie 1878, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 432

vârstnic, bust, semlprofil dreapta, cu păr alb, faţa cărnoasă, buze sub irl
o redlngotl albastl'il şi clmql albi. Figura e plctatl din tuşe scurte, car.
naţia roză, cu u111bre gri. Fundalul este lnnourat trecAnd prin nuanţe de gri, doar undeva se m-1
plstreazA o micii. pată de albastru.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 130 nr. 221
Portret de

şi

ochi

bărbat

albaştri. Poartă

DAFF INGER, Morlh: Michael
Viena 1790 -

Viena 1849
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Celebru pictor miniaturist care s-a format incă din copilărie lntr-o fabrică de porţelan. în
1802 studiază desenul la Academie cu pictorul de scene Istorice şi portretistul Huber Maurer. Până
ln 1812 se ocupă cu manufactura de porţelan. Începe să picteze miniaturi aproximallv din 1809,
executând portretele membrilor casei imperiale a Austriei; ale' unor curteni, apoi ale unor ofiţeri
din armata lui Napoleon. Arc o manieră elegantă, graţioasă de a trata figurile. Admirator al miniaturistului englez Thomas Lawrence de care a fost lntr-o oarecare măsură influenţat. In 1830 se
află ln plină glorie, primeşte multe comenzi.
(THIEME BECKER K01'STLER LEXIKON, 1978, voi. VIII, p. 260-264)
23. Portretul actriJei Julia
Guaşă

pe

fildeş

Lăwc

- DL: 130 mm, DLA: 110 mm

Nesemnat, nedatat

Col. Ormos Zs. cumpărat 20 septembrie 1876, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 489
Portretul Juliei Liiwc, actriţă la curtea din Viena, bust, semiprofil dreapta. Este tânără, dar
Figura e tratată în culori calde - roz pal, ochi căprui, nas cărnos, buze subţiri.
Poartă părul răvăşit pe frunte şi are o atitudine lipsită de cochetărie. E îmbrăcată lntr-o rochie
albă, cu o panglică bleu sub piept şi o eşarfă violet pe un umăr. Este un izbutit portret psihologic,
atent executat. În fundal se schiţează un peisaj dominat de un cer înnourat, pictat ln tuşe scurte,
ln treceri de la gri, bleu şi alb.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 137 nr. 217
puţin atrăgătoare.

FISCHER, Joseph
Viena 1769 - Viena 1822
(THIEME BECKER KONSTLER LEXIKON, 1978, voi. XII, p. 30)
24. Portret de femeie
Guaşă

pe

fildeş

- DL: 117 mm, DLA: 90 mm

Semnat dreapta cu negru Fischer, nedatat

Col. Ormos Zs. cumpărat 6 Iunie 1877, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 412
Portret de femeie, bust, semlprofll stânga, coafată cu bucle strânse lntr-un coc, nas prelung,
de un zâmbet. Poartă o rochie verde decoltată, mărgele şi cercel. Faţa colorată ln
roz are accente de lumină galbene şi umbre albăstrll. Fundalul este destul de uniform - gri spre
brun.
Bibi. Ormos Zs., Op. cil., p. 132 nr. 196

faţă luminată

KRAFFT, Joseph
Hanau 1787 -

Neustlft 1828

Pictor ln ulei şi miniaturist, debutează, ca şi tatăl său, ca pictor ln email; apoi se exersează
ln pictura ln ulei. în 1801 se află la Viena unde începe să lucreze portrete, mai ales miniaturi.
Se stabileşte la Vie.na.
(THIEME. aECKER KONSTLER LEXIKON, 1978, voi. .XXI, p. 394)

25.

Tdnăr ln haină albastră

Guaşă

pe

fildeş

-

L: 84 mm, LA: 75 mm

Semnat dreapta mijloc cu gri Joseph Krafft, datat 1819

Col. Ormos Zs. cumpărat 2 noiembrie 1877, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 415
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bust, cu faţa osoasă, maxilare puternice, sprâncene groase şi pnnrc pătrun
sunt modelate ln linii generale; peste carnaţia alb-roz sunt 11şternute umbre
albăstrui. Părul, castaniu, e răvăşit. Poartă o redingotă albastră şi o cllmaşă albii cu guler !nalt.
Fundalul lnnourat are treceri de la gri spre bleu luminos.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 140 nr. 228
Portret de

tânăr,

zătoare. Trăsăturile

:IIA YER, Heinrich
Viena 1803 - Viena 1836
( THIE:llE BECKEH KL~STLEH LEXIKON, 111i8, voi. XXI\-, p. 477)
26. Portret de femeie
Guaşă pe hârtie - DL: 120 mm DLA: 95 mm
Semnat dreapta H. Meyer, datat 1826
Col. Ormos Zs. cumpărat 25 februarie 1884, Viena
:lluzcul Banalului Inv. PMT i05

Portretul bust reprezintă o femele destul de tânără, cu trăsăturile nu prea fine, dar plăcute.
e luminată de un zâmbet al cărui reflex se remarcă şi ln ochii albaştri. Tonurile sunt
delicat susţinutl', carnaţia e alb-roz, părul, castaniu, coafat ln bucle strânse lntr-o panglică.
Poartă o rochie albă, simplă, fără podoabe. Fundalul este un gri neutru.
Bibi. Ormos Zs„ Op. cil„ p. 141 nr. 230

Faţa ovală

SCHOELLER, Johann Christian
Happoltswriler 1782 -

Viena 1851

Pictor miniaturist şi desenator, a studiat la Academia din Milnchcn ln clasa pictorului Klotz.
in EIYeţla şi ln Franţa. Din 1815 se stabileşte la Viena, de unde călătoreşte tn Itala Paris. La Vil' na aclh"l'ază şi ca desenator, colaborând cu dl Yerse desene şi caricaturi la o

Călătoreşte

lia

şi

revistă

teatrală.

(THIE:llE BECKER KC:-;sTLEH LEXlKON, 19i8, ,-ol. XXX, p. 216-217)
27. Portret de

fală

Acuarl'lă şi guaşă

pe hârtie - DL: 147 mm, DLA: 125 mm
Semnat dreapta lângă umăr Schoeller, datat 1829
Col. Ormos Zs. cumpărat 23 martie 1883, Viena
'.\luzeul Banatului Inv. PMT 703
Portret de fată, bust, părul blond căzând pe umeri, prins cu agrafe şi ac de păr. Trăsăturile
sunt fine, redate cu minuţie, la fel şi zâmbetul de pe buze şi din privire. Rochia e tratată ln suprafeţe mari, cu pete de lumină albă care dau Impresia volumului. Fundalul este mai agitat, cu nori
gri care fac loc unor deschideri albastre.
Bibi. Ormos Zs., Op. cil., p. 141 nr. 231
SCH0DLBERGER, Johann 1'epomuk
Viena 1779 -

Viena 1853

Pictor de peisaje, scene de gen şi gravor, are lndemAnare şi virtuozitate. Între anii 1817-1818
a călătorit ln Italia. Din 1835 este membru al Academiei din Viena.
(THIEME BECKER KONSTLER LEXIKON, 1978, voi. XXX, p. 215)
23. Portret de femeie
Guaşă pc fildeş - DL: 74 mm, DLA: 62 mm
Semnat dreapta cu sienna Schodl., nedatat
Col. Ormos Zs. cump4rat 18 iunie 1876, Budapesta
:lluzeul Banatului Inv. Pl\11' 402
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Portret de femele, bust, C'U rochie albă, vaporoasă, lncinsă în tnlie cu o panglkă albastră.
Figura femeii este delicată·- obraz oval, ochi albaştri; carnaţia roză; trăsăturile nu sunt foarte clare·.
Artistul pictează în tuşe scurte care nu se suprapun· perfect, lăsând Impresia de fluid. Coafura
cu cărare pe mijloc ~i bucle. Pare mal mult o eboşă decât un portret definitiv. Fundalul e
agitat - nori coloraţi de la albastru la gri violaceu.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 142 nr. 232

SUCHY, Adalbert
Klattau 1783 - Viena 1849
Portretist care a lucrat miniatură, ulei şi pastel, elev al Academiei din Viena începând cu
1802. Pictează miniaturi realiste amintind de Waldmiiller.
(THIEl\IE BECKER KtlNSTLER LEXIKON, 1978, voi. XXXJJ, p. 272-273)
29. Portret de femeie
Guaşă

pe

fildeş

- L: 110 mm, LA: 90 mm

Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 24 noiembrie 1881, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 664

Portret de femele, trei sferturi, ln picioare, într-o poză Ia modă - o mână pe piept şi alta
tn poali!, ţinând nişte trandafiri. Este unul dintre cele mai izbutite portrete, încercând să redea
expresia feţei ovale, cu nas prelung, gură mică şi priviri limpezi. Părul negru este elegant coafat şi
decorat cu o floare. Poartă o rochie neagril, decoltată. Pictura, de bună calitate, redă minuţios
fiecare detaliu al feţei, al bijuteriilor sau al îmbrăcăminţii. Artistul modelează volumul prin delicate accente de alb şi prin umbre uşoare, colorate. Fundalul e tratat atent - o îm·olburare de nori
gri tiviţi cu alb~ care se deschid spre orizont, .lăsând să se zărească un i:cisaj cu dealuri. În stânga
personajului se află un boschet de trandafiri.
Bibi. Ormos Zs., Op. cil., p. 143 nr. 235

ZEISCHE, JOS, secolul al XIX-iea
30. Femeie
Ulei pe

şezdnd

porţelan

fn fotoliu

- L: 98 mm, LA: 78 mm

Semnat dreapta Jos Zelscbe, datat 1850
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 403

Portretul trei sferturi al unei femei tinere şezând lnlr-un fotoliu roşu. Faţă ovală, roză,
ochi:. albaştri_: şi i:ăr cashnlu căzftr.d in J::t;cle ~pe i.:n uli gc;I. Rechia albă cu multe falduri, pe
care cade: lumina, are prins ia pkpl un trandafir roz. Braţele goale sunt stângaci pictate. Fondul
este gri uniform.
W. S.,

sfârşitul

secolului al XVIII-iea - lnceputul secolului al XIX-iea

31. Por.lrelul Mariei. Antoaneta.
Guaşă

pe

fildeş

- DL: 85· mm, DLA: 67 rnm

Semnat dreapta cu riegru · W. S., nedatat
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 2787

Portret Idealizat al reginei, cu o faţă gingaşă, ovală; ochi albaştri, nas 'delicat şi gură mică.
Carnaţia este roză, cu unele umbre verzui. Părul; coafat savant, ·poartă un ·adaus de panglici,
perle şi pene albe. E lmbrăcată tntr-o rochie bogat decorată, tratată tnsă mal liber, cu tuşe mari,

repezi. Fundalule gri uniform.
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ŞCOALA llAGIIIAR,\

A:'\O:\"D!,

sfâr~itul s~colului

al XV III-iea

02. Portret de femeie
Guaşă pe hârtie - L: 110 mm, LA: 88 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 831

Portret de femeie, bust, semlprofil stânga, faţă ovală, roză, gură mică, nas delicat, ochi
Coafura complicată, foarte lneltă, este ornată cu panglici roşii, verzi, galbene ~i bmhrte de
flori. Poartă o rochie neagră cu volan şi fundă verde pe piept. Fundalul brun este tratat uniform.
albaştri.

ANONIM, secolul al XVIII-iea
33. l'ro(i/ de

bărbat

Guaşă

pe fildeş - DL: 50 mm, DLA: 40 mm
Nesemnat, nedatat
Cal. Ormos Zs. cumpărat 17 Iunie 1876, Budapesta
l\!uzeul Banatului Inv. PMT 419
reprezentându-l pe lnvăţătorul maghiar Merlon, bust, lnlors spre dreapta,
prins lntr-o coadă la spate. Poartă o redingotă albastră, Cl'!maşă şi lavallerl! albe.
Trăsăturile feţei sunt fine, cromatica este caldă şi pastelată. Fundalul gri e tratat uniform.
Bibi. Ormos Zs., Op. cil., p. 134 nr. 203

cu

Profil de
pudrat

părul

bărbat

şi

ANONIM, secolul al XIX-iea
31. l'ro(i/ de

bărboi

Guaşă

pe fildeş - DL: 44 mm, DLA: 35 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 17 Iunie 1876, Budapesta
l\!uzeul Banatului Inv. PMT 410
Profil de bărbat, bust, lntors spre stânge, cu perucă şi coadă la spate. Trl!săturlle feţei sunt.
delicat schiţate, aproape monocrom. Poartă o redingotă verde, ·vestă roşie, cămaşă albă. Fundalul
gri este pictat in tuşe scurte, alăturate.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit., p. 134 nr. 202
ANONI!\f, secolul al XIX-iea
35. Portret de

bărbat

Guaşă

pe fildeş - DL: 60 mm, DLA: 48 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat 31 august 1876, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 430
Portret de bărbat, bust, semlprofll dreapta, cu faţa palldă, nas puternic, ochi albaştri, sprAncene blonde şi buze subţiri. Figura este mal mult eboşatl!, umbrele albăstrii fiind prea discret aş
ternute. Poartă o redingotă brună şi o cămaşă cu guler !nalt. Fundalul este puternic vtbrat, tuşe
scurte şi repezi, neuniformizat cromatic.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit„ p. 135 nr. 207

ANONIM, secolul al XIX-lee
36. Portretu/ lui Nagy Janos
Guaşă

pe

flldeş

- DL: 79 mm, DLA: 57 rnm
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Foto 1. CARRIEHA ROS.ALBA (atribuit).
Şcoala italiană. Maternitate (cat. 1).

Foto 2. Al'\Or\BI, sfâr~itul secolului al
XVIII-iea. Şcoala francl'Ză. l'ro{il de băr
bat (cat. 3).

Foto 3. HALLEH VO:\ HALLERSTEIN
CRISTOPH. Şcoala germană. Portret de
bărbat ( cat. 7).

Foto 4. DAFFII'\GEH. MORITZ MICHAEL.
Şcoala austriacă: l'orlrelul ac.tri/ei' J uliu
· LlJwe (cat. 23).
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Foto 5. KRAFFT JOSEPH. Scoala austriacă. Tdndr in huind a/baslrd (cat. 25).

Foto 6. SCCHY ADALBERT. Şcoala austriacă. Portret de femeie (cat. 29).

Foto 7. ANONIM, secolul al XIX-iea. Şcoa
la austriacă;: Portri!iril lui Kossili/1 Lajos·
(cat. 3S) ..
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l\ese mnat, ne datat
Col. Ormos Zs. cumpărat 4 iulie 1876
Muzeul Banatului lnv. PMT 438
Portetul ofiţerului Nagy Janos, pictat Intre anii 1816-1822, ln uniformă mllitară din epoca
I ui Napoleon I. Este pictat trei sferturi, ln picioare, cu o mână pe spadă, cu cealaltă ţinând cascheta sub braţ. Figura este expresivă - ochii cu colţurile uşor coborâte, sprâncene groase, nas puternic, gură şi bărbie ferml'. Părul este răvăşit pe frunte; poartă favoriţi lungi. Carnaţia feţ.el este
redată lntr-o nuanţă caldă, pastelată. Fundalul este gri lnlunecat, uniform.
Bibi. Ormos Zs., Op. cil., p. 135 nr. 206
ANONIM, secolul al XIX-iea
37. Portret de ofiJer
Guaşă pe fildeş - DL: 66 mm, DLA: 55 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs., cumpărat 2 noiembrie 1877, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 405

Portretul unui tânăr ofiţer, bust, tn costum militar negru, cu fireluri şi manta cu guler de
Figura tânărului exprimă prospeţime - obrazul rotund, ochii mari albaştri, gură roşie, părul
blond şi o mustaţă peste buză. Trăsăturile sunt pictate atent, cu o pensulaţie fină. Fundalul este
uniform pictat ln gri deschis.
Bibi. Ormos Zs„ Op. cit., 136 nr. 214
blană.

ANONIM, secolul al XI X-lea
38. Portretul lui Kossuth Lajos
Guaşă pe fildeş - DL: 40 mm, DLA: 36 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs., cumpărat 2 noiembrie 1877, Viena
Muzeul Banatului Inv. PMT 408

Portretul

revoluţionarului

maghiar Kossuth, bust, executat ln anul 1848, ln plină tinereţe ochi mari, visători. Portretul este minuţios executat, tn tu~e fine, lise şi
Fundalul este uniform, brun, din tuşe scurte. A avut ca pandant portretul lui

mustaţă răsucită, barbă şi

umbre albăstrii.
Andrâssy Gyula.
Bibi. Ormos Zs., Op. cit„ p. 137-138 nr. 219
ANONIM, secolul al XIX-iea
39. Portret de

bărbat

Guaşă

pe fildeş - DL: 57 mm, DLA 52 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Ormos Zs. cumpărat Iunie 1876, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 494
Portret de bărbat tn haină neagră eu guler !nalt. Faţa e mare, cărnoasă, ochi castanii care
privesc concentrat. Trllsilturtle sunt modelate prin eAteva umbre gri aşternute pe obraz. Fundalul
este gri uniform.
Bibi. Ormos Zs„ Op cit., p. 133 nr. 200
ANONIM, secolul al XIX-iea
40. Portret de femeie
GuaşA pe fildeş - DL: 90 mm. LA: 75 mm
Nesemnat, nedatat
Col. OrmO!i Zs. cumpărat 31 august 1883, Budapesta
Muzeul Banatului Inv. PMT 416
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Portret de femele, bust, semi profil stânga, cu trAsll.turi gingaşe, faţa ovală, Ol'hi mari, castanu,
nas drept şi buze palide. Figura este foarte bine exel'utată ln l'amaleu - figura palidă primeşte
lumina l'a şi marmura. Coafura !Jogată cu bucle şi coc prins cu o diademă aurie; poartă podoabe
şi o rochie neagră parţial acoperită de o blană lnlunecată. Cmerli şi gâtul sunt ln ton cu faţa palidă.
Fundalul e vibrat, păstrând pe alocuri albul fildeşului, alteori e acoperit cu tuşe scurte gri,
Iar ln jurul figurii foloseşte albastru care, prin contrast, dă o nuanţă caldă allrnlul carnaţiei.
Bibi. Ormos Zs„ Op. cil„ p. 135 nr. 208
LICHTENSTEIN, Alexander, Pressburg (?), secolul al XIX-iea
41. Nobil maglliar
Guaşă pe fildeş - L: 83 mm, LA: 70 mm
Semnat dreapta cu albastru Al. Lichtensteln, datat 1846
Col. Or mos Zs. cumpărat 31 august 1876, Budapesta
Muzeul Banatului Im·. PMT 413

Portretul unui nobil maghiar, semiprofll dreapta, din protipendada oraşului Pressburg, ln
haine de gală - manta cu flreturl aurii. Este pictat trei sferturi, ln picioare, cu o mână sprljl_
nită de o masă şi cu cealaltă pe sabie. Figura este pictată fără modelarea volumului feţei, redând
numai lrăsăturlle - nas puternic, ochi albaştri, mustaţă şi barbă. Personajul se află lntr-o lncă
pere cu o fereastră gotică prin care se lntrezărcşte un peisaj cu un castel sub un cer albastru.
Bibi. Ormos Zs„ Op. cit„ p. 140-141 nr. 229
ŞCOALA ni\NĂŢEANĂ

ANONil\I, secolul al XVIII-iea, aprox. 1740-1750
42. Portret de

btlrbat

Acuarelă

pc hiirtle - L: 138 mm, LA: 98 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Or mos Zs.
Muzeul Banatului Inv. PMT 407

Portretul trei sferturi, profil dreapta, li reprezintă pe un demnitar din Oraviţa, Ianakovltz
Iosif, pe vremea când era jurist (Intre anii 1740-1750). Poartă un costum maghiar de epocă perucă cu coadă pe spate, haină albastră cu fireturl, tivită cu blană, pantaloni roşii şi cămaşă
albă. Figura are un nas proeminent, ochi castanii, frunte tngustă. Fundalul este uniform bruntnchls.
Bibi. Ormos Zs„ Op. cit„ p. 136 nr. 212
WAGNER,
11mlşoara

Anselm
1766 -

Timişoara

43. Portret de

1806

bărbat

Guaşă

pe hârtie caşerată pe lemn - DL: 110 mm, DLA: 95 mm
Semnal dreapta cu gri Wagner, datat 1793
Col. l\luzeul Banatului Inv. PMT 435
Profll de bllrbat, bust semlprorll dreapta, cu perucii. şi coad4 pe spate, hainii verde cu flreturl
aurii şl cu blană grl pe margine. Profilul exprlmll caracterul personajului, severitatea - nas mare,
b4rble lmplnsă lnalnte. Fundalul este gri-brun tnchls.
44. Portret de

bărbat

Guaşă

pe rlldeş - D: 67 mm
Semnat dreapta cu negru Wagner, datat 1792
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT. 420
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Portret ele bărbat, bust, scmlprolil stânga, cu păr castaniu şi fa\'orlţl lungi. Trăsăturile
sunt uşor asprite. Poartă haină neagră cu guler !nalt alb. Fundalul este grl opac, uniform.
lntreaga miniatură este stângaci executată, ceea ce demonstrează, împreună cu anul ln care a fost
pictată (1792), că artistul abia începuse să se exerseze în acest gen. Evoluţia se poale observa la
portretul de femeie (nr. 45), executat şase ani mal târziu.

feţei

PETROVICI, Sa\'a
1794 - Timişoara 1857

Timişoara

45. Portret de ofi/er
Acuarelă şi guaşă

pc hârtie - DL: 120 mm, DLA: 100 mm
Semnat dreapta mijloc cu ocru Petrovlts S ., datat 1835
Col. ~Iuzeul Banatului Inv. PMT. 428
ofiţer, trei sferturi, scmiprofil dreapta, aşezat pe un scaun, cu o mână pe sable
pe picior. Are o faţă ovală, mustaţă neagră, păr castaniu ondulat. Poartă o tunică
cu nasturi aurii şi pantaloni gri. Carnaţia este gri ternă, fundalul abia colorat.

Portret de
şi

sprijinită

alta

neagră

ANONIM, secolul al XIX-iea
46. Portret de

bărbat

Guaşă

pc fildeş - DL: iO mm, DLA: 55 mm
Nesemnat, nedatat
Col. Muzeul Banatului Inv. PMT 702
Portret de bărbat, bust, scmlprofll stânga, faţa ovală, nas lung, ochi albaştri, păr castaniu,
pc frunte. Cromatica obrazului c realizată din culoarea naturală a flldeşulul peste care
11 adăugat câteva tonuri calde pc obraz şi uşoare umbre albăstrii. Părul este num11I schlţ11t ln
masa lui. Fundalul e pictat in verde oliv şi brun. Detaliile nu sunt clare.
răyăşlt

ILEANA TELEAGĂ-PINTILIE
Muzeul

Banatu/111

J>-\a Huniade nr. 1
1900 Timi5oara
HOMÂNL\

l\'OTE
1

George C. Willlamson, Portrails en minialure, Paris, 1910, p. 1.
G. Debillemont-Chardon La miniature sur i11oire. Essai historique el traile pratique, p. 5.
3 Apud Max von Bochn Jli11ialure11 und Silhoucllen. Ei11 Kapitel aus ](11/turgeschic11te und
Kunst, Miinchcn, 1919, p. 11.
4 Max von Boehn, op. cit., p. 11 şi urm.
5
Ibidem, p. 13.
6 G. Dcbillemont-Chardon, op. cit., p. 77 şi urm.
7 Max von Bocim, op. cil., p. 13-14. Pentru celelalte tehnici enumerate vezi şi urm.
8 Galiennc şi Pierre Francastel, l'ortrelul, Bucureşti, 1973, p. 159, şi urm.
e Elscn Albert Temele artei, Bucureşti, II, 1983, p. 174.
10 Ibidem, p. 168.
11 Ormos Zslgmond (1813-1894), personalitate .marcantă a Timişoarei, este unul din fondatorii muzeului prin Importanta donaţie efectuată intre 1888-1895 conţinând pictură, grafică,
artă decorativă, piese de interes arheologic.
12 Ormos Zsigmond '\-"isszaemleke;esek, III, Timişoara, 1888.
2
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L'EVOLi::TIOX Dl" PORTR.UT E{jROPEEX EX Ml:\L\TL"RE SELOX
Dl: 11USEE DE BA:\AT A TlltlŞOAH:\

LA

COl.LECTIOX

Resume
Gcnrc mineur cn apparcncc, la minialurc rcprescntc, cn fail, un domainc tl pari qui exige,
t\ c(}te du talent, une formation speciale et unc maln sure, car toulc faute de drssin ou de lcch-

:.iquc est immedialcmcnt visiblc ct peut comprometlre l'ouvragc lout cntier. La miniaturc est un
portrait qu'on pC'ul n~anipulcr C'l il'nir cn sa paumC', ct son nom ne se refere pas lant aux dimcnsions, mais provicnl ele „\linium", rouge dt• plomh C'mploye dans Ies pctils porlrails pC'ints sur
Ies manuscri\s. I.a neccssite dl' l'apparilion de la miniaturc C'st C'xpliqut'c diffen·mrnl'nt par Ies
divers auteurs ayanl Cludie son evolution historiquc. Quol qu'il cn soit, ks auteurs sont d'accord
sur cc point que ks prcmicrs portrails aulonomcs sonl apparus au XVJcmc sicclc, ayant, He cxecutes soit i1 !'huile, soil a l"aquarcllc ou au crayon. l'armi Ies fondatcurs illuslrcs ele cc gcnrc ii
faut rappclcr Jean Fouquet, Fram;ois C:louct cn France C'l Hans Holbein cn Anglclcrrc.
Aussi la miniaturc est-clic execulee t•n coulcurs cl'cau - gouachc, aquarcllc, sur support
variablc. Au clebul on a pcint sur de la peau ele vaC'11c', du parchemin ou clu carton. J Jolbcln
preterait Ic verso des cartcs ele jeu. Au XVJeme ct au XVJJcme sleclcs lc·s porlraits etaient souvcnt
pclnls a !'huile sur des pctilcs plaqm·s ele cuivrc, d'argent ou cl'ardoisc, ct plus rarenwnt sur des
petites plaqucs cl'or. l"n grancl progres fut marque par l'emploi ele l'ivoirc cn tant quc suppc>rt,
vers la fin du XVIIeme sirele, cmplol gencralise au XVJJieme siccle ct introduit en France cn
lî20, lors du passagc a Paris du pcintrc ltalicn Hosalba Carricra. L'avantagc ele l'ivoirc sur le
parchcmin ct Ic papirr consiste cn cela qu'il donnc ii la carnation unc lransparcnce delicate, nalurcllc, c t offrc au teint unc fraichcur et un eclat qui evoqucnt Ia vie.
La collcction des miniatures du :'\lusec du Banat provlcnt prcsquc integralement, :I peu
cl'cxccplions prrs, ele Ia collcc\lon d'Ormos Zslgmond (1813-1894), l'un des fondatcurs du l\lusec
de Timi~oara, pcrsonalite culturelle de marquc qui, par l'importanle donation effectuee entrc 18881895, a jele Ies bascs de la pinacolheque, de la collectlon de graphique et d'art decoralif. Des
miniaturcs, rc•latlvcmnt pcu nombreuses, ont ele aC"quises a ph1sic•urs rcpriscs, a Venise, Vienne
et Budapestc a parlir de 185!J lorsqu'il achete „Matcrnile", attribul>c a Hosalba Carriera et „Putto"
(merr.c faclurc slylistiquc rt execulion lechnlque) jusqu'en 1883 lorsqu"il achetc „Porlralt de jeune
flllc" de .J. Ch. Sl'hocller. En consultant Ies pleccs de la collectlon, on observe la prefercnce d'Ormos pour Ies minialurcs allcmandes-autrichlcnnes en prcmkr licu, et en second licu pour Ies miniatures hongroiscs, C"C qui s'cxpliquc par Ic falt qu'il connaissait mieux ccttc zone, grâcc a scs
voyages. Ormos achetait probablemcnt ce qu'il almait particuliercment, sans s'interesser a Ia
garant ic qui pouvait offrir Ic noru de I 'artiste. Cela cxplique pourquoi, a cMe des miniatures
appartcnant a des arlistc-s blen connus, ii y a unc serie de porlralts de pcrsonncs lnconnues et
ciont Ies aulcurs sonl reste anonymcs. Du catalo~ue de sa collection („Visszacmlekezcsck", III,
1880) ii resuite qu"il n'etalt pas intercsse a Ies idenliflcr, en cc conlcnant cl'unc dcscriplion sommairc ct de quclqucs n:cnlions conccrnant la date ct le Iieu d'aquisition. Dans Ic cas des artistes
qu'on avait pu lclcnlificr ou ciont on possedalt la signalurc, ii ramassait plusieurs renseigncments
extrails des lcxicons cl'art. Ccrtains porlralts-miniaturc ont ete achctl~s en ralson de lcur valeur
clocumcnlairc ct arlisliquc.
Aprcs avoir renciu, durant plusicurs slecles, de reels service ii la societc, la miniature a
perdu hrusqm•11:e11l de so11 imporlance dans la secondc moitic du XJXemc sirele, au moment de
l'apparilion de la photographie. \l~mc si clles ont parfois sacrifie la verile afin de flatter celui
qu'elles porlrailraicnl, Ies minlalurcs ont constitue dans maints cas des pcrformanccs tcclmlques
remarquablcs, de vcritablcs dcmonslrallons de virtuosilc.
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CATALOGUL

COLECŢIEI

VECHI DE ICOANE

ROMANEŞTI PE LEMN A MUZEULUI BANATULUI

(1928 -1940)

Începând cu anul 1928, I. Miloia iniţia acţiunea salutară de inventariere
a bunurilor mobile aflate în patrimoniul bisericilor din Banat, publicând anual,
în revista Analele Banalului 1 , lista pieselor de artă veche românească intrate în
muzeu. Până în anii Hl40 au intrat în patrimoniul muzeal 150 de piese alcătuind
nucleul a ceea ce I. Milo ia dorea să creeze - secţiunea de artă bisericească. Acest
nucleu de colecţie, ce venea în completarea pinacotecii de artă universală şi a primelor achiziţii de pictură modernă românească, prezenta un conţinut eterogen,
fiind alcătuit din icoane pe lemn româneşti - secolele XVIII-XIX, pictură pe
pânză cu tematică religioasă, realizată de pictori bănăţeni din secolul al XIX-iea,
alături de icoane pe lemn ruseşti şi lipoveneşti din secolele XVIII-XIX.
Grupul redus numeric de icoane pe lemn româneşti de care ne vom ocupa în
cele ce urmează cuprinde, alături de material cu caracter documentar, şi piese
deosebit de importante, definitorii pentru urmărirea evoluţiei fenomenului artistic
în Banatul secolului al XVIII-iea.
Astfel, în anul 1929 2 intrau în muzeu, alături de câteva icoane pc lemn sau
lucrări cu tematică religioasă, şi patru icoane împărăteşti, prownile din biserica
de la Butin, aparţinând zugravului Nedelcu Popovici, datate 1749, cu o excepţională valoare patrimonială.
Pictor de biserici şi iconar, cu o activitate deosebit de bogată în perioada
1730-1779, autor al picturii murale la un număr de douăzeci de biserici din
Banat, Nedelcu Popovici a fost unul dintre zugravii de formaţie artistică legat
de pictura din Tara Românească prin ucenicia făcută probabil alături de zugravul
Andrei, realizatorul în 1730 a frescelor mănăstirii Săraca 3 •
Cele patru icoane împărăteşti ale colecţiei (CAT. 7 -10), cu o caligrafie preţioasă a desenului, cromatică tradiţională axată pc binomul roşu-albastru, motive
vegetale cu rol decorativ pe fond de foiţă de aur, apropiate ca modalitate de
expresie plastică şi punere în pagină, de icoanele împărăteşti realizate de zugrav
pentru bisericile din Banloc (1741) 4 şi Ofseniţa (1743) 5 , se înscriu printre cele mai
reprezentative realizări de factură postbrâncovenească din arta Banatului.
Între alte piese intrate în muzeu, de asemenea în anul Hl2H, mcnţ.ionăm
icoana cu tema „Arhanghelul }lihail" (CAT. 33), într-o redactare grafică preţioasă,
de tradiţ.ie postbizantină, nespecifică Banatului, pe rare-o presupunem ca făcând
parte din vechiul inventar al bisericii de lemn de la Ilerendeşti, ridicată în 1730 6 •
Din biserica de la Ferendia provin câteva icoane importante ale colecţiei. Este
vorba de icoanele ilustrând temele „Învierea Domnului", „Apostolul Andrei",
„Apostolu 1 Pavel" (CAT. 1-3), executate de acelaşi zugrav, în maniera necontam inată de elemrnte ale picturii occidentale, încadrându-se stilistic între icoanele data-
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bile în prima jumălatc a secolului al XVIII-iea. Având în vedere faptul 61 biserica
(de piatră) a satului a fost ridicată în anul 17447 , înlocuind-o poate re cea veche
din lemn, considerăm că piesele în discuţie se încadrează cronologic în perioada
amintită, fiind realizate de un zugrav provenit sau format în Ţara Românească.
Din aceeaşi biseric:l provin şi icoanele cu temele „ Isus binecuvântând" şi
„Maria cu pruncul", atribuite de I. Frunzetti lui George Diaconovici 8 , personalitate
binecunoscută în Banatul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-iea (CAT.
!\l-20). Executate probabil după „modelele" tatălui, zugravul Vasile Diacon, cu
care prezintă asemănări frapante (vezi CAT. 17-18), cele două icoane au fost pictate
- după părerea noastră - de George Diaconovici în anul 1775, dată la care realiza pictura, semnată şi datată, a iconostasului bisericii de la Fercndia (Verendia)9.
Din biserica-monument de la Povcrgina, repictată în anul 1782 de zugravul
George Diaconovici, amintit mai sus, provine o icoană cu tema Sf. Nicolae
(CAT. li), legată stilistic de pictura Ţării Româneşti din prima jumătate a secolului
al XVIII-iea.
Cu tot u I deosebită este icoana provenită din biserica de la Sur<lucu Mare,
(Caraş) cu tema „Sf. Ilie" (CAT. 12), prin redactarea grafică elegantă şi cromatica
axată pc dominante de roşu cu alăturări de verde, creând contraste puternice de
complementare. Într-o redactare foarte asemănătoare elin pu 11ct de vedere stilistic
şi cromatic, tema apare la o icoană datată 1748 din colecţia Vicariatului Ortodox
Sârb Timişoara 10 , fiind cunoscută documentar şi la praporclc pictat în 1762 de zugravii George Diaconovici şi Radu Lazarevici pentru cojocarii din Caransebeşn.
Două icoane pandant, prezentându-i pe „Isus binecuvântând" şi pe „Maria cu
pruncul" (CAT. 13, 14), realizate de un zugrav anonim, posibil din jurul lui Şerban
Popovici, cu ale cărui lucrări de după 1760 prezintă unele asemănări stilistice12,
pot fi situate printre cele mai reprezentative piese specifice Banatului, create în
viziune tradiţională, foarte puţin influenţată de arta occiclentală 13 •
Unicat în colecţie, icoana de la biserica din Sintcşti cu tema „Maria cu pruncul
Miluitoare" (CAT. 4), este' prin redarea geometrică a figurilor, străină ele ar la Banatu lui. Inscripţiile fragmentare care o însoţesc indică numele a doi cunoscuţi zugravi
din Transilvania - lacov din Răşinari şi Toader, format în ambianţa celui dintâi.
Anul 1743 înscris pe icoană nu se leagă de nici unul din monumentele pictate
de zugravul Iacov, în schimb marchează anul în care Toader picta biserica de Ia
Şoimuş (Alba). Din punct de vedere stilistic, icoana prezintă similitudini frapante
cu cea de la Hotrarpa, atribuită lui Toader, dar şi cu realizări târzii, în variante
rusticizate ale temei, aparţinând aceluiaşi zugravu.
Semnătura fragmentară „Ia ... zugrav" ne obligă s-o atribuim totuşi lui Iacov
din Răşinari, aceasta fiind una din lucrările lui timpurii, preluată ca model de
zugravul Toader.
Din biserica satului Clopodia, pictată în 1762 de Vasile Diacon, împreună
cu George şi Stancu Haict1, s-au păstrat două dintre icoanele împărăteşti - , Maria
cu pruncu I" şi „Isus binecuvântând", atribuite Diaconului Vasile (CAT. 17 -18)', care,
alături de o icoană reprezentându-l pe Sf. Nicolae din colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara 15 , reprezintă unicele mărturii ale activităţii zugravului în
Banat, excluzând aici zona Vârşeţului, unde acesta a activat desigur mult mai
intens în perioada 1736 - inceputul deceniului şase al secolului al XVIII-iea.
Amintim, printre numele de referinţă pentru dezvoltarea picturii din Banat,
şi pe cel a lui Ştefan Teneţchi, originar din Arad, prezent în colecţia veche a
muzeului doar prin două lucrări - icoanele împărăteşti cu temele „Maria cu pruncul"
şi „Isus binecuvântând", din iconostasul bisericii de la Bodrog (Arad) (CAT. 21, 22).
Creat de un zugrav anonim format în ambianţa artistică a Ţării Româneşti,
grupul celor şapte icoane din iconostasul bisericii de la Coşava (CAT. 23) cu gra465
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fie elegantă, cromatică cu dominantă de brunuri şi accente discrete de foiţă de
aur poate fi datat după aceste detalii în prima jumătate a secolului al XVIII-lca.
Acest grup unitar stilistic relevă asemănări frapante cu câteva icoane prăznicar
provenite din biserica din Scăiuş, databile în aceeaşi perioadă, aflate în colecţia
Protopopiatului Ortodox Reşiţa.
Este remarcabilă grija cu care I. l\liloia a selectat şi piese deosebit de interesante, produse a le unor zugravi ţărani sau preoţi, activi către sfârşitu 1 secolului
al XVIII-iea şi începutul celui următor pe întreg cuprinsul Banatului. Amintim
în această ordine de idei icoanele proYenite din biserica de la .Tebei, databile la
sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea pe care le atribuim
zugravului preot Popa Simion (Simion Prot), a cărui semnătură apare pe una dintre
icoanele amintite mai sus, cu tema „Sf. Nicolae" (CAT. 50-53). Menţionăm, de asemenea, dverele realizate în anul 1801, de un zugrav ţăran anonim, cu tema Bunavestire", reprezentative pentru arta ţărănească din Banat (CAT. 54, 55).
"
Din analiza acestui grup restrâns de icoane se desprind câteva concluzii. Din
motive încă insuficient clarificate, explicate parţial prin ocunaţia turcească în Banat.
perioada premergătoare începutului de secol XVIII indică o etapă de stagnare a
activităţii artistice în Banat sau cel puţin de încetinire a acesteia, deoarece câteva
icoane provenite în special din biserici aflate în partea de sud a provinciei par
să aparţină, prin arhaismul redactării, secolului al XVII-lea 16 •
Urmărind materialul iconografic prezentat mai sus, ca şi pc cel aflat în colecţiile cultelor judeţelor Timiş şi Caraş-Severin 17 , referitor la piese datate sau databile în primele decenii ale secolului XVIII-lea, se observă influenţa sau prezenţa
aici a zugravilor din Ţara Românească, fenomen sesizabil aproximativ în aceraşi
perioadă de timp şi în Transilvania.
Aceştia au contribuit probabil la formarea zugravilor localnici, a căror pictură
păstrată în limitele simbolismului tradiţional a preluat câte ceva din preţiozitatea şi
decorativismul artei brâncoveneşti. În cea de-a doua jumătate a secolului însă, arta
Banatului pare să-şi fi găsit forme proprii de expresie plastică, alcătuind o sinteză cu
note specifice între tradiţie, elemente ale artei brâncoveneşti şi ale barocului austriac
în forme desigur provinciale. Simplificarea programului iconografic tradiţional sau,
în alte situaţii, o nouă punere în pagină a temelor clasice, apariţia timidă
a perspectivei sau a unui peisaj ce se doreşte real, preluarea unor teme iconografice
de factură occidentală sunt câteva din elementele specifice sfârşitului de secol
al XVIII-iea, prezente cu nuanţe diferite în toate provinciile româneşti. Dincolo
de acestea, ambianţa calmă, conferită de personajele religioase umanizate, ce respiră un aer de bonomie; cromatica în tonalităţi lipsite de stridenţe, prezenţa elementelor cu caracter decorativ de factură barocă sunt aspectele cele mai vizibile cc
conferă specificitate picturii din această zonă a ţării, care se constituie astfel
într-un grup stilistic aparte în pictura românească.
Evoluţia artei religioase în decursul secolului al XVIII-iea reprezintă un capitol al fenomenului mai amplu de transformări pe plan structural şi la nivelul mentalităţilor, desfăşrrat în egală măsură în toate provinciile româneşti. Orice informaţie, adesea modestă, relativ rarele semnături şi inscripţii din biserici sau de pe icoane
reprezintă verigi importante în conturarea sau completarea imaginii despre activitatea unui zugrav, circulapa meşterilor şi, implicit, vehicularea informaţiei artistice
intre provincii, preferinţele artistice ale epocii, în ultimă instanţă efervescenţa
culturală sesizabilă şi-n cadrele acestui fragment al vieţii spirituale româneşti,
prefigurând deschide rea către arta modernă a secolului următor.
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CATALOG
1. ANONIM,

Ţara Românească,

1 1/2 sec. XVIII,

!nvierea Domnului
tempera pc lemn,
55,5x40 cm,
nesemnat, nedatat,
Col. veche, biserica Ferendla,
Inv. 969.
Compoziţie simetrică avându-l tn centru pe Isus tn mandorlă ţinându-l de mână pe Adam
şi Eva. 1n stânga şi-n dreapta, personajele prevăzute de ermlnll. Fundalul muntos, cu stânci tratate geometric, se profilează pe cerul presărat cu stele. Gama cromatică restrânsă la roşu, albastru,
alb, la contururi şi la decoraţia florală a veşmintelor, redactarea grafică a ansamblului compoziţional permit plasarea cronologică a Icoanei ln prima jumătate a secolului al XVIII-iea.
Bibi. lkone XVIII veka (catalog de expoziţie) Tlmlşoara-Novl Sad, 1971 (Se va prescurta
ln continuare lkone„.).
A participat la expoziţiile: "Arta feudală din Transilvania", Bucureşti, 1968, Icoane de secol
XVIII, Novl Sad, 1971, Icoane din colecţia Muzeului Banatului, 1979, Timişoara, Teme iconografice: ilustrări ale ciclului marial şi cristologie fn pictura de icoane sec. XV 111- XI X, Timişoara, 1991.
Ţara Românească, 1 1/2 sec. XVIII,
Apostolul Andrei,
tempera pe lemn,
47,5x39 cm
nesemnat, nedatat,
Biserica Fercndla, col. veche Muz. Banatului,
INV. 987.
Apostolul prezentat semi profil dreapta, cu uri rotulus ln mâna stângă. Veşmântul cu roşu şl
albastru, bordura mantiei, cu motive vegetale stlllzate, albe. Fondul Icoanei, verde cu steluţe albe.
A participat la expoziţia: Icoane din colecţia Muzeului Banalului, Timişoara, 1 1 •

2. ANONIM,

3. ANONIM,

Ţara

Românească,

11/2 sec. XVIII,

Apostolul Pavel,
tempera pe lemn,
47,5x39 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica Fcrendla, col. veche l\luz. Banatului,
INV. 990.
Pandant cu Icoana cu tema apostolului Andrei (cat. 2), prezentat semlprofil stânga, apostolul Pavel ţine ln mâna stângă o carte lnchlsă. Capul supradimensionat ln raport cu trupul, faţa
triunghiulară, fruntea lată, ochll mari, veşmântul cu bordură albă cu motive stillzate vegetale şi
puncte. Fond verde cu steluţe albe. Ambele icoane prezintă elemente stlllstlce comune cu cele
ale Icoanei cu tema învierea Domnului (cat. 1), provenită de la aceeaşi biserică. Apreciem că a
fost reallzată de aceeaşi mână de zugrav, tn manieră puternic Influenţată de tradiţia postblzantlnă.
A participat la expoziţia: Icoane din colec/ia Muzeului Banatului, Timişoara, 1979.
Răşinari), Tranlillvanla, s.ec .. XVUI, 1743,
Fecioara cu pr1U1cul (Miluitoare),
tempera pe lemn, foiţii. de aur,
45x37 cm,

4. ANONIM. (Iacov din
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semnat centru stânga: Ia.„ ZugraY,
datat dr. centru: 1743,
Inscrlpţle, ln stânga: P.G. Toader cu
Col. veche, biserica Slnteştl,
INV. 985.
Cu figura tratată grafic lnveşmântală ln roşu şi verde, cu foiţă de aur la coroană, Maria
spre pruncul Isus care binecuvântează. Mantia acestuia, mai lucrată decât maforlonul Mariei,
sugerează prin modeleul tonal „·olumul corpului. Atât tunica Mariei, cât şi cea a pruncului sunt
presărate cu flori mici, albe. Icoana este foarte asemănătoare rn tip de reprezentare cu câteva
aparţinând zugravului transilvănean Toader. Semnătura, din nefericire fragmentară, ne obligă să
presupunem lnsă ca autor al Icoanei pe Iacov din Răşinari, aceasta reprezentând poale prototipul
pentru Icoanele realizate de Toader.
A participat la expoziţiile: Aria feudaliJ din 1'ransi/vania, Bucureşti, 1968, Icoane de secolul
XVIII, Norii Sad, 1971, Icoane din eolec/ia Muz. Banalului, Timişoara, 1979, Teme iconografice,
Timişoara, 1991.
Bibi. Ikone, I. C. Panait, 1987, foto pag. 74, pi. 29.
indică

5. ANONIM, Banat, sec. XVIII,

S(dnlul Nicolae,
tempera pe lemn, foiţii. de
87,5 X 67 cm,
nesemnat, nedatat,
Col. veche :Muz. Banatului,
INV. 962.

argint,

Sfântul Nicolae, aşezat pe un tron bogat ornamentat cu motive florale, pe fond de fol\ă de
argint. lnveşmântat ca arhiereu, cu dalmatică albă, presărată cu flori albastre, omofor cu cruci,
saccos albastru cu flori, blnecuvtntează cu dreapta, iar ln stânga ţine Evanghelia deschisă cu
text ln limba română. Figura sobră, cu trăsături geometrizate, conturate fin cu negru. Fondul ln
două registre ln tonalltlţl nevalorate - sus, albastru, cu nori albi, jos - verde deschis. Bine
reallzată, Icoana poate fi atribuită unul zugrav format sau Influenţat de pictura postbrâncovenească.
A participat la expoziţia: Icoane din Colee/ia Muz. Banalului, Timişoara, 1979.
6. ANONIM,

Ţara

Românească,

1/2 sec. XVIII,

Sfdnlul Nieolat,
tempera pe lemn, foiţă de aur,
47,5x37 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Poverglna, col. veche Muz. Banatului,
INV. 972 (682).
Pe fond foiţă de aur se detaşează figura sfântului Nicolae, aşezat pe un tron bogat
mentat cu motive vegetale. ln veşmânt de arhiereu, sfAntul poartă stihar verde cu flori albe,
roşu şl epitrahil cu trel cruci. Figura redată grafic, desen fln, cu negru, haşuri fine, albe.
ra Va bogatii, ca şi preţiozitatea desenului situează Icoana ln sfera de influenţă a plcturil

ornafelon
Decopost-

brâncoveneştl.

A participat la expoziţiile: Icoane de secolul XVIII, Norii Sad, 1971, Icoane din col. l'>luz.
Banalului, Timişoara, 1979.

7. NEDELCU ZUGRAV POPOVICI, Banat, sec. XVIII, 1749,

Fecioara cu pruncul,
foiţi. de aur pe lemn,

tempera şl
!13x47 cm,
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semnat dr. jos - Nedelko Zugrav Popov·,;:;,
datat st. jos - 1749,
Inscripţie (limba română cu car. chlrlllce): această icoană au pliftil Ianăş Tulbure,
Biserica Câinie (1749), Bis. Butln (1810), col. veche Muz. Banatului 1929,
INV. 977.
Fecioara, lnveşmântată ln roşu şi albastru, aşuată pe un tron bogat ornamentat cu motive
florale cu foiţă de aur, cu pruncul Isus ln braţe. fn spatele tronului, arhanghelll Mihail şi Gavrll.
Sobrietatea compoziţiei, cromatică ln tonuri pure, lndulclte doar de foiţă de aur, stlllstlca figurilor sunt caracteristice mankrel de lucru a z.usravulul ln deceniul cinci al secolului al XVIII-iea.
A participat la expoziţiile: Pictura bdndfeanif, aria feudală bdndfeand, Timişoara, 1969, Teme
iconografice, Timişoara, 1973, Arta feudald din Transilvania, Bucureşti, 1968-69, Icoane de aecolul
XV li I, No11i Sad, 1971, Icoane din colecfia Muz. Banalului, Timişoara, 1979, Teme iconografice ... ,
Timişoara,

1991.

Bibi. I. Miloio, Pairu icoane executate de zugravul ~edelcu, An. B, li, 1929, pp. 6-9; I.
Frunzetli, Pielarii bi'Jnd/eni din secolul al XI X-lea, 1957, p. 9, fig. 2 (Se 11a preacurla fn continuare I. Frunzelli, 1957, Ikone ...
8. NEDELCU ZUGRAV POPOVICI, Banat, sec. XVIII, 1749,

Isus pe tron,
tempera şi foiţă de aur pe lemn,
62x47 cm,
semnat dr. jos cu negru: Nedelcu Popovici zugrav,
datat st. jos.: 1749,
Inscripţie: st. jos, 1. română, rar. chlrlllce: această icoană a pldlit J.Jari/ana Toaaci,
Bis. Cdlnic (1749), bis. Bulin (1810), Col. 11ec/ie Mu:. Banatului, 1929,
INV. 970.
Pandant cu icoana reprezentând-o pe ::Ilaria cu pruncul, (cat. 7); cea de-a doua piesă a
conostasului de la Câinie li prezintă pe Iisus pe un tron bogat ornamentat cu motive vegetale stilizate, cu fond de foiţă de aur, lnveşmântat ca arhiereu, avându-l ln spate pe Maria şi Ioan.
Ca şi la Icoana pandant, stilistica figurilor, cromatica ln tonuri pure, cu roşu, albastru,
foiţă de aur, graflsmul compoziţiei caracterizează stilul acestei perioade.
A participat la expoziţiile: vezi supra, cal. 7.
Bibi.: Vezi supra, cat. 7.
9. NEDELCU ZUGRAV POPOVJCI,

Banat, sec.

XVIII, 1749,

Sfdntul Nicolae
tempera pe lemn,
54,5 X 40,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica din Câinie (1749), Biserica din Bulin (1810), col. veche
INV. 978.

::Im.,

1929,

Pe fond albastru, sfântul ln veşmânt de arhiereu, cu felon decorat eu flori albe, binecucu dreapta, Iar ln stAnsa ţine Evanghella lnchlsll.. Este flancat de Iisus şi Maria prezentaţi 3/4 aşezaţi pe vălătuci de nori. Stlllstlc, realizarea este slmllară eu a celorlalte doull.
Icoane provenite de la biserica din Câinie, semnate Nedelcu Popovlcl şi datate 1749.
A participat la expoziţiile: vezi supra, cat. 7.
Bibi. Vezi supra. catalog 7.
vântează

10. NEDELCU ZUGRAV POPOVICI, Banat, sec. XVIII, 1749 (prin analogie),

Sfdntul Ioan Boteziftorul,
tempera pe lemn,
62x47 cm,
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nesemnat, nedatat.
Biserica din Câinie (1749), Bis. din Butln (1810), Col. veche MB., 1929,
INV. 979.
Cca d~-a pdra Icoană din ar.saml>lul icoanelor lmpărăt~şti destinate lconlstasului bisericii din
Câinie. Pe fondul albastru, sfântul înveşmântat in ocru şi verde cu aripi roşu englez, prezentat
frontal tşl ţine ln mâna dreaptă capul tăiat, subdimensionat, aşezat pe un platou. Aceeaşi
manieră d~ realizare, bazată pe dominante liniare, cu cromatica bazată pe complementare, ln
tonuri uşoare valonite.
A participat la expozlţ111e: vezi supra, cat. 7.
Bibi. Vezi supra, cat. 7.
11. ANONIM, _Banat, sec. XVIII, 1758,

SfinJii Ilie

şi

Ioan,

tempera pe lemn,
nesemnat, datat dr. j_os, 1758,
Bis. din Jebel, col. veche MB.
INV. 975.
Cel doi sfinţi ln picioare ţinând ln mâna stângă rotulusurl desfăşurate; în dreapta, Ilie ţine
un cuţit, Iar Ioan crucea. Icoana prezintă un tip mal rar ca asociaţie Iconografică; stilistic, în
special ln modul de reprezentare a figurii sfântului Ioan, Icoana relevă simllltudlnl cu lucrările
Iul Nedelcu Popovicl. Este posibil ca autorul să fle Nedelcu sau un alt zugrav din apropierea
acestuia (Şerban Popovlcl), mal ales că cel dol, care alcătuiau o echipă, au pictat biserica din
Jebel ln anul 1752.
A participat Ia expoziţiile: Icoane de secol XVIII, 1971, Novi Sad, 1971, Teme iconografice,
Timişoara, 1973.
Bibi. lkone„.
12. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 1 /2,

Sfdntul Ilie,
tempera pe lemn,
31 x23,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica din Surducu Mare, col. veche MB,
INV. 1001.
Deosebită ca realizare artisticii, Icoana 11 prezintă pe Sfântul Ilie într-un car la care sunt
patru cal roşii, dispuşi simetric dol câte dol, profilându-se pe fond lntunecat. Jos apare
Elisel, cu braţele ridicate. în registrul Inferior apar schiţate elemente de vegetaţie, Icoana este
foarte asemănătoare din punct de vedere compoziţional şi stilistic cu cea reprezentându-l pe Sfântul Ilie, aflat în colecţia Vicariatului Ortodox Sârb din Timişoara (Inv. 755), provenită de la
m-rea Sf. Gheorghe.
A participat la expoziţiile: Arta feudald din Transilvania, Bucureşti, 1968-69, Arta feudali1
bifnilJe_anif, Timişoara, 1-969, ·Icoane . de secol XVIII, Novl Sad, 1971, Teme -inonografice, Timişoara, 1973, Icoane din colecJia Muzeului Banatului, Timişoara, 1979.
Blbl. Valori...,· cat. 33, flg. 33.
înhămaţi

13. ANONIM, Banat, . sec. XvilI, 1./2,

Pantocrator,
tempera pe lemn,
55x44 cm,· ·· · '
nesemnat, nedatat,
Biserica Llipuşnlc,
INV. 983.

col. veche,

MB,
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I sus prezentat bust, frontal blnccu\'ântează cu dreapta, \lne ln mâna stângă Evanghelia
Cromatica cu roşu, \'erde, fond albastru verzui. Desen lngrljlt, figura triunghiulară, ochii
apropiaţi, sprâncene frumos arcuite, nasul fin. Valoraţll tonale ale tunicii, valoraţii cu alb ale
mantiei pentru sugerarea volumelor. Aerul uşor mongoloid al figurii, conferit de forma ochilor,
foarte apropiaţi de baza nasului şi cu forma migdalată, apropie stllul icoanei de acela al zugravul ul Şerban Popovlci (act! v ln Banat prin 1740-1780, colaborator al zugravului Nedelcu Popovlcl),
ln Icoane realizate ln deceniul VII al secolului al XVIII-iea.
A participat Ia expoziţiile: Icoane din co/ec/ia Muzeului Banalului Timişoara, 1979; Teme
iconogro(ice: ilustrtiri ale ciclului marial şi cristologie ln pictura de icoane (sec. XVIII- XIX), Timişoara, 1991 .
lnchisă.

14. ANONIM, Banat, sec. XVIII,

Fecioara cu pruncul (Platltera),
tempera pe lemn, foiţi'! de aur,
54x43 cm,
nesemnat, ncdalat,
Biserica Lăpuşnic, col. Veche
INV. 988.

J\LB„

Pandant cu icoana P<1ntocrator (lnv. 983), reallzată cu aceeaşi acurateţe şi precizie a liniei.
recloara lnveşmântată ln albastru şi roşu-brun cu valoraţii de galben li prezintă pe Isus înveşmân
tat ln albastru şi oranj, cu mâna dreaptă uşor supradimensionată. Figura are acelaşi aer mongoloid
conferit de linia ochllor ca şi cca a lui Isus din Icoana pandant, carnaţia este roză, umbrele feţei,
brune. Fond ul este lmpărţlt in două re gistrc: ct'l sui:ulor ultra:rrarln, lncilzlt de arrul aureolei
cel inferior ocru.
A participat Ia expoziţiile: vezi supra, cat. 13.
15. ANONll\I, Banat, sec. XVIII, 1/2,

Arlianghclul Mihail,
tempera pe lemn, foiţă de aur,
31 x26 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica Berecuţa, col. veche l\IB.
INV. 1014.
Arhanghelul prezentat bust, faţa, cu globul ln stânga şi sabia ln mâna dreaptă, pe fonc!
verde, plat, presărat cu steluţe albe. Poartă tunică galbenă cu ornamente florale cu alb, mantie
roşie presărată cu flori aurii. Aripile sunt galbene, conturate cu brun. Figura oval rotunjit, cu aer
adolescentin, ochii mari, cu pleoape roz, carnaţia alb-roz. Contururlle fine sunt realizate cu negru•
Rama inclusă, cu motive florale stilizate. Stilistic icoana este asemllnătoare cu piese datablle ln
prima jumătate a secolului al XVIII-iea.
16. ANONIM, Banat, sec. XVIII, I 1/2,

lntil/arca Domnului,
tempera pe lemn,
58x35 cm,
nesemnat, nedatat,
Col. veche l\IB.
INV. 1077.
Pe fundalul de stânci redate geometric şl al unul cer presărat cu stele, dol lngeri îngenuncheaţi
un medalion rotund cu Ilsus bust, blnecuvAntAnd. fn registrul Inferior, Fecioara, lnconjuratll de personaje dispuse simetric. Cromatica sobrii, ln tonuri pure de ro~u, albastru, alburi. Realizare de facturii tradlţlonalil; geometrlsmul reallzilrll, ca şi stlllstlca lucrilrll o plaseazll ln prima
jumAtate a secolului al XVIII-lu.
susţin
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A participat la expoziţia: Teme iconografice: ilustrări ale ciclului marial şi cristologie ln
pictura de icoane (sec. XVIII-XIX), Timişoara, 1991.
17. IERODIACONUL VASILE ALEXE, Banat, sec. XVIII, 1762,
Fecioara cu pruncul (icoana de iconostas),
ulei pc lemn,
107 x 75 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica Clopodla, col. veche l\IB,
INV. 1060.
Fecioara bust, cu figura surâzătoare, oval ascuţit, cu carnaţia rozii, lnveşmântată ln albastru
îl ţine pe Isus pe braţul stâng, prezentându-l cu dreapta. Fond plat, albastru ceruleum.

şi roşu,

18. IERODIACONUL VASILE ALEXE, Banat, sec. XVIII, 1762,
Isus binecuodntdnd

(Icoană

de Iconostas),

ulei pe lemn,
107x 75 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica Clopodla, col. veche a l\U3,
INV. 1059.
Isus bust, faţă, păr lung, lnvcşmântat cu tunică roşie şi mantie albastră, ţine ln mâna
globul şi binecuvântează cu dreapta. Figura surâzătoare, carnaţia şi vestimentaţia cu modeleu
cromatic. Fond plat, albastru ceruleum.
A participat Ia expoziţiile: Icoane din co/eclia Muzeului Banalului Timişoara, 1979; Valori
ale artei sdrbilor fn Romdnia, Beograd-Novi Sad, 1991; Barocul în Banat, Timişoara, 1992.
stângă

Bibi.: cat. 17-18 I. Miloia, Din activitatea muzeului bănăţean: Dare de seamă pe anul 1928,
An.B., I, 1928, nr. 1, p. 129, I. Frunzetu, 1957, p. 14; idem, 1991, p. 90; Valori, p. 34,
cat. 35, 36; D. Pârvulescu, Rolul familiei de zugravi Diaconooici fn pictura de icoane a secolului al
XVIII-iea, An.B. (S.N.), Etnografie, I, Timişoara, 1981, p. 300 (În continuare se va prescurta D.
Părvulescu, An.B., I (Etn), 1981.
19. GEORGE DIACONOVICI, Banat, sec. XVIII, 1775,
Isus binecuvdntdnd,
ulei pe lemn,
57x41 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica Ferendla, col. veche MB,
INV. 973.
Isus prezentat bust, frontal, binecuvântând, lnveşmântat ln roşu şi albastru, cu modeleu
cromatic al volumelor. Figura frumos desenată, trăsături distinse cu valoraţii cromatice ale carnaţiei. Icoana reproduce aproape Identic pe cea eu aceeaşi reprezentare atribuită Iul Vasile Diaconul.
20. GEORGE DIACONOVICI, Banat, sec. XVIII, 1775 (?),
Fecioara cu pruncul,
ulei pe lemn,
56x40 cm,
nesemnat. nedatat,
Biserica F:erţmJla, col. veche .. !I MB,
INV. 981(621),
Fecioara prezentându-l .pe· Isus care.' bine.cuvântează şi. ţine Jn
expresive, zâmbitoare, eu carnaţia roză, valorată cromatic.
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mână

e.varrghella .. Figurile sunt

Veşminteic

sunt redate cu roşu, albastru, verde, alb şi ocru, volumele fiind sugerate prit:
tonale. Ca şi Icoana: pandant (Isus binecuvântând, im·. 973), aceasta reproduce Icoana cu
aceeaşi reprezentare, atribuită lui Vasile Diaconul (ln\•. 1060).
A participat la expoziţiile: Icoane din colecţia Muz. Banatului, Timişoara, 1979; Teme Iconografice: ilustrări ale clchdul marial şi cristologie ln pictura de icoane (sec. XVIII- XIX), Timişoara, 1991 .
Bibi. nr. cat. 19, 20, I. Frunzetu, 1957, p. 15; idem, 1991, p. 90, D. Pârvulescu, AnB,
I ( (Etn), 1981, p. 301.
Yaloraţil

NotA: Atribuirea celor două icoane Iul George Dlaconovlcl li aparţine lui I. Frunzettl (vezi bibliografia de mal sus); figura lui Isus este foarte asemănătoare cu cea a Icoanei provenite de la
biserica din Sredlştca Mare, unde George Dlaconovlcl semnează ln 1764 uşile împărăteşti şi
o Icoană. Vezi Olivera Milanovlcl, Painling, and applied arls in Vojvodina, ln Maleria/s for
lhe sludy of lhe cultural monuments in Voievodino, I, Novi Sad, 1957, pag. 65, fig. 22.
21.

ŞTEFAN TENEŢCHI,

Arad, sec. XVIII, 1760,

Fecioara cu pruncul (icoand

impdrăteascd),

ulei pe lemn,
70x54 cm,
nesemnat, datat pe. verso, 1760,
mserlca Bodrog, col. veche MB,
INV. 1065.
Pe fond brun decorat cu motive vegetale albe, Fecioara ln roşu, ţine pc braţul stâng pruncul,
ln ocru şi alb. Flgurlle redate realist cu carnaţia modelată cromatic cu trăsături ele,;ante, caracteristice stilului acestul pictor, ln a cărui manieră de lucru se regăsesc clemente ale
picturii italiene.

tnveşmântat

22.

ŞTEFAN TENEŢCHI,

Pantocrator

(icoană

Arad, sec. XVIII, 1760,
tmpărălească),

ulei pc lemn,
72x53,5 cm,
nesemnat, nedatat (prin analogie, 1760),
Biserica Bodrog, col. veche Muz. Banatului,
INV. 1067
Pandant cu Icoana reprezentând-o pe Maria cu pruncul; Isus se profilează pe acelaşi fond
brun, decorat cu motive floral albe, Indicând textul Evangheliei. Înveşmântat cu roşu şi albastru.
Figura este bine lucrată ln stilul său caracteristic, cu modeleu cromatic al volumului şi o deo.~
b!tă eleganţă a trăsăturilor.
A participat la expoziţiile: Aria· f~rida/ă diri 'Transilvania Bucureşti, 1968, Jcoanc de secolul
al XVIII-iea, Novi Sad, 1971, Icoane din col. Muz. Banatului, Timişoara, 1979, Valori ale ariei
sdrl>ilor in Romdnia, Beograd, 1991.
Bibi. nr. caC 21, 22:· L Frunzetu, 1957,.pp.16-19, fig, 5, 6, Ikone, Valori, p. 38, cat. 49·-50.
23. ANONiM, Ţara Românească, sec, XVIII,.

Fragment de iconostas,
tempera pe lemn, foiţă de aur,
11 X11 cm,
nesemnat, nedatat,
Bserlca Coşava, col. veche a MB, 1932,
INV. 1037-1040; 1043-1045.
Cele şapte Icoane de mici dimensiuni ilustrează momente. ale ctchilul marial şi cristologie:
Prezentarea Mariei la templu, Bunavestire, Naşterea Domnului, Duminica Florlllor, Învierea Dom-
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nulul, Pogorârea Sf. Duh, Sfânta Trrirre. Realizate cu· o cdiralc\e cersrbilii :i liniei şi cu simţul
proporţiilor, ln spiritul tradiţiei postblzantlne, aceste adevărate miniaturi pn zlnlă personaje cu
gestică eleganlll, lipsită de rigiditate. Drapajul cutelor are cădere lejeră, veşmintele sobre cromatic primesc accente discrete ale foiţei de aur. Eleganţa şi realismul figurilor cu carnaţie brună,
ritmul lejer al mişcării acestora, fineţea contururilor cu alb lncadre87ă Icoanele Intre piesele de
factură postbrâncovenească, produse ale unul zugrav forrr.at ln ambianţa artistică a Ţării Româneşti.

A participat la

24. ANONIM, Tera

lcoanll cu

expoziţia:

Românească,

două

Teme iconografice ... ,

Timişoara

1991.

sec. XVIII,

fefe: Adormirea Maicii Domnului, Schimbarea la

tempera pe lemn,
27x20,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Col. veche Muzeul Banalului,
INV. 1042.

achiziţie,

fată,

1941,

Tradiţionalismul figurilor şi al elementelor de arhitectură din fundal, caracterul decoraliY
al ansamblului, conferit de cromatica ln tonuri pure şi foiţa de aur includ icoana ln sfera picturii caracteristice Ţării Româneşti.
A participat Ia expoziţia: Teme iconografice ... , Timişoara, 1991.

25. ANONIM,

Ţara Românească

Fecioara cu pruncul

şi

(?), sec. XVIII,

arhanghelul Mihail,

tempera pe lemn,
72,5x57,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. m-rii Cebza, col. vecl1e Muz. Banatului,
INV. 1048 (639 b).
Arhanghelul Mihail tn picioare, !neripat, cu sabia ln mâna dreaptă, ln stânga Fecioara,
pruncul cu mâna dreaptă. Interesantă ca punere ln pagină a subiectului, lngrljlt
ucrată, pare să provină din ambianţa picturii Ţării Româneşti.

prezentându-şi

26. ANONI!II, Atelier românesc, sec. XVIII,
Icoană

cu doull fete:

Năframa Veronicăi,

Sfdnla Treime,

tempera pe lemn,
39x32 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica Berecuţa, col. veche a Muz. Banatului, 1932,
INV, 1006 (691).
Figura lui Isus realizată cu o deosebită eleganţă, factură bizantină, din păcate foarte prcsi
nu este specifică picturii din Banat. Reversul, cu acelaşi grad accentuat de deteriorare,
păstrează doar figurile personajelor, care par executate de altă mână, deşi chenarele sculptate cu
profll ln zlg-zag Indică zugrăvtrea simultani a ambelor feţe:

conservată,

27. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 11/2,

Deesis,
tempera pe lemn,
65x30 cm,
nesemnat, nedatat,
col. v.eche Muz. Banatului,
INV.1074.
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Icoana lmp·ărţltă ln trei registre·. Registrul central, ocupând 3/4. din suprafaţa icoanei, 11
prezlntli pe Isus binecuvântând, ln veşmânt- de arhiereu, flancat de MariR şi ·Ioan, bust, subdimensionaţi. Carnaţia tncblsă, oehll mari, ·lncercănaţl,: drapajul-felonului destul de rigid. In regis"
trele de sus, respectiv de jos, subdimensionate, câte patru personaje bust. Deosebită ca realizare,
icoana prezintă asemănări stilistice cu piese databile ln prima jumătate a secolului al XVIII-lee
28. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 1 1/2,

Fecioara cu pruncul,
tempera pe lemn,
65x30 cm,
Inscripţie parţial

lndesclfrabllll,

col. veche MB,
INV. 1082.
Pandant cu icoana, Deesis (lnv. 1074), lmpărţită, de asemenea, pe trei registre, ln cel central figurând Fecioara cu pruncul. Realizată similar ln ce priveşte figurile personajelor, ln acest
caz pot fl observate md bine redarea volumelor prin Unii curbe, ca şi disproporţiile anatomice,
ln sensul trupurilor supradimensionate ln raport cu capetele. Jn registrele superior, respectiv Inferior, reapar, subdimensionate, busturile a câte patru sfinţi. ]n colecţia noastră, cele două icoan<'
reprezintă unicate. Inscripţia ln limba română cu caractere chirilice, <ste Indescifrabilă.
29. ANONIM, Banat, sec. XVIII,

Sfdntul Nicolae,
tempera pe lemn,
62x37 cm,
nesemnat, nedatat,
Biserica m-rll Cebza, col. veche Muz. Banatului,
INV. 986(639).
Sfântul Nicolae ln picioare, binecuvântând cu Evanghelia lnchlsă ln mâna stângă. Jnve~
mântat ca arhiereu, cti polistavrion verde deschis cu crud roşii. Desen minuţios al figurii, contururi fine cu negru, accente cu alb. Jn dreapta şi stânga, Maria şi Isus bust, subdimensionaţi.
30. ANONIM, Banat, sec. XVIII,

S(dnlul Nicolae,
tempera pe lemn,
35x26,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Hrăneşti, col. veche a Muz. Banatului, 1932,
INV. 1029.
Sfântul· prezentat ·bust, ·frontal, tnveşmântat ca arhiereu; pe dominantă cromatică de roşu.
cu flori şi motive stilizate cu alb. Fondul verde lnchls, presărat cu stele'şi
norişori albi. Figura frumos desenată, părul şi barba cu alb, fruntea lată cu bose. Contururi cu
negru.
Decoraţia veşmântului

31. ANONIM,

şcoala

româneascll, sec. XVIII,

S(dntal Dumitru,
tempera pe lemn f foiţă de aur,
36x27 cm,
ne~emnat, nedatat,
col. veche Muz; Banatului, 1935',· achlzlţle,' ·
INV .1031(866). ; ·
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Pe fond albastru, ncyalorat, sfântul ln picioare, cu suliţa ln mân:i stângă şi globui ln
dreapta. Desenul fln cu contururi cu negru, trupul lung, eu forme sugerate grafic. Tunicile cu roşu
şi albastru, mantia verde, ln cădere lejer.ii., paspoalat.ii. la gAt, cu un guler decorat cu· foiţă de· aur.
Aureola cu foiţă de aur.
Figura Imberbă, flnă, carnaţia lnchls.il.. Preţiozitatea desenului şi decorativismul de ansamblu al Icoanei permit lncadro.rea ei Intre realizările de bun.ii. calitate ale picturii de tradiţie
brâncovenească.

32. ANONIM,

şcoala

româneascil, sec. XVIII,

S(dnl militar (arhanghelul Gavril),

tempera pc lemn,
15X11 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche, Mm:. Banatului,
INV. 1047.
Arhanghelul ln veşmânt mllitar, ln picioare. Desen lngrijit, trupul lung cu proporţii corecte.
Decorat! vis mul accentuat de tunică şi mantia cu foiţă de aur. Gradul destul de accentuat de deteriorare diminuează valoarea Icoanei.
33. ANONIM,

Şcoala românească,

sec. XVII!, 1 1/2,

Arhanghelu/ Mihail,

tempera pe lemn,
42,5 X 30,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Bls. Hercndeşti, col. nche Muz. Banatului, 1929,
INV. 995 (578).
Arhanghelul prezentat bust, faţă, cu sabla ln dreapta şi globul ln mâna stângă. Figura ovală,
pilrul buclat, trilsăturile bine desenate; lnveşmântat cu tunicii scurtă cu detaliile zalelor minuţios
redate; mantia cu cădere rigid·ă este· adunat.ii. lntr-un ·nod la nivelul taliei. Ca- proporţii, capul şi
mâna sunt -subdimensionate faţă de corp. Foarte bine- executată, Icoana se lnscrie ln rândul pieselor
de bună factură postbh:antinil. A fost adusă din teren .ln- urma perieghezelor din anul 1929.
Bibi.: An1', II, 1929, 3, p. 72.
34. ANONIM,

Şcoala românească,

sec. XVIII,

S(dntu/ Ioan Botezt'itorul,

tempera pe lemn,
34,5 X 25 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche Muz. Banatului,
INV. 1079.
Sfântul binecuvântând, cu crucea şi un rotulus·desfăşuratln mâna·stângă. Realizare de
.e1alltate, de factură tradiţională, databU.il. ·li:t prima jumătate· a ·secolului al XVIU-lea;

35. ANONIM, Transilvania d~ Nord, sec.

bună

X:vur,

Sfdntul Gheorghe,

tempera pe lemn /foiţii. de argint,
52x35 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche Muz. Banatului,
INV. 1078.
lnvetmântat ln r~u, bustul sfântului se. detaoează' _·pe fondul -de: foiţă . de argint. Figura,
uemil.nil.toare cu a altor Icoane din aceuti zonil, este ovali eu ochii mongoloizi;- apropiaţi de ridă-
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cina nasului. Gradul destul de accentuat de deteriorare nu permlle reconslltulrea detaliilor de vestimentaţie. Ancadramentul, de asemenea specUlc zonei de nord a Transilvaniei, face corp comun cu
icoana, redând motivul frânghiei rllsuclte.
Bibi. genernlă: Corina Nicolescu, Icoane vechi romdneşli, Buc. 1971.

36. ANONIM, atelier popular, Transilvania (?), sec. XVIII,

Praznic cu patru scene,
tempera pe lemn,
35,5 X 30,
nesemnat, nedatat,
Bis. Brăneşti, colec\la veche )!uz. Banatului, 1932,
INV. 1028.
Icoana prăznlcar, cu patru registre a\·ând ca reprezentl!rl Fecioara cu pruncul, Sfântul Nicolae,
ln stânga jos, Sfântul Mihail, ln dreapta un personaj greu de Identificat din cauza stării proaste de
conservare. Rama face corp comun cu Icoana, pictată cu motive stilizate vegetale. Linia de demarcaţie Intre registre este decorată cu un motiv popular ln val. Figurile sunt primitive, conturate
ferm cu negru, cu ochi mari lncercănaţl, apropiaţi de rădădna nasului, cu sprâncene bine conturate.
Gradul accentuat de deteriorare face lmposlbilâ reconstituirea detaliilor wstlmentare ~I !!
cromaticii.
37. ANONll\I, Banat, sec. XVIII 2/2 - sec. XIX,

I nPierea Domnului,
ulei pe lemn,
26x20 cm,
nesemnat, nl'dalat,
Bis. Coşava, col. veche _a Muz. Banatului, 1932,
INV. 1041 (662).
Icoană reprezentând scena rldlcl!rll din mormânt a lui Isus, din păcate foarte deteriorata.,
an:'l ln partea centrală, cu cromatica greu de Identificat; se păstrează parţial feţele personajelor şi
urme ale veşmintelor. Gestica este largă, trupul lui Isus şi al celor dol. soldaţi sunt surprinse
ln mişcare.

38. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 212,

Fecioara cu pruncul,
tempera pc lemn,
34,5 X 30 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Surdu cu Mare
lNV. 1011.

(Caraş),

col. veche a l\Iuz. Banatului,

Icoanll specifică Banatului, prin modalitatea de redare a figurilor - expresia zâmbitoare,
calmii, nota realistă conferltll de carnaţia valorată cu rozuri, cromatica ln tonuri ral de. Volumele
realizate prin valora\11 tonale, mâinile cu linie elegantă; stilistic, Icoana se apropie ele cea atribuită
Iul Vasile Diaconul (cat. 17), deşi, dintre ucenicii cunoscuţi ai acestuia - George Dlaconovlcl,
Stancu Raicu şi Hadu l.azarevlci - nici unul nu a lucrat la biserica din Surducu )fare; pictura
acesteia a fost realizată de zugravul Vlasie! ln prima jumătate a secolului al X\' III-iea.
39. ANONI:\f, Banat, sec. XVIII, 1751 (?),
De~is,

ulei pe lemn,
46x35 cm,
nesemnat, datat pe verso - 1751,
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Bis. Surducu Mere, col. veche a Mw. Banatului, 1932,
INV. 1030.
feţele

Destul de prost conservată, cu urme de arsură care au deteriorat fondul, Icoana a conservat
personajelor, destinse, cu expresii calme, caracteristice 'picturii din această zonă.

40. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 2/2,

Isus binecuvdnlând,
ulei pe lemn,
62x45 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a Muz. Banatului,
INV. 10i2.
Iisus bust, binecuvântând cu Evanghelia ln stânga. Capul repictat, poslblle Intervenţii şl la
mâini. Pe porţiunile cojite se observă pictura originală. Gulerul de la tunica Iul Isus, destul de rar
lntalnlt ca element vestimentar, este realizat cu o delicateţe ce contrastează cu primitivismul desenului. Acest accesoriu este foarte asemănător cu cel pictat, pe felonul Sf. Nicolae (Cat. 30).
41. ANONIM, Banat, sec. XVIII 2/2,

Fecioara cu pruncul,
tempera pe lemn,
45x35 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Pădureni, col. veche a Muz. Banatului, 1932,
INV. 971 (682).
Icoană

de

roşu,

de
albastru

factură populară, realizată
şi

destul de stângaci, cu cromatica nevaloratl!, ln tonuri

alb.

42. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 2/2,
Iisus binecuvântdnd,
tempera pe lemn,
44,5 x 34,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Dis. Pădureni, col. veche n Muz. Banatului, 1932,
INV. 1033.
Pandant cu Icoana prezentând-o pe Maria cu pruncul (Inv. 971), realizată cu aceleaşi stângă
cii ln desen, cu cromatica axatl! pe culori primare, roşu, albastru, galben, cu uşor modeleu cromatic
ul tunicii; şi acesta aparţine unul zugrav ţăran localnic.
43. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 2/2,
Arhanghelul Mihail,
tempera pe lemn,
55x41 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a l\luz. Banatului,
INV. 1073.
Icoană de factură populară. Sfântul reprezentat 3/4, cu tunică albastră şi mantie roşie şi cu
un modeleu cromatic al cutelor sugerând volumul corpului. La aureolă, aripi şl la manşetele tunlcll se mal observă urme de foiţă de aur. Contururile sunt redate cu brun. Fondul albastru lnchls
este presărat cu steluţe albe. Chenarul pictat cu roşu şi foiţă de argint.
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<14. ANONIJ\I, Banat (?), sec. XVIII, 2/2,
Sfdntul Nicolae,

tempera pe lemn,
55x 41 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a l\luz. Bunatului,
INV. 10i1
Sfântul . Nicolae reprezentat 3j4, binecuvântând şi cu Evanghelia ln mâna stângă. Desen
sti\ngacl, de factură populară; stllistlca figurii este identică cu cea a icoanei precedente; se repetă
modalltalea de redare a volumului veşmintelor prin valoraţii tonale ale culorii de bazll. Fondul
este, de asemenea, albastru lnchls, cu două steluţe albe, grafica cu alb similară, chenarul, de asemenea, cu roşu şi foiţă de argint.
45. ANONil\I, atellcr românesc, sec. XVIII,

Sfdntul Gheorghe ucigtlnd balaurul,

ulei pe lemn,
31x24,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Crivina, col. veche a :l\luz. Banatului, 1936,
INV. 1002.
Icoană

deosebite ln cc

cu valoare documentară, cu un grad destul de accentuat de deteriorare,
priveşte punerea in pagină a temei care este cea claslcll.

fără

elemente

46. ANONIM, Banat, sec. XVIII, 2/2,
PrlJznicar,

tempera pe lemn,
28x21 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a Muz. Banatului,
INV. 1019.
Icoanll

lmpărţllă

ln

două

registre: sus,

reprezentaţi

bust,

Sflnţll

Nicolae

şi

Haralambie,

binecuvântează, lnveşmântaţi ca arhierei. ln registrul inferior, cel 40 de mucenici. Realizare de
factură populară,

desen naiv,

deficienţe,

anatomice.

47. ANONIM, Banat, sec. XVIII-XIX,

Prdzniear,

tempera pe lemn,
51 x38 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Jupâneşll, col. vecl1e a Muz. Banatului, 1932,
INV. 984 (685).
Icoană formală din patru registre a câte trei scene, cuprinzând len:e inspirai!' din praznicele
l\lalcll Domnului şi al lui Iisus. Desenul destul de stângaci, contururi ferrr.c cu negru. Căderea
ln falduri lejere a tunlcllor, lncercărl de redare ln perspectivă a pavlml'ntelor, caracterul narativ
al scenelor permit incadrarea icoanei elitre sfârşitul secolului al XVIII-iea sau lnceputul celui
u:-mător.

48. ANONIM, Banat, sec. XVIII- XIX,

Prdznicar,

tempera pe lemn,
29,5 x 24 cm,
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nesemnat, nedatat,
Bls. Temereştl, col. veche, a Muz. Banatului, 1932,
lNV. 1005.
şi

Scena centrală, Ilizibilă, lnconjurată de 12 scene cu desen stângaci, liniar. Fond cafeniu
verde. Pete de roşu. Interpretare naivă, factură populară. Chenarul pare revopsit.

49. ANONIM, Banat, sec. XIX,

Fecioara cu pruncul,
tempera pe lemn,
38 X 31 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Pădureni, col. veche a :\!uz. Banatului,
INV. 991 (677).
Fecioara ţinând pruncul pe braţul stâng. Fond albastru lnchls, desen stângaci, factură pop~lară.

51. POPA SIMION, Banat, sec. XVIII, 2/2,
Sfdnlu/ l\'ico/ae,

tempera pe lemn,
29x25 cm,
semnat ln dreapta centru cu alb: Simion Preot; nedatat,
Bis. Jebel, col. veche a Muz. Banatului,
INV. 994 (613).
Sfântul bust - faţă, binecuvântează şi ţine Evanghelia ln mâna stângă, mâna dreapUI
Desen destul de stângaci. Cromallca cu roşu, alb, galben. Contururi ferme cu
negru. Fond albastru ultramarin cu stele albe. Carnaţia cu ocru. Asemănătoare stilistic şi cromatic
cu alte trei Icoane provenind din aceeaşi biserică (lnv. 957, 958, 1069).
supradimensionată.

51. ANONIM (Simion Prot?) Banat, sec. XVIII, 2/2,
~laria tndrumătoare,

ulei pe lemn, .
81X37,5 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche, bis. Jebel, 1933,
INV. 957 (741).
Fecioara Maria, lnveşmântată ln albastru, roşu şi accente de galben, se detaşează pe fondul
albastru ultramarin, schiţând gestul de lndrumare. Realizare de factură populară, desen destul de
schematic, uşoare valoraţii tonale.
52. ANONIM (Simion Prot?), Banat, sec. XVIII, 2/2,

Isus binecuo{lntdnd,
ulei pe lemn,
81X37,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Trl!llll cllpitan.
INV. 958.

Inscripţie

ln 1. românii cu caractere chlrlllce: Aceastll lcoanll au pllltlt

Pandant cu Icoana cu nr. lnv. 975 reprezentând-o pe Fecioara lndrumătoare, realtzatll ln
Isus aşezat pe tron binecuvântând, lnveşmântat ln roşu şi albastru, se detaşează
pe fondul albastru ultramarin; apar lncercllri de modeleu cromatic al volumelor corpului.
aceeaşi factură;
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53. ANO;>.;L\I (Simion l'rul?), Dana!, sec. XVIU, 2/2,

Apostolu/ 1"oma,
ulei pc lemn,
80X 31) Cili,

nesemnat, nedatat,
Bis. Jcbel, col. veche e l\Iuz. Banatului,
lN\'. 1069.
Apostolul Toma ln picioare_, cu cartea ln mâini; lnveşmântat ln roşu, cu mantie pe umărul
stâng. Fond albastru verde. Capul supradimensionat ln raport cu trupul, cu trăsături stângace.
Stilistic se inrudeşte cu Icoanele cu numerele de lnv. 957 (cat. 51), 958 (cat. 52), respectiv lnv.
994 cat. 50, ceea ce ne permite să le atribuim zugravului Popa Simion care a lucrat la Lugoj şi
Zoit. O Icoană din colecţia Mitropolici Danatulul, provenită din aceeaşi biserică (lnv. 46/2 cat.
79), cu tema Isus ln faţa lui Irod, completează prin asemănările stilistice frapante grupul Icoanelor din colec\la 1\luzeului Banatului.
Bibi.: I. Mureşlanu, Co/eclia de artă religioasă a Arhiepiscopiei Banatului, pag. 78; pentru
Icoana din colecţie Mitropolici Banatului, idem, cet. 79, pag. 38.
54. ANONll\I, Banat, sec. XIX, 1801,

Arhanghelul Gavritl (dvera),
ulei pe lemn,
81x37,5 cm,
nei;emnat, Inscripţie şi dalare: Aceste dvere au pllitlt Mitru Sârb cu
le fie pomană ln veci bună vestire: 1801.
col. veche a Muz. Banatului,
ll'<\'. 1087.

soţie

se Marl(nca): ca

să

Arhanghelul Gavriil redat ln scena Bunavestlrll, pe fundal decorativ. Contururi apăsate,
desen stângaci, cu prospeţime detor!Ui cromaticii, dar·şl naivităţii desenului. Rama ·prinsă tn cule
de lemn. Cromatica cu culori primare, roşu, albastru, alb.
A participat la expoziţia: Teme iconografice, Tlmlşoera, 1991.
55. ANONIM,

Banat,

sec.

XIX,

1801

Fecioara Maria
ulei pe lemn
81x37 cm
nesemnat, datat cu negru ln dreapta: 1801,
col. veche 11 Muz. Banatului
INV. 1088.
Fecioara, 3/4 ln picioare, lmbrăcatil ln roşu. În fundal, arhitectura citadină. Contururi apă
sate, desen stangaci, de facturii populară.
A participat la expoziţia: vezi supra, cat. 54.
56. ANONL\I, atelier popular, sec. XIX,

Fecioara cu s finii,
ulei pc lemn,
:.15 x 29 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a '.\Iuz. B1matulul,
I:--:v. 1023.
ln centru, Fecioara aşezată pe tron, cu pruncul ţinut pe mâna stângă, lnconjurată de arhangheli şi sfinţi lngenuncheaţl. Desenul naiv, disproporţii ln anatomia personajelor. Stlllstlc, Icoana
nu este specifică Banatului.
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57. ANONIJ\I, Danat, sec. XIX,

Maria tndrumdtoare,
ulel pe lemn,
44x22 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Bulin, col. veche a :\luz. Banatului
INV. 1024
Pe fond albastru-prusla, Fecioara ln albastru, schiţând gestul de lndrumare; starea
de conservare a picturii nu permite observarea detaliilor.

precară

58. ANONIM, Danat, sec. XIX,
S(tlnlul Ioan,
ulel pe lemn,
44x22 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Butln, col. veche a ::\luz. Banatului,
INV. 1025.
Sfântul Ioan ln hlamidă roşie şi cămaşă oliv. Fond lntunecat. H.eallzare destul de stângace,
anatomice. Pandant cu l\laria lndrumăloare, lnv. 1024, cal. 57.

deficienţe

59. ANONii\J, Danat. sec. XI X,

lncoronarea Fecioarei,
ulel pe lemn,
79x53,5 cm,
nesemnat, nedatat
col. veche a Muz. Banatul ul, achlzl ţie, 1933,
INV. 1062.
Temă specllică Transilvaniei şi Banatului lncepând cu cea de-a doua jumătate a secolului ai
XVIII-iea, de inspiraţie occidentală. Realizare destul de stângace, cromatică ln tonuri calde, lncercărl de modeleu cromatic al volumelor.

60. ANONIM, Da.nat, sec. XIX,

Bunavestire,
ulei pe lemn,
32x23,5 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a l\luz. Banatului,_
INV. 1075
Scena Bunavestlril, lntr-o Interpretare realistă, cu apariţia elementelor de recuzită de ina lnccrcării de perspectivă, redată eronat; ansamblul lcoanel denotă influenţe puternice ale
plcturll orientale.
A participat la cxpozilla: Teme ieonogra(ice. Tlmlşoara, 1991.

t~rior,

Gl.

A:\O~DI,

Banat, sec. XIX,

Pogordrea S(dnlului Duh,
ulel pe lemn,
32x24 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a l\luz. Banalului,
INV. 1097.
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Tema tradiţională a pogorârii Sf. Duh, redat!! lntr-o manierii puternic Influenţată de Iconografia occidentală; pavimentul reprezentat ln perspectlvli, volutele tronului pe care stli Fecioare
(element necaracteristic Iconografiei ortodoxe), redarea ln mişcare a trupurilor, cu modeleu cromatic al veşmintelor, susţin enunţul de mel sus; Icoane este pandant cu cca reprezentând Bunavestire (inv. 1075).
A participat la expoziţii: vezi supra, cat. 60.
02: ANONJ:\I, Banat, sec. XVIII, 1799,

Sfântul 1Yico/ae,
ulei pe lemn,
81x51 cm,
nesemnat, datat, pe evanghelic, 1799,
Bis. Sintcşti, col. veche a ;\luz. Banatului, 1932,
lN\'. 1068.
Sfântul '.'licolae ln picioare, binecuvântând şi cu evanghelie deschlsli ln mâna stângă. Capul
expresiv cu carnaţie valorată tonal, supredlmenslonatli faţă de corp. Fondul plat; ln partea inferioară est~ sugerată o pardoseală redată ln perspectlvA. De menţionat că la biserica din Slnteştl
de unde prJvi.1c icoana, a lucrat Ioan Zugravul din Lugoj un chivot ln 1786 şi pictura murală a
bisericii în 1 798.
Bibi.: I. B. ?1lureslanu, op. cil. p. 79.
63. ANONBI, Banat, sec. XVIII/2- XIX,

Sfunlu/ Sicolae,
ull'i pe lemn,
35 x 59 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a Muz. Banatului,
INV. 1034.
Panou central al unul triptic, cu Imaginea Sf. Nicolae ln
Icoana realizată ln manieră occidentală.

veşminte

de Ierarh; în lintel -

năframa Veronicăi.

6-1. ANONDI (.\ndrel ?), sec. XVIII 2/2, 1771,

Sfin/ii Gheorghe, Paraschiva

şi

Dumitru,

tempera pe lemn,
40 X 31 cm,
semnat(?), datat(?), pe verso cte: Andre, marte 8, 1771,
Bis. Jebel, col. veche a Muz. Banatului,
INV. 993 (618).
Cele trei personaje prezentate frontal, ln picioare; desenul destul de rudimentar, cromatica
de lerlorată.
65. ANONIM (Andrei?), sec. XVIII 2/2, 1771 ?,

Sfin/ii Grigore, Vasile

şi

Ioan

ulei pe lemn,
39,5x 32,5,
nesemnat, nedatat,
Uis. Jehel, col. veche a Muz. Banatului,
INV. 992 (619).
Icoana realizată de aceeaşi mânii ca şi cea precedentă (lnv. 993), prezintă pe cel trei ln
de ierarhi, cu mitre pe cap şi hedernlţe, Ce şi-n cazul precedent, cromatica este destul

veşminte

de

deteriorată.
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Foto 1. A:\'ON Dl, lnvierea JJomnu/ui.
C.\T. >:r. 1

Foto 3. ANOI\L\I, Sfântul 1\'ico/c1e.
C.\T. :'\r. O

Foto 2. Ai\O:'\ DI, Apostolul Andrei.
C.\T. :\'r. 2

Foto 4. l\EDELCL l'OPOYICI, Fecioara cu
pruncu/. CAT . .\ir. 7
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Foto 5. IACO\- Dll'\ H..\~l:'\ARI ( ?), Fcrioara
cu pruncul. „.Ui/uiloarc", C.-\T. :\r. 4 .

Foto 7.

,\~Ol'\

Ul, .S{i11lul I /ie,
:-.;r. 12 .

t:xr .

Foto fi. A:\:ONL\1, Frcioara cu pruncu[ . ,.P/adilera", C .-\T. :\r. 1-1.

Foto 8.

ŞTEFAl\ TEXEŢCHI,

Jisu~ învă/ll.lor,.

C.\T :'\r. 22.

485
https://biblioteca-digitala.ro

•

Foto 9. GEORGE DIACONOICI, Fecioara
cu pruncul, CAT. Nr. 20.

Foto 11. ANONIM, Fecioara cu pruncu/,
CAT. Nr. 41.

Foto 10. ANONil\I, Prezentarea
Templu, CAT. Nr. 23.

Foto 12.
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A.i~ONIM,

Mariei

lJunuvestire,
GAT. Nr. 60.

la

65. A:\O:\L\I (Andrei?), Banat, sec. XVIII 2/2, 1771 -„~

.')ase apostoli,

ulei pe lemn,
40x31,5 cm,
nesemnat, nedatat,
Bis. Jebel, col. nchc a l\luz. Banatului, 1931,
lNV. 1032.

în prim-plan, apostolii Petru şi !\!arcu. 1n plan secund, capetele Sf. !\latei, Filip, Simion.
Cdui de-al şaselea, Andrei, i s-a trecut doar numele, deasupra aureolei. Pandant cu cele două icoane
pre7.entate mal sus, provenite de Ia Jebel; este destul de deteriorată, dar pare executată de aceeaşi mânii; figurile apostolilor sunt tratate Individualizat, fiecare personaj este surprins ln altă
pozitle, trupurile au Imprimată o notă de dinamism, mal accentuată decât ln icoanele precedente.
67. ANONDI,

Banat,

Sfin/ii Grigore,

sec. XVIII 2/2,
Vasile

ulei pe lemn,
29,5 x 24 cm,
nesc mnat, ne datat,
col. ycchc a ~luz.
l~V. 1016.

şi

Ioan,

Banatului,

Cele trei personaje prezentate frontal, ln veşminte arhiereşti, pc fond nrde-alabstru; trupurile indesate, figurile destul de greoaie, zâmbitoare, cu tendinţe spre Individualizare, specifice
Banatului ln această perioadă.
68. ANONIM, Banat, sec. XIX,

S(dnl militar,

ulei pe lemn,
29,5x23 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a l\Iuz. Banatului,
INV. 1017.
Sfântul ln picioare - faţă, ln veşmânt militar, cu crucea ln stânga i;I
Realizarea de ansamblu a icoanei este lnfluentaţă de arta occldentalll.

suliţa

ln dreapta.

69. ANONDI, Banat, sec. XIX,

S(dntul Ioan Euanghelistul,

ulei pe lemn,
79,5 x 27 cm,
nesemnat, nedatat,
col. veche a Muz. Banatului,
INV. 1070 (634).

achiziţie

1932,

Sfântul ln picioare - faţll, lnveşmAntat ln tunică verde şi mantie roşie, în :cădere lejeră.
cu trăsllturl delicate, mâinlle redate cu fineţe, Prin modul de reprezentare a personajului, icoana se apropie de temele rellglOR5C lucrate ln maniera picturii de ş"•alet, puternic
influenţată de iconografia occidentală.
Faţa ovală,

70. ANONIM, Banat, atelier sârbesc, sec. XVIII, 1792,
Fecioara cu pruncul,
ulei pc lemn, foiţă de aur,
86 X 53,5 cm,
nesemnat, datat, 1792,
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Inscripţie

col. veche
INV. 965.

fragmentară

a

Muz.

ln lb. sârbă,
Banatului,

Variantă a gravurii cu tema Fecioara cu pruncul de la Bezdln (1774), Icoana este somptuprin cromatica caldă cu brunurl şi foiţă de aur, pe fond albastru ceroleum, ca şi prin coroanele cu decoraţie barocii.
oasă

DORINA PÂRVULESCU
Muzeul Banatului
P-ţa Hunlade Nr. 1,
1900 Tl mlşoara,
ROMÂNIA

NOTE
1

începând din 1928, vezi AnB, I, 1928, nr. 1.
AnB, III, fasc. II, 1929, p. 72.
3
Valori ale ariei sdrbilor în Romdnia, Beograd-Novl Sad, 1991, Catalog de expoziţie, p. 28.
1n continuare se va prescurta, Valori ...
4
Colecţia Mitropoliei Banatului, lnv. 4592, 4593.
6
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb, Timişoara: Valori. .. p. 28, cat. 12-15.
8
I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1980. p. 228.
7
Ibidem, p. 234.
8
I. Frunzettl, Arta romdneascd ln secolul al XIX-iea, Buc. 191J1. fn continuare se va prescurta I. Frunzetu, 1991.
9
R. Vârtaciu, A. Buzllă, Barocul ln Banat, Catalog de expoziţie, Timişoara, 1992, pp. 5759, cat.125-140. Pentru Identitatea numelui celor două localităţi vezi Borovszky S, Temes Varrnegyr,
Budapesta, 1914, p. 42.
10
Valori ... , p. 34, cat. 33.
11
A. Diacon, Un prapor vechi interesant, Foaia diecezand, Caransebeş, 1897, an. XVI, nr. 47,
p. 56.
13
Valori ... , p. 28, cal. 10-11.
13
Marius Porumb, Zugravi şi centre romdneşti de picturd din Transilvania, sec. XVlll, ln
AIIAC, XIX, 1976, fig. 28.
14
I. C. Panait, Rolul zugravilor de la sud de· Carpaţi ln dezlloliarea picturii romdneşti din
Transilvania, ln SC! A, seria Arte Plastice, tom. 31, 1984, p. 82, fig. 17; idem,. Bişerici de. lemn
monumente istorice din Episcopia Alba Julia, mdrturii de continuitate şi creaţie romdneascd Alba Iulia,
1987, p. 74, pl. 29. ln continuare se va prescurta I. C. Panait, 1987.
15
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb, Timişoara Valori ... , 34, cat. 34.
18
Colecţia Protopopiatului Ortodox Reşiţa.
1

LE CATALOGUE DE VANCIENNE COLLECTION DES ICONES ROUllAINES
SUR DOIS DU MUSEE DU BANAT.
Rlisumli

La

.

ete

.

petite collection d'lcon~s ·sur bOts ·a
constttl1ee par I. Miloia, anclent dlrei:teur du
Musee du Baanat, im froislerne d~enrile 'de :notre· ·siecle; ·
Blen que Ia plupart des pieces appartienent au XVIll"eme,: .du XIX"eme: slecle, elles vont
d'lllustrer une epoque tres Interesante pour la vie splrltuelle de Ia provlnce. L'histolre des lcones
et de la pelnture murale de Banat est llee, jusqu'au -.mllleu du., .XVIll·lerne slecle, :de celle de Ţara
Românească et Oltenia. Peu apres cette perlode, elle prend ·des- 'tralts caracterlstlques, et forme
une groupe a part de Ia peinture roumalne. Cette evolution est blen vlslble ·aux pleces de notre
collection qul illustre aussi la grande di verslte des expressions !J.rtlstlques et. at1~sl des .peintres,
parml lesquelles on trouvent non seulement des pelntures formes dans des ateliers de peinture,
mals aussl des zografs paysans au pr~tres, qul consacrent Ieur modeste productlon artlsllque aux
gens slmples des vlllages roumalns.
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PREOCUPARI DE PROTEJARE A BISERICILOR
DE LEMN DIN BANAT IN PERIOADA
INTERBELICA

Între diferitele categorii de monumente, asupra cărora s-au concentrat interesul şi preocupările de protejare, bisericile de lemn au ocupat un loc prioritar ştiut
fiind că ele sunt cele mai expuse pieririi. Pentru salvarea lor s-a urmărit, pe de-o
parte cercetarea şi inventarierea spre a le putea pune sub protecţia legii monumentelor, iar re de altă parte, protejarea nemijlocită prin intervenţii de conservare-restaurare.
În Banat, aceste preocupări se bucură de continuitate prin activitatea dintre
Hl21-1940 a Secţ.iunii pentru Banat a Comisiunii Monumentelor Istorice. Aceasta
atinge apogeul de realizări în deceniul al patrulea când, o dată cu mutarea sediului
comisiei de la Lugoj la Timişoara, în 1929, în componenţa ei figurează Ioan Boroş,
Icachim l\Iiloia, Victor Vlad şi Adam Cucu, iar secţia stabileşte o strânsă colaborare cu alle două instituţii angrenate în protejarea mărturiilor culturale: Societatea de Istorie şi Arheologie din Timişoara şi Muzeul Bănăţean 1 .
Programul curent al C.M.I. - Secţiunea pentru Banat urmăreşte inventarierra monumentelor, cu descriere, re leva re şi fotografiere şi lucrări de conservare la
ce le a căror stare face necesară intervenţia urgentă.
Prioritatea cercetării bisericilor de lemn se reflectă şi in numeroasele solicitări
ce date privind vechimea şi valoarea istorică venite din partea C.M.I. Bucureşti
pentru bisericii<' bănăţene 2 •
Între primele biserici de lemn cercetate de C.M.I. in Banat figurează cele de
;a Bulin, Duboz, Partoş, Surducu Mare şi Bucovăţ, descrise, relevate şi fotografiate între 1929-1930, in deplasările lui Ioachim Miloia şi ale arhitectului Victor
Vlad 3 .
La Bulin şi Partoş, investigaţ.ia paramentului urmăreşte şi descoperirea unor
posibile urme de pictură, prin sondaje şi decapări, care dau rezultate la biserica de
l<'mn din Butin, unde este dezvelită decoraţia originară a lemnului cu steluţe, peşti,
chenare, sporind astfel interesul etnografic al construcţiei. În aceiaşi ani sunt descrise şi fotografiate bisericile de lemn din l\Iăguri, Criciova (biserică de lemn catolică, preluată de populaţia slovacă de la vechea comunitate ortodoxă)', sau biserica
cc lemn sârbească din Ofseniţa, la care se consemnează în mod special calitatea
sculpturii uşilor împărăteşti şi mobilierul complet, păstrat din secolul al XVIIIlt'as.
În următorii doi ani, campania de investigare şi cercetare a bisericilor de lemn
bănăţ.ene continuă, între cele fotografiate şi relevate numărându-se cele din lersig,
Cebza, Teş, Crivina de Sus, Hodoş. În 1933 este subliniată importanţa bisericii
de lemri din Căpăt pentm judeţul Timiş-Torontal care, în afara celei din Hodoş,
este singura pictată 6 • În a doua jumătate a deceniului al patrulea figurează în
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Fig. 1. Biserica de lemn din

Căpăt

preocupările de cercetare ale secţiei bănăţene a C .l\1.1. bisericile de lemn din Powrgina, Margina, Poieni, Tomeşti, Curtea, Pietroasa şi Coşava 7 •
. Numai în 1932 se realizează relevarea şi inventarierea unui număr de rn de
biserici, monumente istorice 8 , între .care un loc ele seamă revine bisericilor de
lemn, secţia b3.năţeană a C.l\1.1. având în vedere publicarea monumentelor studiate
„într-o lucrare cuprinzăloare'· 9 • De altfel, o parle a bisericilor ele lemn cercetate
ati fost popularizate in raginile .lnalelor Banalului sau ale revistei Luceafărul,
în perioada Hl29-1938 Ioachim Miloia publicând date asupra bisericilor din Berini,
Butin, Dubo7, Partoş, Iersig, Ccbza, Povergina, Margina.
Cn prim rrzultat al acestor cercetări şi al cunoaşterii bisericilor de lemn a
fost preluarea tinui număr însemnat dintre ele sub protecţia Legii monumentelor.
Astfel, s-a rralizat un prim pas în direcţia salvării lor, ameninţările venind nu
numai de la condiţiile de mediu, ci mai cu seamă de la societate. Este perioada
în care (după 1927 mai accentuat), chiar şi în parohiile cele mai sărace se doreşte
construirea unei biserici de zid.
În 1934 C.l\I.I. atrage atenţia asupra calităţii de monument, consfinţită prin
lege, pentru toate bisericile mai vechi de 183410 , iar parohiile sunt solicitate să comunice situaţia bisericii în cazul iniţierii de lucrări sau dărâmări. Aceasta face ca
numeroase parohii să comunice dorinţa demolării vechilor biserici de lemn şi să
solicite acordul comisiei sau să anunţe doar starea de „precolaps" a bisericilor de
lemn. Aşa este cazul vechii biserici din Jitin, pe amplasamentul căreia se doreşte,
în 193H, constru irc a unei noi biserici 11 • La Teş credincioşii intenţionează folosirea
materialului de construqie din biserica veche la terminarea casei parohiale aflate în
lucrn 12 • La Bntin, Consi 1in l eparhiei Caransebeşului solicită, în 1936, demolarea
bisericii declarate rnonumcnt 13 , pentru care C.M.I.' ~ Secţ.iunea pentru Banat a
luat în 1930 măsuri pTovizorii de protejare.
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Fig. 2. Biserica

d~

lemn din Crivina

d~

Sus

Declararea prin Derrcl Hegal a unor bisuici de lemn din Banat ra monu·mente istorice a frânat într-o oarecare măsură tendinţa înlocuirii vechilor lăcaşuri,
fără însă a o eradica. Faptul că pentru Butin se solicită, la numai 7 ani de la
declararea bisericii ca monument, dărâll1area ei, relevă nu numai aspectul dramatic
al posibilităţilor financiare ale C.M,I. pentru a sprijini protejarea monumentelor, ci
şi propugarca subterană a unei mentalităţi, în cel inai hun caz de indiferenţă faţă
de valorile culturale tradiţ.iona:e.
Includerea bisericilor de lemn bănăjene sub protecţia Legii mom1mentelor a
început în 1926 prin înscrierea bisericilor din Căpăt şi Duboz 14 , majoritatea fiind
declarate monumente în deceniul al patrulea. Între acestea pot fi amintite bisericile
de lemn din Ofseniţa, Surducu l\fare, Butin, Bucovăţ, Crivina de Sus, Poverg1na,
Partoş 15 •.
Faţă dr protecţia bisericilor vechi, poziţia parohiilor este variată, în unele
cazuri alătur:indu-se solicitărilor insistente ale C.M.I. - Secţiunea pentru Banat,
care face demersuri repetate spre a obţine fonduri pentru reparaţii, către prefect uri, episcopii, C.l\1.1. Bucureşti şi Ministerul Cultelor şi Artelor. Pentru bisericile
din Duboz, Tcş şi Poieni intervin cu solicitări de reparaţii-preoţii, primarii locali
sau hwăţătorii; la Cebza parohia face proptiri, cerând C.1\1.I. luarea unor măsuri
urgente 16 , iar .la Crivina de Sus parohia îşi asumă repararea bisericii sub controlul
secţiei bănăţene a comisiei 17 •
Sub aspectul dirijării şi realizării lucrărilor de conservare a bisericilor de lemn,
Secţiunii pentru Banat a C.M.I. i-a revenit un rol de seamă şi deloc uşor, dată
fiind confruntarea cu o permanentă lipsă de fonduri. Practic, graţie acestei preocupări s-a putut salva majoritatea bisericilor de lemn bănăţene, ce se păstrează şi
astăzi.

Între primele intervenţii patronate de C.M.I. in Banat asupra bisericilor de
lemn se n11mf1ră cele de la Bulin ~i Duboz, lucrări urgente de protejare provizorie
până la H'alizţlr<'a· restaurării lor. L<t Duboz se execută acoperire..a provizorie cu:
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Fig. ::I. f,iseric.i fostei

n.ănăsliri

Cl'lna

hârtie gudronată, reparaţii de mortar la exterior şi două sprijiniri in pronaos~
pentru a împiedica aplecarea spre nord a biscricii1 8 • Lucrarea se face în 1930 de
către George Biştea din Duboz 19 • În Hl34. o nouă internnţie a Secţ.iei pentru Banat.
a C.M.I. vizează proptirea peretelui sudic al bisericii din Duboz, in aşteptarea fondurilor de restaurare zo.
La biserica de lemn din Bulin are lor, t.ot in anul 1930. o intervenţ.ie urgentă
de protejare pro,·izorie. Se înlocuiesc fi căpriori putreziţi, se acoperă biserica provizoriu cu hârtie gudronată, se înlocuiesc „tălpile din stejar şi grinzile de sus cu brad'·,
se refac soclul din ciment şi „4 grinzi sprijinitoare la interior". Lucrările, finanţate
de C.M.I., sunt executate de Burg Iohann 21 şi urmărite de arhitectul Victor Vlad şi
de Ioachim Miloia. Încă din 1930, arh. Victor Vlad face o serie de schiţe şi devize
pentru reparaţ.ii la bisericile de lemn din Surducu Mare, Butin, Bucovăţ, Partoş 22 •
La biserica din Surdcu Mare, secţia bănăţeană a C.M.I. intervine pe lângă prefectura din Oraviţa, care finanţează cu 4 OOO lei lucrările la acoperiş, în anul 1933 23 •
Un an mai târziu, comisia aprobă lucrările de refacere a zidurilor din paiantă ale
bisericii din Teş, autorizând numai folosirea aceluiaşi tip de cărămidă, retencuirea
şi consolidarea cu bază solidă din lemn, lucrări pentru care comisia alocă suma de
3 OOO lei 21 •
Între 1934-1935 au loc intervenţii radicale la biserica fostei mănăstiri Cebza, din
nou ameninţată cu prăbuşirea. Lucrările vizează acoperirea din nou şi consolidarea, fiind
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Fig. 4. l is:dc.1 tlin Clbz11 ln lt89

conduse de meşterul Heghes Gheorghe 2 '. Ioachim Miloia se deplasează pentru control şi instrucţiuni în toamno lui 1934 şi ln primăvara anului următor. Acum are
loc consolidarea zidurilor prin introducerea unor contraforţi din cărămidă, inexistenţi anterior lu faţadele laterale, prezenţi şi astăzi la biserica din Cebza.
Intervenţia C.M.I. - Secţiunea pentru Banat a salvat şi biserica de lemn din
Căpăt, aflată într-o stare critică din cauza furtunii din 12 septembrie 1931 33 ce a
suqiat turnul peste acoperiş. Lucrările se execută ln 1935 de către meşterul Nicolae Moise si constau din lnlocuirea scheletului de lemn, realizarea din nou a
acoperişului ş.i turnului, ridicarea bolţii, tencuire şi zugrăvire 37 • La 13 noiembrie
secţia bănăţeană a C . .\I.l. înregistrează terminarea lucrărilor finanţate de prefectura judeţului 28 •
lncepând rn anul Hl34, lu preocupările C.M.I. -- Secţiunea pentru Banat se
intensifică strângerea de fonduri pentru repararea bisericilor de lemn, lndeosebi a
acoperişurilor. Soluţionarra problemei se dovedeşte dificilă la biserica din Poieni,
care solicită ajutor de la C.M.I., de la prefectura judeţului Severin şi chiar Direcţiunii generale de distilare a lemnelor din Margina 29 •
ln 19:36 o :situaţie similară se iveşte la biserica din Crivina de Sus, unde
Secţiunea pentn• Banat a C.M.I. acceptă, în 1938, tencuirea interiorului, interzicând-o la exterior pentru a se păstra caracterul celui mni vechi monument bănă~
ţean din categoria bisericilor de lemn 30 .
Pentru acoperirea bisericii din .Jupâneşli, solicitările de fonduri incep din
1938n, aceeaşi problemă fiind semnalată pentru biserica din Povergina lu 1939,
când lncep şi căutările pentru o sursă locală dl• şindrilă. 1n ciuda dorinţei locale
(!e înlocuire a inwlitorilor din şindrilă cu tablă, comisia insistă la Poieni şi Povergina asupra folosirii şindrilei, pentru a ~e respecta aspectul originar al monumentelor, interesându-se ln mod special de sursele de şindrilă şi de 1alitatea acesteia 32 •
Până ln 1948 C.'.\1.I. continuă şi pentru Banat păstrarea bisericilor de lemn
printre preocupările prioritare. În 1943 ~e acordă ajutor pentru bisericile din Zoit şi
Curtea 33 , iar în 1\.146 se deschid şantiere de reparaţii la acoperişurile bisericilor

493
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. Fosta

biserică

de lemn din

Ducovăţ

din Hăteşti şi Surd ucu Mare 34 • Pentru biserica din Berini, în 1944, se are în vedere
intervenţia la prefectura judeţului pentru finanţarea reparaţiei acoperişului3~.
În ciuda interesului, efortului şi intervenţiilor realizate de C.M.I. pentru
protejarea bisericilor de lemn, în 1942 asupra bisericilor bănăţene planează din nou
ameninţarea demolării la Crivina de Sus, Breazova, Poieni, Nemeşeşti, Curtea şi
Zolt 30 • Pentru Căpăt, în 1943, Calul Bogdan semnalează acelaşi pericol în cazul
neintervenţiei 37 •

De altfel, statutul de monument, demersurile şi lucrările iniţiate de C.M.I. în
Banat, mai cu seamă în deceniul al patrulea, nu au putut salva toate bisericile din
lemn. Între cele pierdute se numără bisericile din .Jitin, Balclovini, Duboz, Butin,
Tcş, Ofseniţa. Chiar dacă pentni· Butin, sub semnătura lui Nicolae Iorga, C.M.I.
transmile: „În principiu bisericile vechi nu se pot dărâma, ci se fac sforţări pentru
buna lor conservare'' 38 , parohia anunţă în 23 noiembrie 1937, dramatic şi lapidar,
că biserica veche „c11 to tu 1 ruinată, putredă, în 20 nov. a .c. s-a prăbuşit la pământ,
grămadă, acoperindu-se cu turnul sfărâmat, putred şi el" 39 •
Dincolo de pierderile survenite în pofida efortului de protejare a bisericilor
de lemn din Banat, în cei 27 de ani în care C.M.I. s-a preocupat de aceste monumente s-au înregistrat şi incontestabile victodi. Existenţa bisericilor de lemn din
Căpăt, Cebza, Crivina de Sus, Poieni, Zoit, Curtea, Băteşti, Povergina, .Jupâneşti,
Margina, care stau încă mărturie a meşteşugului arhitecturii populare bănăţene, e
greu de imaginat fără această activitate tenace, realizată de Comisiunea '.\lonumentelor Istorice în perioada interbe I ică.
arii. LILIANA

ROŞIU,

Comisia Monumentelor, Ansamblurilor
şi Siturilor Istorice Banat - Crişa11a,
Timişoara 1900, Str. Rodnei 8,
RO:\IÂNIA
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L\ PROTECTIOX DES EGLISES E'.'t BOIS DL' DA~AT EXTRE LES DEUX GUERRES
n~sum~e

Les ~glises en bois du Banat re presentent une des pr~occupatlons prlorltalres dans l 'actl \'!te de Ia Section pour le Banat de la Commlsslon des Monuments Hlstorlques.
L'actlvlle dans ce domalne comprend Ia recherche et l'evldence des egllses ct des travaux
de conservatlon, la ou Ieur exlstcnce fut mise cn perii.
La recherche a offert des lnlormatlons pour un grand nombre d'eglises en bols, en rendant
posslble Ia declaratlon en monuments blstorlques et en consequence, leur protecllon par lu lorce
de lu lol.
Un autre aspect de cette protectlon rut I 'assurence des ressources flnencleres 1 t la coordonetlon des treveux de conservatlon des structures, des tolts et pour le n aintlen des ceracterlstlques archltecturales d'orlglne.
En depll de quelques pertes, la survlvence des eglises en bols de CApAt, Cebze, Crivina de
Sus, Poieni, Zoit, Curtea, BAteştl, Poverglna, Margine, est eussl Ie merite de l'uctlvlte soutenue
de la Commlsslon des :\lonuments Hlstorlques.
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POATE EXISTA O ARHEOLOGIE ROMANICA?

Analizând, chiar şi superficial cercetările şi opiniile exprimate în scris de
istorici şi arheologi asupra epocii postromane s-a admis, în genere, că fenomenele
istorice respective din aria teritoriilor carpatice nord-balcanice se desfăşoară în
prefeudalism, loc comun, arhicunoscut în periodizarea istoriei vechi a României,
cuprinzând secolele IV -IX. Arheologia respectivă a fost şi este considerată arheologie prefeudală sau a epocii prefeudale, iar descoperirile ca prefeudale. Există şi
excepţii, dintre care amintim volumul lui C. Daicoviciu, Dacica, în care economia
lucrării reflectă şi gândirea autorului: Dacia preromană; II. Dacia romană şi III.
Dacia postromanci 1 • Se contura astfel o opinie prin care termenul de prefeudalism
era înlocuit cu cel de postroman.
În studiile de filologie şi lingvistică, delimitarea este foarte precisă. C. Tagliavini în lucrarea sa recent apărută în limba română, după opinia noastră fundamentală, scrie: „Filologia romanică are ca obiect studiul, in primul rând istoric şi comparativ, al limbilor şi literaturilor romanice (sau neolatine), făcând şi discuţia ce
ne interesează pentru vorbitorii care «trăind în România şi vorbind romanica,
nu cunoscuseră discontinuitatea în folosirea latinei, pe măsură ce limba romanică
se depărta de latină» ea devenea limbă romanică"; graiul de toate zilele era limba
populară" 2 •

Aproape în unanimitate filologii, dar mai ales lingviştii români au adus
argumente hotărâtoare în sensul delimitării tranşante a ceea ce acoperă, pentru
istoria şi cultura noastră, termenu I de romanic.
Pentru Al. Rosetti „Limba română vorbită de Qromani», adică de locuitori
ai Imperiului roman - acesta în sensul numelui nostru etnic - s-a bucurat de
prestigiul Imperiului roman şi de strălucirea legată de civilizaţia romană, opusă
civilizaţiei popoarelor migratoare" 3 • E. Petrovici definea mereu „romanica ce stă
la baza limbii române"4,iar slavistul I. Pătruţ scria că „trecerea de la faza romanică hi cea română ~i formarea limbii române, ca o unitate lingvistică distinctă
de celelalte limbi romanice, s-a înfăptuit prin secolul al VII-iea. Deci, de o influenţă slavă anterioară secolului al IX-iea, după părerea mea (I.P.), nu se poate vorbi,
întrucât limba română nu există ca atare înainte de această dată" 5 •
Două dintre cele mai recente lucrări de lingvistică românească, şi ultimele pe
care le vom aminti în ilustrarea părerii lingviştilor români privind problemele secolelor\' -VII e.n„ sunt ale lui G. Ivănescu care admite o strânsă comuniune între
populaţia dacă liberă şi daco-romanii din fosla provincie, dintre care şi cei dintâi se
romanizaseră sau erau pe cale de a se romaniza, şi conchide: „Aşadar trebuie să
admitem că, până în secolele al V-lea - al Vii-lea, atât Muntenia, cât şi teritoriul
dintre Munţii Căliman şi Munţii Rodnei, apoi Carpaţii Răsăriteni, precum şi Mara-
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mureşul şi Crişana s-au
nică şi Dacia, adică

integrat în teritoriul de limbă latină din Peninsula Bakaniîn teritoriul de formaţie a poporului român" 8 , şi a lui I.
Coteanu care cuprinde evoluţia limbii române şi următoarele două perioade, pentru
secolele II-XII;
1. „Perioada (traco-) daco-romanică (din secolul al II-iea, chiar mai înainte),
şi până în secolele \'I-VII), pe care o putem împărţi în două: a) până în secolele
III-IV şi b) până în secole VI-VII.
2. Perioada dintre secolul al Vl-lea şi al Vii-lea şi al XI-iea sau cel mult
al XII-iea, cînd se stabilesc noi condiţii de dezvoltare pentru ramura numită ulterior daco-rornană'· 7 •
Cultura acestei populaţii deja romanice (nu romane) a cunoscut şi ea, cum rezultă din cercetările arheologice de până acum, trei perioade destu I de bine pre·
cizate:
I. Secolele III-IV e.n., răstimpul de după abandonarea oficială (militară
şi administrativă) a Daciei, dar în acelaşi timp şi de revenire a Imperiului romano-bizantin la nordul Dunării, în 'Temea lui Constantin cel Mare şi de răspân
dire a creştinismului.
II. Secolele V -VI e .n., două secole în care continuă legăturile cu Imperiul
romano-bizantin, cu intensitatea lor maximă în vremea lui Justinian, politice,
militare, dar şi economice şi religioase, de stabilire în acelaşi timp a „păcii hunice''
şi de înlocuire a unei stăpâniri nominale germanice cu alta (vandali, ostrogoţi,
gepizi).
III. Secolele VII-IX e.n., trei secole de individualizare a civilizaţiei şi culturii autohtone în condiţiile unei mai îndelungi perioade de linişte creată de echilibrul de forţe dintre Imperiul carolingian spre vest şi „caganatele" avare spre est,
de raporturi cu slavo-avarii şi bulgarii, până la revenirea Imperiului bizantin în
Dobrogea şi pe linia Dunării şi pătrunderea maghiarilor în câmpia dintre Dunăre
şi Tisa, în vestul Dunării mijlocii.
Arheologii cercetători ai acestei perioade au numit civilizaţia respectivă în
diferite feluri: „cultura (arheologică n.n.) autohtonilor" (19Ci7) 8 sau „cultura materială a românilor" (1977) 9 de Eug. Zaharia; cultura creată de „populaţia romanică,
preponderent daco-romană", în sens de „Romanitatea târzie şi străromânii" (1976)
pentru secolele III-XI, de Oct. Toropu 10 ; „Cultura materială veche românească"
(1978) de M. Comşa 11 ; cultura „populaţiei băştinaşe din regiunea est-carpatică a
României în secolele V-XI e.n." (1978) şi a „romanităţii carpato-dunărene", a „populaţiei romanice" sau a „populaţiei vechi româneşti" (1981) de D. Gh. Teodor 12
şi, în sfârşit, creaţia „elementului autohton romanizat" (1980), de I. Mitrea 13 •
Toate aceste concluzii la care ajung cercetătorii români impun o afirmaţie ce
decurge din chiar sensul firesc al faptului - termenul de arheologie prefeudală nu
mai are sens şi nici acoperire ştiinţifică. Credem că va trebui înlocuit cu termenul
de arheologie romanică, respectiv arheologie veche românească, paralel cu arheologia
vestigiilor populaţ.iilor migratoare, astfel:
I. Arheologie romanică (pentru secolele IV-VII e.n.) şi
I I. Arheologia cu privire la epoca veche românească (pentru secolele VII IX/XI e.n.).
Este o înţelegere teoretică impusă de cursul real al cercetărilor şi de realitatea faptelor arheologice şi în consens conjectural cu cercetările de filologie şi
lingvistică.

Se ridică, însă, o întrebare: nu cumva se suprapune cu conceptul de stil romanic - în arhitectură.? Răspunsul este categoric nu; el nu a fost dat de noi, ci
de istoricul de artă V. Vătăşianu: „Prin urmare, stilul romanic nu e o expresie
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specifică a popoarelor care vorbesc limbile romanice, aşa cum crezuseră istoricii
de artă din prima jumătate a veacului al XIX-iea, care i-au şi dat numele. Cercetările ulterioare au demonstrat că particularităţile etnice constituie doar simple

variante în eaclrul evoluţiei generale. Astfel, denumirea încetăţenită de stil (romanic) nu mai are azi decât valoarea unui termen convenţional" 14 . Un termen convenţiona 1 m1 poate submina terminologia unor cercetări cc acoperă realităţi arheologice concrete. El nu se opune termenului de arheologie romanică, nu-l poate
acoperi şi nu-l poate nici substitui. El nu se confundă cu termenul de arheologie
clasică grcac(/ sau romană, deşi o continuă, ca obiect de cercetare, pe aceasta din
urmă.

Pentrn cecu ce arheologul şi istoricul C. Daicoviciu consideră că înseamnă
Romani a şi Rom anus, şi în primul rând continuarea romanizării şi după 271-275
(„la romanisation des claco-romains continue et s'est achevec meme aprcs l'abandon")16, iar istoricul C. C. Giurescu, populaţie romanică în raport cu elementele
migrat.orii, nu se poate utiliza decât termenul de arheologia romanică şi a civilizaţiei vechi româneşti 16 . Creatorii civilizaţiei şi culturii respective fiind dacoromanii şi românii în mileniul I al e.n .. Este mileniul în care civilizaţia şi cultura
autohtone - romanică şi veche românească - din Dacia, Daco-Romania carpatodunăreană, Homânia a fost caracterizată de marele lingivst S. Puşcariu în cuvinle ce pot fi considerate o efigie a acelor vremuri şi anume: „Împrejurarea că
noi, românii, am trăit în curs de atâtea secole fără o viaţă organizată de stat,
menţinându-ne totuşi limba noastră romană şi structura noastră etnică printre
atâtea neamuri străine revărsate peste noi este cel mai mare fapt din istoria
noastră" 17 . Acest fapt istoric credem că îşi merită şi o terminologie adecvată în
arheologia noastră, arheologie romanică, respectiv arheologia epocii vechi româneşti, în loc ele termenul de arheologie prefeudală.
SEVER DUMITRAŞCU
Muzeul 7'ării Crişuri/or
Str. Stadionului nr. 2. Oradea
ROMÂNIA
.
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RECENZll
RADU R. ROSETTI. PAGINI DE .JURNAL. Editura
1993, 249 p.

Adevărul,

Bucureşti,

Dictatura regală a lui Carol al Ii-lea a marcat instaurarea în România a regimurilor politice de tip totalitar.
Istoriografia românească contemporană a acordat de-a lungul anilor o atenţie
deosebită regimului politic al lui Carol al Ii-lea. Printre cele mai pertinente studii
consacrate acestui capitol din istoria României se numără cartea istoricului Gh.
Savu: Dictatura regală.
Desigur, regimul comunist nu a permis istoricilor să analizeze obiectiv toate
evenimentele din această perioadă, impunând în special exagerarea rolului pe care
P.C.R. l-ar fi jucat pe scena politică românească în anii 1938-1940. Prăbuşirea
regimului comunist impune istoricilor să reanalizeze obiectiv regimul carlist. În
ajutorul acestei analize vin şi memoriile lui Radu R. Rosetti.
Provenind dintr-o celebră familie, general al armatei române şi membru al
Academiei Române, Radu R. Rosetti este un bun şi fin cunoscător al vieţii politice
româneşti interbelice. Democrat convins, el se împotriveşte oricărei tendinţe de
totalitarism în viaţa politică românească .
.Jurnalul ne evidenţiază aspectele politice cele mai importante, privite prin
prisma unui opozant al regimului instaurat în februarie 1938, precum şi atmosfera
existentă în rândurile elitei intelectualităţii şi a societăţii româneşti din acei ani.
Pagini de jurnal cuprinde cinci părţi, în următoarea ordine cronologică:
1) 1938; 2) 1939; 3) 1940; 4) 1942; 5) 1943.
In primul capitol autorul critică demagogia guvernului Goga, cât şi pe cea a
primului guvern carlist. Sunt evidenţiate metodele de tip dictatorial utilizate de
noul regim politic pe plan intern. In acelaşi timp, este surprinsă situaţia, din ce în
ce mai critică, cu care se confruntă România pe plan internaţional.
Capitolul doi analizează principalele evenimente interne şi externe ale anului
1939; mobilizările cu aspectele lor negative, starea de spirit a populaţiei Bucureş
tiului Ia asasinarea lui Armand Călinescu, precum şi a autorilor acesteia, situaţia
internaţională gravă. Capitolul mai evidenţiază pesimismul cu care este privit la
Bucureşti un eventual ajutor din partea Angliei, precum şi un studiu pertinent referitor la problema evreiească din România.
Capitolul trei se evidenţiază prin analizele privind starea de spirit a ofiţerilor
români, precum şi a membrilor Academiei. Reţin atenţia şi discuţiile cu diverşi
oameni politici vizând înzestrarea cu armament a armatei române.
Ultimele două capitole cuprind anii zbuciumaţi ai războiului, autorul lor fă
când parte din primul cabinet alcătuit de Ion Antonescu după rebeliunea legionară.
Sunt analizate: pogromul de la laşi, un eveniment mult comentat, de cele mai
multe ori greşit, din istoria :României~ situaţia militari de pe front (sunt surprinse
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în acest sens analizele făcute de către·Jon Antonescu şi şeful :.\Iarelui Stat Major,
Şteflea); acţiunile opoziţiei pentru scoaterea României din război; starea de spirit a
populaţiei. Este evidenţiat, de asemenea, începutul conflictului dintre mareşal şi
rege. În ac:elaşi timp, în ultimul capitql, fon Antonescu îşi e>;:pune planurile privitoare la succeshine îh caz·ur dispadţiei sale.
Toate cele cinci capitole cuprind aspecte din activitatea Academiei Române
din acei ani, raporturile dintre diferite personalităţi culturale şi ştiinţifice din epocă.
\'ASILE

RĂMNEANŢU

JURNALUi, GENERALULUI SANATESCU, Editura I Iumanitas,

Bucureşti,

1993, .p. 285.
Noua lucrare memorialistică aduce noi şi importante contribuţii la realizarea
unei analize obiective a celei mai complexe perioade din istoria contemporană a
României.
Autorul memoriilor, membru al elitei corpului ofiţeresc din perioada interbelică, a devenit începând din 1943, prin natura împrejurărilor, unul dintre factorii
decizionali importanţi ai României în ultimul an de război şi în primii ani ele
pace. Acest fapt sporeşte însemnătatea jurnalului din punct de vedere istoric.
Jurnalul generalului Constantin Sănătescu este împărţit în trei capitole.
Primul capitol cuprinde perioada 1937-1941, când autorul său deţinea funcţii importante în conducerea armatei; al doilea capitol analizează prima parte a răz
boiului (1941-1943), iar în al treilea este evidenţiată activitatea politică a generalului Sănătescu.
În primul capitol autorul scoate în relief eforturile făcute pentru înzestrarea armatei române. Sunt evidenţiate şi demersurile diplomaţiei româneşti în sco~
pul salvării păcii europene,_ demersuri pe care autorul memoriilor le consideră greşite. În acelaşi capitol generalul Sănătescu relatează despre tratativele sovietoromâne de la sfârşitul anului 1940, evidenţiind şi starea de spirit din perioada
respectivă de la Moscova. Capitolul se încheie cu relatarea evenimentelor din ianuarie Hl41.
Capitolul 2· analizează prima parte a campaniei din est a armatei române.
Sunt scoase în relief greşelile tactice săvârşite de către germani, dar şi de către
români pe front. Generalul Sănătescu a surprins, de asemenea, relaţiile dintre
armata română şi cea germană, precum şi starea de spirit a populaţiei ruseşti din
zona frontului. Este zugrăvită într-un mod realist catastrofa militară de la sfârşi.,.
tul anului 1942 şi începutul anului 1943. Având viziunea omului care a trăit un
adevărat calvar pe front, Sănătescu critică într-un mod deosebit de dur greşelile
politice ale regimului Antonescu. De asemenea, sunt reliefate starea de spirit din
ţară, degradarea nivelului de trai.
Capitofol 3 cuprinde anii când generalul Sănătescu a intrat în viaţa politică
românească. Astfel, surit prezţritate rel~ţiiie di'nfre·regele Mihai şi mareşalul )on
Antonescu,_ desfăŞurarea pregătirilor fri vederea. ieşfri_i din război a Româ_niei, poziţia faţă de acest-acra pdncipalHor oamerii politici' şi militari ai României, Capitolul ~uprinde_:inforrJÎa-ţii ileos~bit 4~ ·importa nt.e ci i 1~ punct de vedrrr istoric- pr ntru
perioada de după 23- August 1944; Astfel; este surprins momentul intrării trupelor
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sovietice în ţară, comportamentul abuzh· al acestora, ocuparea \ării de către armata
sovietică. Este evidenţiat amestecul brutal al sovieticilor în treburile interne româneşti, amestec carr a culminat cu aducerea la putere a comuniştilor. Se consemnează şi procesul de decapitare de către sovietici a armatei române.
Capitolul mai cuprinde informaţii privind eforturile armatei române în
vederea înfrângerii Germaniei naziste, precum şi relaţiile deloc amicale dintre
armata română şi cea sovietică pr frontul antihitlerist.
Aslfel, jurnalul generalului Sănătescu zugrăveşte într-un mod realist una dintre cele mai tragice pagini din istoria României.
VASILE RĂMNEANŢU
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COLECTIVUL SECŢIEI DE ISTORIE
A MUZEULUI BANATULUI IN ANII 1990 -1993
VASILE

DUDAŞ

În 1wrioada l\J90-l\J93 cokclinil Src\ici de istorie din cadrul l\Iuzeull;.
Banatului a fost alcătuit din mmătorii muzeografi:
1. Valeria Arjoca (1 I 1990-31 XII 1993)
2. Tatiana Bădescu (1 I 1990-31 XII 1993)
3. Dr. Doina nenea (1 I 1990-31XII1993)
·1. Elena Boruga (1 I 1990-1 IX 1990)
5. Elecnora Callncof (1 I 1990-31 XII 1993)
6. :\Ionirn Chicidrnnu Sandor (1 I 1990-18 lI 1991)
7. OtaYilll Drgariu (1 I 19!JO- 20 V 1990, 17 X 1992-31 XII 19fl3)
8. Florin Draşovean (1 VI lfJ!J:l-31XII1993)
9. Vasile Dudaş (1I1990-31XII1993)
10. Rodica Giurgiu (1I1990-31 XII 1993)
11. Ioan Haţegan (26IX1990-18II1991)
12. Elena Ignatoaie (1I1990-31XII1993)
13. Mircea Mare (1I1990-31 XII lll93)
14. Florin Medeleţ (1 I 1990-1 XI 1990)
15. Alexandru Rădulescu (1 I 11J90-31 XII 1993)
16. Vasile Rămneanţu (18 II 1991-31 Xll 1993)
1 7. Nicole ta Elisabeta Toma (1 I X 1993- 31 XII 1993)
18. Mihai Zlmnn (1 I 1990-1 II 1993)

STUDII ŞI COMUNICARI PUBLICATE DE MEMBRI
AI COLECTIVULUI SECŢIEl DE ISŢORIE (1990-1993)
VASILE DUDA8
DOINA BEN'EA, Contribuţii la istoria relaţiilor politice dintre Imperiul Roman şi oeto-daci. Expediţia lui Aelius Calus, ln Apulum, XXVI, 1989, p. 147-158.
Les J.ampes de Tibiscum, ln Dacia, XXXIV, 1990, p. 139-168.
F:inige Bemerkungen iiber die palmyrenischen Grabdenkmăler von Dakien, ln AnB, II, 1993.
\ficusul militar de la Tibiscum, ln Analele Uniuersitdfii din Timişoara, Seria Filosofie
şi şliin\e socio-umane, III, 1991, p. 37-47.
D. BENEA, O. BOZU, Das Banat in der romischen Kaiserzeil, in Symposia Tracologica, IX, 1992,
p. 41'-57.
- Der Kastellvicus von Tibiscnm, ln Politique edilitaire dans les provtnces de l'empire Romain.
Coloque Roumano-Suisse, Deva, 21-26 octobre 1991, Cluj-Napoca, 1993, p. 173-179.
- Duna/ul în timpul lui Traian, ln Studii de istorie a Banatului, XVI-XVII, Hl91-1992.
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ELEONORA CALINCOF, Date privind prediile bănăfene ln secolul al XVIII-iea. În AnB (S.'11.·;
Istorie-Arheologie, yol, IJ, Bucureşti, 1993, p. 277-298.
Bol ia - un sat bănăţean romdnesc dispdrut tn secolul al XV! Ii-lea (lm·rarea este inclus/I
ln prezentul volum).
- Date privind localităţile apor/indloare domeniului camero/ To/vadia (1777) (lucrarea esle
inclusă ln prezentul volum).
FLORIN DRAŞOVEAN, Considera/ii preliminare asupra materialelor neoeneolitice din aşeMrea
de la Mintia (com. Vetel. jud. Hunedoara), ln SC/VA, 41, 1, 1990, p. 7-17 (ln colaborare
cu S. A. Luca).
Aşezarea vintiana de la Hodoni, Timişoara, 1991.
Sanctuarul neolitic de la Parţa, Timişoara, 1991 (ln colaborare cu Gh. Lazarovicl şi
L. Tulbure).
- Aşezarea neolitică de la Timişoara-Freidorf IV, ln Cultura Vinen in Romania, Timişoara,
1991, p. 41-46.
Cultura Vinta, fazele C şi D tn Banat, in Cultura Vinta in Romania, Timişoara, 1991,
p. 59-66.
Aşezarea neolitică de la Chişoda Veche, ln Cultura l'inea ... , p. i1-i2.
Aşezarea neolitică de la Honorici, ln Cultura Vinta. p. 81-82.
Connections between Vinta C and Tisa, Herpaly, Pelreşli and Buco11ă/ ru/tures ln northm
Banat, ln Banatica 11, 1991, p. 209-212.
Aşezarea neolitică de la Satchinez, ln AnB, II, 1993 p. 25-38.
The Petreş li Culture in Banat, ln An B, II I, 1993.
Complexul neolitic de la Par/a, ln An B, I II, 1993, (ln colaborare cu Gh. Lazarovlci şi
Z. Maxim).
- Două mdrturii documentare privind activitatea da(dşurală de căire 1Jolu11laru/ bdnăfean
Cassian R. Munteanu, ln Patriotism şi cullurd, Editura Hellkon, Timişoara, 1992, p. 27-30.
- Voluntari bănă/eni tn armata romdnd ln anii primului rdzboi mondial, ln AnB (SN)
Arheologie-Istorie, voi. II, Bucureşti, 1993, p. 308-326.
- Un manuscris necunoscut, cu valoare dowmentard istorică privitor la primul război mondial.
Comunicarea a fost prezentată ln cadrul Sesiunii ştiinţifice Vechi tipdrituri şi manuscrise,
organizată la Timişoara ln zilele de 2-4 septembrie 1993. (;n scurt rernmat a fost publicat ln volumul Vechi tipărituri şi manuscrise, XIV, Timişoara, 1993, p. 32-33.
- Generalul Traian Doda şi Războiul de IndependenJd. Comunicarea a fost prezentau la
Simpozionul Banalul - spaţiu istoric de inlerferen/d şi convergenfă, organizat la Timişoara.
ln zilele de 7-8 mal 1993. Un rezumat al lucrării a fost susţinut şi ln cadrul cercului de
Istorie al Asociaţiei Istoricilor bănăţeni ln ziua de 7 mal 1993 (Lucrarea este inclusă ln prezentul volum).
- Voluntari bănăJeni tn armata romdnll ln anii primului război mondial (I/) (Lucrarea este
Inclusă ln prezentul volum).
MIRCEA MARE, ln colaborare cu A. Bejan, Sud-vestul Romdniei (Banalul lnseco/e/e I I I-IV- 1'/I repere actuale ale cercetarii, in AnB (SN), II, Bucureşti, 1993, p. 222-229.
- ln colaborare cu A. Bejan, Aşezarea feudal-timpurie de la Teremia Mare (judeţul Timiş).
Conclmii asupra cercetărilor arheologice din anul 1991 (lucrarea este inclusă ln prezentul
volum).
ALEXANDRU RĂDULESCU, ln colaborare cu dr. Radu Popa, lt. col. Dan Căpăţână, Dumitru
Tomonl, Cetatea Fdgetului (jude/ul Timiş) - cercetări arheologice din campania 1987-1988,
ln Revista Muzeului Militar Naţional, nr. 1, Bucureşti, 1991, p. 23-38.
VASILE RĂMNEANŢU, Activitatea organiza/iei judefene Timiş-Torontal a P.C.R. ln perioada
1944-1946 (lucrarea. este Inclusă ln prezentul volum) ..

- Atitudini politice şi mentalitllfi ale loeuilorilor din
Includ. ln prezentul volum).

.judeţul Timiţ-Torontal
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(lucrarea este

ACTIVITAŢEA EXPOZIŢIONALA DESFAŞURATA
DE CATRE COLECTIVUL SECŢIEI DE ISTORIE

A MUZEULUI BANATULUI IN PERIOADA 1990 - 1993
T.-l T/.L\'.-l IJĂDESCL', V.-l SILE DL'DAŞ

1990:
1. Descoperiri arheologice /n

Banal - canipania 1989. Coordonator: colectivul de arheologi din
Vernisajul a avut loc ln data de 21 februarie.
2. Expoziţie docurnentar-bibliofilă: 50 de ani de la moartea tragică a marelui savant romtm Nicolae
Iorga. Coordonatori: prof. univ. dr. 1. Iliescu, V. Dudaş, Tatiana Bădescu. Vernisajul a
avut loc ln luna decembrie.
3. Mdrlurii documentare privind unirea Banatului cu Romdnia. Coordonator: V. Dudaş. Vernisajul
a avut Ioc ln ziua de 30 noiembrie.
4. Expoziţie foto-documentară: Timişoara - primul oraş liber di11 lfomania. Vernisajul a avut loc
ln ziua de 15 decembrie 1990. Coordonator: Tutlana Dădesrn.
cadrul

secţiei.

1991:
1. Descoperiri arheologice ln Banat - campania 1990. Coordonator: FI. Draşovean. Au mai colaborat
colegll de la muzeele din Arad şi Reşiţa. Expoziţia a fost deschisă ln cursul lunii februarie.
2. Expoziţie foto-documentară: Ion Antonescu. Coordonatori: T. Bădescu, E. Boruga şi dr. D. Benea.
Expoziţia a fost realizată !n colaborare cu filiala din Timişoara a Ligii :llarcşal Antonescu
şi a fost deschisă ln cursul lunii iunie.
3. Cultura Vinta în llomd11ia. Coordonator: F. Draşovean. I.a realizarea expoziţiei au colaborat
colegii de la muzeele din Heşlţa şi Craiova. Vernisajul a avut loc !n r.iua de 12 mai.
4. 120 de ani de la infiin/area Socielă/ii Fi/armonice din Timişoara. Coordonator: H. Giurgiu. Expo
zlţla a fost realizată ln colaborare cu Filarmonica din Timişoara. Vernisajul a avut loc ln
ziua de 21 octombrie 1991.
5. Bucovina - stră11cc/ii pdm(wl romdnesc. Coordonatori: prof. I. Jlicscu şi V. Dudaş. Expozlţla
a fost reall7.ată in colaborare cu filiala din 'l lmişoara a Societăţii „Pro-Basarabia şi Bucovina". Vernisajul a avut loc ln ziua de 27 noiembrie.
6. Reprezenlan/ii Banatului la Marea Adunare Na/ionată la Alba Julia. Coordonator: V. Dudaş.
Vernisaj: 1 Decembrie 1991.
7. Expoziţie foto-documentară: Timişoara, 16-22 decembrie 1989. Coordonator: H. (iiurglu. Expoziţia a fost realizată cu colaborarea organizaţiilor de revoluţionari din Timişoara. Vernisajul a avut loc la 16 decembrie.
8. Expoziţie permanentă: Timişoara ln zilele Revolu/iei din decembrie 1989. Coordonator: T. BAdeseu.
Expoziţie a fost deschisă ln B11Stlonul cetAţii Timişoara.
199!:

1. Istoria aia cum a (Ollt. Coordonatori: V. Râmneanţu şi V. Screclu. Expoziţia a fost realizată Io
colaborare cu filiala Timiş a Arhivelor Statului şi vernisată ln ziua de 2 aprilie.
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2. Banalul - spafiu istoric de inter(erenfă şi convergenfă.
realizală prin colaborarea tuturor secţiilor muzeului

I. Haţegan. Expoziţia a fost
sprijinul cultelor religioase din Timi-

lnlţlator:

şi

şoara.

Contribuţii bănăţene la Marea Unire. Coordonatori: V. Dudaş şi
V. Screciu. Realizată in colaborare cu filiala Timiş a Arhivei or Stalului. Expoziţia a fost
deschisă în cursul lunii decembrie.
4. Expozi\ie foto-documentară şi de carte veche: Banalul şi li-larea Unire. Coordonatori: H. Baica
ş! V. Dudaş. Expoziţia a fost realizată tn colaborare cu~Blblloteca judeţului Timiş. Vernisaj: 1 Decembrie.

3.

Expoziţie foto-documentară:

1!193:

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

din Banal în sprijinul ideii de unitate nafională. Coordonator: H. Giurgiu. Vernisajul a avut Ioc la 24 Ianuarie.
Descoperiri arheologice bănăţene. Coordonator: Fl. Draşovean. Vernisajul a avut loc în ziua de
5 martie. Cu acest prilej a fost sărbătorit prof. Marius Moga (la cea ·c1e-a 80-a anlversare)fost director al muzeului.
Filarie Barbu. Coordonator: H. Giurgiu. Vernisajul a avut loc la 22 aprilie. Expoziţia a fost
organizată cu prilejul aniversării a 90 de ani de la naşterea compozitorului bănăţean Filaret
Barbu.
l'iafa politică i'n Banal - 1938-1947. Coordonatori: V. Screclu şi V. Râmneanţu. Realizată in
colaborare cu filiala Timiş a Arhivelor Statului; expoziţia a fost deschisă in cursul lunii
mai-iunie.
ln memori'am - Bărăgan. Coordonator V. Râmneanţu. Expoziţia a fost realizată în colaborare
cu Asociaţia foştilor deportaţi ln Bărăgan. Vernisajul a avut loc in ziua de 19 iunie.
Banalul se prezintă. Coordonator T. Bădescu. Expoziţia a fost deschisă la Bonn în cursul lunii
Iulie.
Banalul şi Unirea in 1918. Coordonator V. Dudaş. Expoziţia a fost realizată cu colaborarea
muzeelor clin Arad, Lugoj, Reşiţa, Carnnsebeş şi n filialelor Arhivelor Statului din Tlml~oara, Arad şi Caransebeş.
Mişcarea corală

https://biblioteca-digitala.ro

ACTIVITAŢEA DECERCEŢARE

ARHEOLOGICA A
. MUZEULUI BANATULUI lN PERIOADA 1990 -· 1993 *

l:J911

1. SATCHINEZ
Draşovean,

(comună,

jud,

Timiş)

-

aşezare neolitică şi aşezare hallstattiană,

mal~im:lc,

F.

l\I. Marc.

2. PECIU NOU (comună, jud. Timiş) - necropolă, epoca llronzulul, iunie-Iulie, F. l\ledeleţ.
3. PARŢA (sat, com. Şag, jud. Timiş) - aşezare ncolltică, iulie-august, Gh. Lazarovicl, F. Draşovean, Z. Kalmar.
4. REMETEA MARE (comunii, jud. Timiş) - aşezare hallstattiană şi feudală, iulie-august, F.
Medeleţ.

5. LUGOJ (mun., jud. Timiş) - aşezare prefeudală, iulie-august, l\I. Mare.
6. TIBISCUM (sat Jupa, oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin) - castru rom~n, august, D. Benea,
E. Nemeth, A. Ardeţ.
7. BODONI (sat, com. Satchlnez, jud. Timiş) - aşezare neoliticii, necropolă feudală timpurie,
august-septembrie, F. Draşo\'can.
1991
1. HOMANEŞTI (peşteră, sat, corn. Tomeştl, jud. Timiş) - locuire eneolltică, bronz, hollstatt, mol,
F. Draşovean, P. Hogozea, F. Gogâltan.
2. PAR'fA (sat. cum. ~ag, jud. Timiş) - aşezare neoliticii, iulle, Gh. Lazarovlci, F. Draşoyean,
Z. Kalmar.
3. HEMETEA MAHE (comunii, jud. Timiş) - aşezl\I'e hallstattianii şi feudală, iulie-august, F.
Medeleţ.

4. GĂTAIA (comună, jud. 11miş, pct. „Valea Begulul") - aşezare prefeudală, feudală timpurie şi
dezvoltată, Iulie - august, A. Rădulescu.
5. TEREMIA MARE (comunii, jud. Timiş) - aşezare, feudalism timpuriu, iulie-august, A. Bejan,
l\f. Mare.
6. TIBISCUM (sat Jupa, oraş Caransebeş, jud. Caraş· Severin) - castru: roman, iulle -august, D.
Benea, E. :l\emelh, A. Ardcţ.
7. HODONI (sat, corn. Satchinez, jud. Timiş) - aşezare neoliticii şi necropolă fcuclulă tmpurie,
august-septembrie, F. Draşovean.
8. FOENI (comună, jud. Timiş, pct. cimitirul ortodox) - aşezare neoliticii, aşcrnre qcorn bronzului,
necropolă prefeudală, octombric, F. Draşovean, F. Gogâlţan, 1\1. :\lare.
1992
1. FOENI
lui,

(comună,

jud.

Timiş,

necropolă prefeudală,

pct. dmillrul orlodox) - aşezare neolitică,
aprilie, F. Draşovean, F. Gogâltan.

aşezare

epoca bronzu-

• Enumerarea s-a făcut ln următoarea ordine: localitatea, comuna, judeţul, punctul de
sApllturli, tipul sitului, epoca istorică, perioada de cercetare, şeful de şantier şi colecliyul.
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2. FREIDORF (mun. Timişoara) - aşezare sec. 111-IY, iunie-Iulie, D. Benea, M. Mare.
3. SANANDREI (comunii, jud. Timiş) - aşezare neolltlcA, aşezare prefeudalA, Iulie, F. Draşo
vean, A. Bejan.
4. PARŢA (sat, corn. Şag, jud Timiş) - Tell 1, aşezare neolitică, Iulie-august, Gh. Luarovicl,
Z. Kalmar; Tell 2, aşezare neolltlcA, Iulie-august, F. Draşovean.
5. TIBISCUM (sat Jupa, oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin) - castru roman, august, D. Benea,
E. Nemeth, A. Ardeţ.
6. FOENI (comunA, jud. Timiş, pct. .Sălaş") - aşezare neolltkă, august, F. Draşovean, H. Greenfleld.
7. FOENI (comună, jud. Timiş, pct. cimitirul ortodox) - aşezare neolitică, aşezare epoca bronzului,
necropola'!. prefeudală octombrie, F. Goglllţan, :F. Draşovean.
1993
1. FOENI (comună, jud. Timiş, pct. cimitirul ortodox) - aşezare neolltlcil, aşezare epoca bronzului, necropolă prefeudală, aprilie-mal, F. Draşovean, F. Gogâlţan.
2. FREIDORF (mun. Timişoara) - aşezare sec. III-IV, Iulie-, D. Benea, M. Mare, M. Negru.
3. SANANDREI (comună, jud. Timiş) - aşezare neolitică, aşezare prefeudală, Iulie, F. Draşovean,
A. Bejan.
4. PARŢA (sat, corn. Şag, jud. Timiş) - Tell 1, aşezare neolitică, Iulie, Gh. Lazarovlcl, Z. Kalmar;
Tell 2, aşezare neolitică, Iulie, F. Draşovean.
5. GĂTAIA (comună, jud. Timiş, pct. "Valea Begulul") - aşezare prefeudală, feudal-timpurie şi
dezvoltată,
Iulie-august, A. Rădulescu.
O. TIBISCUM (sat, Jupa, oraş Caransebeş, jud. CaraşSev-erln) - castru roman, august, D. Benea,
E. Nemeth, A. Ardeţ.
?. FOENI (comună, jud. Timiş, pct. „Sălaş") - aşezare neolitică, august-septembrie, F. Draşo
vean, H. Greenfleld.
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CREŞTEREA

PA'l'RIMONIULUI SECŢIEI DE ISTORIE
IN ANII 1990 -1993
VASILE RĂMNEANŢU

In perioada 1990- 1993, patrimoniul rncţiei de istorie a cunoscut o creştere
din punct de vedere numeric, dar şi calitativ.
Secţia de istorie a Muzeului Banatului a obţinut noile documente istorice pe
căi: prin achiziţii şi prin donaţii. Considerăm firească prezentarea noilor achiavând şi numărul lor de inventar:

substanţială
două
ziţii,

Album, primul război mondfal, lb. franceză, Ed. 1925, 2 volume;
Manuscris Hubstblumcn (Flori de toamnă), datat 11 sept. 1859, Viena;
Notă de recepţie - uzina electrică Timişoara, din 1-4 februarie 1938, 2 buc.;
Act - tramvaiele comunale Timişoara din 10 februarie 1938;
Document Societatea anonimă română, 22 aprilie 1933;
Document Secţiunea tnvăţământ clin 27 februarie 1951;
Act Primăria municipiului Timişoara 4 februarie 1938;
Act Primăria Timişoara, din 28 Ianuarie 1938;
Program turneul Teatrului Naţional din Timişoara, Stagiunea 1941-1942;
Antetul poetului Zoltan Franya;
Programul Congresului al IV-iea al absolvenţilor Şcolii Polltehnlcil din Timişoara, din 1937;
12) lnv. 220 20 - Document al Marll Adunări Naţionale de la Alba Iulia;
13) lnv. 220 21 - Document elaborat de către Sindicatul presei române din Ardeal şi Banat
1931, 2 buc.;
14) lnv. 220 22 - Ordonanţa Primăriei Oraviţa, iunie 1938;
15) inv. 220 23 - Document elaborat de către Intreprinderea comunală Timişoara, 1932;
16) lnv. 220 24 - Monografic Ştefan Milele, 1943;
17) inv. 220 25 - Anuarul Şcolii superioare P.T.T. Timişoara din 1923-1924;
18) inv. 220 26 - Calendarul românului, 1922;
19) inv. 220 27 - Plan de invăţământ, Budapesta, 1877;
20) inv. 220 28 - Act elaborat de către Liceul Constantin Dlaconovld Loga, :mul de învăţământ
1924-1925;
21) lnv. 220 29 - Calendarul românului, 1938;
22) lnv·. 220 30 - Revista Biserica şi Şcoala, Arad, 1933;
23) lnv. 220 31 - Pagini literare Arad, 1916;
24) inv. 220 32 - Revista Scorpionul, Lugoj, 1919;
25) inv. 220 33 - Revista Vasiova, Oraviţa, 1936;
26) lnv. 202 34 - Revista Fruncea, Timişoara, 1935;
27) inv. 220 35 - Revista· Primăria 'Banatului, Lugoj, 1914;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

inv.
inv.
lnv.
lnv.
lnv.
lnv.
lnv.
inv.
inv.
inv.
inv.

22009 22010 220 11 22012 22013 220 14 22015 220 16 220 17 220 18 220 10 -

28) inv. 220 36 -

Revista Contrapunct,

29) lnv. 220 37·-' Revista

Ştlinţă şi

Timişoara,

progres,

1941;

Timişoara,

1944;
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30} lnv. 220 38 - Revista Ţara visurilor no1111tre, Timişoara. 1942;
31} lnv. 220 39 - Revista Banater ... Timişoara, 1928;
32) lnv. 220 40 - Revista Banater Monatshefte, Timişoara, 1939;
33) lnv. 220 41 - Revista Gemlna, Muzeul Banatului, 1923;
34} inv. 220 42 - Revista Gemina, Muzeul Banatului, 1923;
35} lnv. 220 43 - Revista Vipera, Lugoj, 1926;
36} inv. 220 44 - Revista Vrerea, Timişoara, 1934;
37} lnv. 220 45 - Re vis ta Luceafl!rul, Arad, 1937;
38} lnv. 220 46 - Revista Banatul, Timişoara, 1928;
39} lnv. 220 47 - Revista Banatul Literar, Craiova, 1938;
40} lnv. 220 48 - Revista Banatului, Timişoara 1944;
41} lnv. 220 49 - Revista Războiul popoarelor, Bucureşti;
42} lnv. 220 50 - Revista Semenlculul, Lugoj, 1928;
43} lnv. 220 51 - Revista Atola, Timişoara, 1945;
44} lnv. 22052 - Buletinul Asociaţiei Profesorilor Secundari Timişoara 1938-1939;
45} lnv. 22053 - Breviar Statistic al Timişoarei, 1891-1893, IJ.1. maghiară;
46} lnv. 22054 - Age'nda la Istoria Ungariei de sus, sec. XVIII;
47} lnv. 22055 - Bugetul de cheltuieli al Timişoarei, anul 1896;
48} lnv. 22056 - Analele Banatului, Timişoara, 1930;
49} lnv. 22057 - H.evlsta cercului juridic bănă~ean, Timişoara, 1943;
50} lnv. 22058 - Revista Matematică, Timişoara, 1925;
51} lnv. 22059 - Re vis ta Catehismul Sănătăţll, Oraviţa, 1941;
52} lnv. 22060 - Revista Electromecanicii, Timişoara, 1938;
53} lnv. 22061 - Revista Institutului Social Banat-Crişana, 1933;
54} lnv. 22062 - Revista Cele trei Crişuri, 1929;
55} lnv. 22063 - Revista Înfrăţirea Românească, Cluj, 1928;
56} lnv. 22064 - Legitimaţia scriitorului Sllln Andrei;
57} lnv. 22065 - Document originar, Bocşa, 1836;
58} lnv. 22066 - Necrolog, L. l\lontani, 1977;
59} lnv. 22067 - Cărţi de vlzlt4 aparţinând unor foste personalităţi politice, 10 buc.;
60} lnv. 22068 - Cllrţlle de vizită ale unor oameni de ştiinţă, 4 buc.;
61} lnv. 22069 - Cărţile de vizită ale unor scrlllorl din Banat. Fotografii, 7 buc.;
62} lnv. 22070 - Fotografiile ·unor penonalltăţi politice, 8 buc.;
63} lnv. 22071 - Cărţile de vizită ale unor generali, 19 buc.;
64} lnv. 22072 - Cărţile de vizită ale unor artişti, 9 buc.;
65} inv 22073 - Cllrţlle de vizită ale unor universitari timişoreni, 28 buc.;
66} lnv. 22074 - Cărţile de vizită ale unor medici. 10 buc.;
67} lnv. 22075 - Cărţile de vizită ale unor prelaţi 5 buc.;
68} lnv 22076 - Cllrţile de vizită ale unor deputaţi;
69} lnv. 22077 - Foto mllitarl din primul război mondial, 11 buc.;
70} lnv. 22078 - Ilustrate cu personalităţi polltlce, 13 buc.;
71} lnv. 22079 - Ilustrate privind activitatea strlljerlei, 2 buc.;
72} lnv. 22080 - Ilustrate privind aspecte etnografice din Banat, 5 buc.;
73) inv. 22081 -

Ilustrate privind diverse zone din Banat, 38 buc.;

74) lnv. 22082 - Vederi cuprinzând Imagini din diverse zone ale
75) lnv. 22083 - llustrate
76) lnv. 22084 - Vederi ale

din

Timişoara

interbelică,

oraşului Timişoara,

oraşului Timişoara,

25 buc.;

din perioada 1893-1903, 4 buc.;

'17) lnv. 22085 - Fotografia regelui Carol al Ii-lea;
78) lnv. 22086 - Fotografia ziaristului V. Iancu de la
79) lnv. 22087 - Fotografia principelui Nicolae
80) lnv. 22088 - Fotografia

tnfăţlşAnd P-ţa

şi

publlcaţla

Patria;

a doamnei Marghlloman;

Unlrll din

Timişoara
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la 3 august 1919;

45 buc.;

81) lnv. 22089 - Fotografia famillei pictorul ul Duble a, Lugoj;
82) inv. 22090 - Fotografic înfăţişând un grup de milltarl bănăţeni, Lipova;
83) inv. 22091 - Ziar, afiş şi manifest, Sibiu, 17 mal 1915, lb. germană;
84) inv. 22092 - Ziar, afiş şi manifest, 19 mal 1915, lb. germană;
85) lnv. 22093 - Şpaltul publicaţiei Dacia;
86) inv. 2209-1 - Ziarul Glasul muncitorului român, Reşiţa, 2 oct. 1938;
87) lnv. 22095 - Ziarul Curentul, 18 martie 1939;
88) inv. 22096 - Ziarul Renaşterea română, 12 februarie 1929;
89) lnv. 22097 - Ziarul Acţiunea, 25 Ianuarie 1941;
90) lnv. 22098 - Ziarul Poporul, 6 Ianuarie 1941;
91) lnv. 22099 - Ziarul Vremea Războiului, 1 februarie 1942;
92) inv. 22100 - Ziarul Patria, 20 Ianuarie 1937;
93) lnv. 22101 - Ziarul Naţiunea dominantă, 24 februarie 1929;
94) inv. 22102 - Ziarul Universul, 24 mal 1936;
95) lnv. 22103 - Ziarul Jurnalul de dimineaţă, 10 oct. 1946;
96) lnv. 22104 - Ziarul Cuvântul, 10 Iulie 1930.;
97) inv. 22105 - Ziarul Curajul, 2 oct. 1934;
98) inv. 22106 - Ziarul Ţara noastră, '15 decembrie 1933;
99) inv. 22107 - Ziarul Apărarea Naţională, 15 decembrie 1933;
100) lnv. 22108 - Ziarul Porunca vremii, 11 martie 1934;
101) inv. 22109 - Ziarul Reporter, 6 septembrie 1938;
102) lnv. 22110 - Ziarul Hotare, 20 mal 1941;
103) inv. 22111 - Ziarul Informaţia, 22 iunie 1941;
104) lnv. 22112 - Ziarul Lupta, 15/28 decembrie 1909;
105) lnv. 22113 - Ziarul Poporului Român, 15/28 februarie 1909;
106) lnv. 22114 - Ziarul Frontul românesc, 11 aprilie 1935;
107) lnv. 22115 - Ziarul Epoca, 22 Iunie 1913;
108) lnv. 22116 - Ziarul Junimea, 18 aprilie 1926;
109) lnv. 2211 7 - Ziarul Românul, 8 noiembrie 1935;
110) lnv. 22118 - Ziarul Vestul, 4 noiembrie, 1944;
111) lnv. 22119 - Ziarul Curentul nou, 9-15 martie 1942;
112) inv. 22120 - Foaia Polltehnicll Timişoara, 27 oct. 1955;
113) lnv. 22121 - Ziarul Progresul, 18/31 Iunie 1915; .
114) lnv. 22122 - Ziarul Temesvar Hlrlap, 23 noiembrie 1920;
115) lnv. 22123 - Ziarul Temesvarer Zeltung, 4 februarie 1911;
116) lnv. 22124 - „Neue Temesvarcr Zeit ung", 30 martie 1907;
117) inv. 22125 -Ziarul „Pelsii Torontal", 13 oct. 1912;
118) inv. 22126 - Revista preoţilor 15/18 ianuarie 1919;
119) inv. 22127 - Ziarul Graiul românesc, 14 Ianuarie 1926;
120) inv. 22128 - Ziarul Dacia, 26 august 1944;
121) inv. 22129 -Ziarul Tribuna nouă, 14 februarie 1925;
122) lnv. 22130 - Foaia Oraviţei, 2/15 iulie 1915;
123) inv. 22131 - Ziarul Ţărănimea, 6 decembrie 1925;
124) lnv. 22132 - Ziarul Renaşterea, 29 Iunie 1934;
125) inv. 22133 - Ziarul Românul, 3 decembrie 1944;
126) inv. 22134 - Foaia Dlacesană, 24 aprllie 1888;
127) lnv. 22135 - Ziarul Solia graniţei, 24 mal 1914;
128) inv. 22136 - Ziarul Unirea românilor, noiembrie 1944;
129) lnv. 22137 - Ziarul
130) lnv. 22138 - Ziarul

Nădejdea,
Nădejdea,

3 martie 1935;
25 mal 1921;

131) lnv. 22139 - Ziarul Tribuna, 14/27 noiembrie 1906;
132) lnv. 22140 -

Ziarul Drapelul, 10 decembrie 1944;
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133)
134)
135)
136)
137)

lnv. 22141 - Revista SfarmA platrA, 4 Iunie 1936;
inv. 22142 - Afiş: Cuvânt cAtre săteni;
lnv. 22143 - C. C. Glurescu, Istoria românilor;
inv. 22144 - Tabel nominal cu membrii cercului tinerimii adulte .Sf. Gheorghe";
inv. 22145-22151 - Documente emise de către organele administrative_~ din: diverse localităţi
din Banat unor persoane particulare (epoca modernă);
138) lnv. 22152 - Tablouri istorice şi schiţe despre Banatul tlmlşan din timpuri strAvechl pânA
tn 1780, lb. germanA;
139) inv. 22153 - Andrei Şaguna, Istoria Bisericii ortodoxe, Sibiu 1860;
140) inv. 22154 - Elemente de istorie naturalA, Craiova, 1876;
141) lnv. 22155-22163 - Scrisori adresate de către George Coşbuc membrilor familiei sale;
142) lnv. 22164 - Scrisoarea lui A. Musetcrescu, cu note pe verso de George Coşbuc;
143) inv. 22165 - Vedere din cartierul Fabric, Timişoara, perioada Interbelică;
144) lnv. 22166 - Vedere din cartierul Ioseflni, Portul Beghelului, perioada Interbelică;
145) lnv. 22167 - Vedere din Timişoara interbellcA;
146) lnv. 22168 - Vedere din gara domniţei Elena, perioada lnterbellcA;
147) inv. 22169 - Baston sculptat, reprezentând o sultA de domnitori români;
148) lnv. 22170 - Scânteia poporului, 24 decembrie 1989;
149) lnv. 22171 - Tineretul liber, 26 decembrie 1989;
150) lnv. 22172 - Lumea, 27 decembrie 1989;
151) lnv. 22173 - Magazin istoric, decembrie 1989, ediţie nouă;
152) lnv. 22174 - Femela română, decembrie 1989, ediţie nouA;
153) lnv. 22175 - Programul RTV liberă 26 decembrie 1989;
154) inv. 22176 - Glasul copiilor ln libertate, decembrie 1989;
155) lnv. 22177 - Realitatea, decembrie 1989;
156) lnv. 22178 - Satul românesc, decembrie 1989;
157) lnv. 22179 - Săptămâna liberă, decembrie 1989;
158) lnv. 22180 - România muncitoare, decembrie 1989;
159) lnv. 22181 - Azi, nr. 1, 1990;
160) lnv. 22182 - Programul RTV liberă, 1990;
161) lnv. 22183 - Caleidoscop, nr. 1, 1990;
162) inv. 22184 - Ararat;
163) lnv. 22185 - Epoca, nr. 1, 1990;
164) inv. 22186 - Europa, nr. 1, 1990;
165) lnv. 22187 - Nostradamus, nr. 1, 1990;
166) lnv. 22188 - Flacăra Basarabiei, nr. 1, 1990;
167) inv. 22189 - Scorpion, nr. 1, 1990;
168) lnv. 22190 - Exclusiv publicitate, nr. 1, 1990;
169) inv. 22191 - Anunţ, nr. 1, 1990;
170) lnv. 22192 - FI garo, nr. 1, 1990;
171) inv. 22193 - Jurnalul republican, nr. 1, 1990;
172) lnv. 22194 - Moftul român, nr. 1, 1990;
173) lnv. 22195 - Opinia publică, nr, 1, 1990;
174) lnv. 22196 - Glasul, nr, 1, 1990;
175) lnv. 22197 - Tricolorul, nr. 1, 1990;
176) lnv. 22198 - Scaiul, 1990;
177) im·. 22199 - Strada, nr. 1, 1990;
178) inv. 22200 - Semnal, nr. 1, 1990;
179) inv. 22201 - Longitudinea, nr. 1, 1990;
180) inv. 22202 - Cum

votăm,

nr. 1, 1990;

181) lnv. 22203 - Procesul, nr. 1, 1990;
182) inv. 22204 -

Gazeta de

Bucureşti,

nr. 1, 1990;
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183) Im·. 22205 - Piaţa Unlversltăţtl, nr. 1, 1990;
184) lnv. 22206 - ABC, nr. 1, 1990;
185) inv. 22207 - Politica, nr. 1, 1990;
186) lnv. 22208 - Satirul, nr. 1, 1990;
187) lnv. 22209 - La dolce "·Ita, nr. 1, 1990;
188) inv. 22210 - Evenimentul, llllput, nr. 1, 1990;
189) lnv. 22211 - Libera Iniţiativă nr. 1, 1990;
190) lnv. 22212 - OK nr. 1, 1990;
191) lnv. 22213 - !\lagazin, nr. 1, 1990;
192) inv. 22214 - Demnitatea, nr. 1, 1990;
193) lnv. 22215 - Actual nr. 1, 1990;
194) inv. 22216 - Veghea, 1990;
195) inv. 22217 - Secunda, nr. 1, 1990;
196) lnv. 22218 - Indiscret, nr. 1990;
197) lnv. 22219 - Fapta, nr. 1, 1990;
198) inv. 22220 - Suplimentul de scandal al Revistei Luccară1 ;1', 1990;
199) lnv. 22221 - Adevărul, 20.08.1991;
200) inv. 22222 - Adevărul, ediţie specială, Legea fondului fu.1ciar;
201) lnv. 22223 - Cântecul de lebădă al Zlg-zagulul;
202) lnv. 22224 - Căluşul românesc;
203) lnv. 22225 - Program sportiv. Coppa Del l\fondo in Romania;
204) lnv. 22226 - Bucureşti, 13-15 Iunie 1990. Expres;
205) lnv. 22227 - Libertate, dreptate, supliment Astra;
206) lnv. 22228 - Alfa magazin, nr. 2. 1990;
207) lnv. 22229 - Plus, nr. 2, 1990;
208) lnv. 22230 - Piaţa Universităţii, nr. 2, 1990;
209) lnv. 22231 - Robinson, nr. 2, 1990;
210) lnv. 22232 - Mlllon, nr. 2, 1990;
211) lnv. 22233 - Mangafaua, nr. 2, 1990;
212) lnv. 22234 - Film, nr. special, 1990.
213) lnv. 22235 - Magazin de mică publicitate;
214) lnv. 32226 - România Mare, nr. 1-2;
215) lnv. 22237 - România liberă, 4 .01-31.12.1990;
216) lnv. 22238)- Decret Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea F.S.N.
siliilor teritoriale F .S .N.;
217) inv. 22239 - Platforma F.S.N. (Foale volantă);
218) lnv. 22240 - Apel către ţară al PSDMR (Foale volantă);
219) lnv. 22241 - Apel al forţelor democratice Independente ale capitalei.

şi

a Con-

1n ultima perioadă de timp au intrat în posesia secţiei de istorie noi fonduri, ce urmează a fi inventariate. Astfel, a fost achiziţionată o parte a fondului
Institutului Banat-Crişana cuprinzând anchete sociologice şi studii privitoare la
Banatul interbelic, documente pentru pregătirea conferinţei de pace de la sfârşitul
C?e!ui de-al doilea război mondial etc., colecţii de ziare interbelice alcătuite din
principalele cotidiene centrale şi locale, cea mai mare parte a fondului familiei.
Brediceanu reliefând aspecte ale vieţii politice şi culturale de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi prima parte a secolului XX, precum şi principalele ziare centrale din anii 1991-1992. A fost achiziţionat şi un valoros jurnal de război care
scoate în evidenţă starea de spirit a românilor din Imperiul austro-ungar în timpul
primului război mondial şi un interesant material cartografic din perioada modernă.

Prin efectuarea unor donaţii, colecţia de istorie a Muzeului Banatului s-a
cu materiale referitoare la aspecte ale mişcării sindicale din Banat în

imbogăţit
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perioada interbelică, precum şi documente semnificatiYe cc eYidcn~iază Yiaţa polidin această zonă a ţării în primii ani postbelici.
Mulţumim pe această cale d-nei Maria Mărgineanu, domnilor Liviu Mărghi
tan, Traian Novac şi prof. Ion Iliescu, prin intermediul cărora aceste documente
istorice, de o importanţă deosebită, au ajuns în colecţia Muzeului Banatului.
Concluzionând, în această perioadă, colecţia istorică a Muzeului Banatului
s-a îmbogăţit cu documente valoroase ce vor fi utilizate atât pentru cercetare de
către specialişti, cât şi în expoziţii pentru marele public. La acestea se vor adăuga
materialele arheologice descoperite pe parcurs, materiale re vor fi, de asemenea,
în curând inventariate de către specia !işti.
tică
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PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE
ABREVIAŢIONS

BIBLIOGRAPIDQUES

I ACIEBSEE - Actes du premier Congres Internatlonal des etudes balcanlques et sud-est europeens,
Sofia, 1969.
II ACIT - Actes du ne Congres Internatlonal de Thracologle, Ducureştl, 1980.
ACMIT - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania, Cluj.
ActaArchCarp - Acta Archaeologica Carpathlca, Krakow.
ActaArchHung - Acta Archaeologlca Academlae Sclentlarum Hungarlcae, Budapest.
ActaArchKopenhaga - Acta Archaeologlca, Kopenhavn.
ActaHartghltensla - Acta Harghltensla, Miercurea Ciuc.
ActaMN - Acta Musei Napocensls, Cluj.
ActMuz - (Din) Act! vitatea muzeelor, Cluj.
ActaMP ...:... Acta Musei Porolissensls, Zalău.
ADATTĂR - Dr. Barotl Lajos, Adallar D~/magyarorsrag XV 111 szazadi tortenelehe!, I- III, Temcsvăr, 1893-1896.
AEA - Archlvo Espaiiol de Arquelogla, Madrid.
AFB - Aktuelle Fragcn dcr Bandkeramlk, Szckesfeheryăr.
Afl>G - Archlv fiir Kunde Osterrelchlscher Geschlchtsquellcn, Viena.
AIIC - Anuarul Institutului de Istorie, Cluj.
AISC - Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj.
AJA - American Journal of Archaeology, Baltlmore.
AlhaRegla - Alba Regla. Annales Musei Stephanl regls, Szekesfebenăr.
Alh.Cat - Albanlen. Schiitze aus dem Land der Sklpetaren. Ausstellung Katalog, Malnz am
Rheln, 1989.
Aluta - Aluta, Sfântu Gheorghe.
AnB (S.N .) - Analele Banatului, Timişoara.
ANRW - Aufstleg und Nledergang der Romlschen Welt, Tilhlngen.
AntHung - Antlqultas Hungarica, Budapesta.
Antlqulty - Antlqulty, Cambridge, Newbury.
APA -Acta Praehlstorlca et Archaeologlca, Berlin.
Apulum - Apulum, Alba Iulia.
AR - Archeologlcke Rozhledy, Praga.
ArcAustr - Archaeologla Austriaca, Viena.
ArchErt - Archaeologlal Erteslto, Budapesta.
ArchHung - Archaeologia Hungarlca, Budapesta.
ArchJug - Archaeologla Jugoslavlca, Beograd.
ArchRozhl - vezi, AR.
ArhMold - Arheologia Moldovei, Iaşi-Bucureşti.
ArhOlt (S. N.) - Arhivele Olteniei, Craiova.
ArhSofla - Arheologlja, Sofija.
ArhVestnlk - Arheoloski Vestnlk, Ljuhljana.
AS - Anatolian Studles. Journal of the Brltlsh Institute of Archaeology at Ankara, London.
Attl X SINBE - Atti del X Simposlo Internazionale sulla fine del Neolitico e gli lnizl dall' eta ae:
Bronzo in Europa, Verona.
AVSL - Archiv des Vereins filr Siebenbiirgisehe Landeskunde, Hermanstadt (S~biu). Kronstadt
(Bra~ov).

Banatlea - Banatica, Reşiţa.
BAR - Brili8h Ari:haeological Reporta, Oxford.
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BCH - Bulletln de Corrcspondcnce Hellenique_, Paris.
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