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11

IUDEOS, SARRACENOS SIVE ISMAHELITAS .EVREII, SARACINll SI ISMAELITll 11 •
ARHEOLOGIE SI
, ISTORIE.'

A vând în pregătire un curs p1ivind arheologia mileniului I d.Hr., am căutat doi
"sâmburi tari", adică două limite cronologice şi nu numai cronologice între care să
cup1indem acest mileniu. Şi am stabilit spre protoistorie, ca limită, acţiunea regelui
Burebista, iar spre evul mediu, întemeierea celor patru state feudale româneşti
Transilvania, Ţara Românească, Moldova şi Dobrogea, adică mai sugestiv, domniile
lui Basarab I şi Bogdan I.
Aceste lecturi ne-au condus şi spre o temă pe care am mai prezentat-o într-un
segment din lucrarea Ceramică românească descoperită în Crişana (sec. VIII-IX), publicată în anul 1978 (p.82, n.183, fig.24, 25).
Unele din datele arheologice sunt cunoscute, ele au fost deja publicate de specialişti de talia lui Gy. Tărăkl, K. Mesterhazi2 şi Radu Popa3. Ne referim la vase
pe ale căror funduri au fost imprim~te semne; cruci, stele sau patrulatere cu labirintu1i, de limpede semnificaţie religioasă: creştină, iudaică, mahomedană.
Tot în această se1ie de descoperiii se înscriu şi vasele cu gâtul în formă de
"scheibă" de factw-ă CHAZARĂ (?), dar de origine din două zone estice: cea central-asiatică, cu centrul la Horezm şi cea europeană cu centrul sau centrele pe Volga
(desigur sunt, deocamdată, studii şi cercetări în curs de deslaşurare), publicate anterior
de Gy. Tărăk4, K. Mesterhazi5 şi republicate, unele, de noi, în studiul amintit6 mai
sus. În cercetăiile noastre din aşezăiile rurale din Crişana au fost descopeiite astfel de
materiale ceramice (vase, funduii, buze), ele fiind paiţial amintite în monografia
Biharea7, iar cele inedite vor fi studiate şi publicate într-un studiu mai sârguincios, în
viitor.
Acestea sunt datele arheologice. Şi ele nu sunt puţine şi nici nu sunt de natură
să fie ignorate. Acestora li se adaugă referirile antropomastice din Bihoml secolelor
XII-XIII. Şi iată izvoai·ele, după REGISTRUL DE LA ORADEA (1208-1235):8
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Anul 1215 (proba 139)9
1. "Texa ismaelit din N yr a pârât pe sătenii din Cegan"
Anul 1219 (proba 182)10
2. "judecători fiind Elia comitele de Bekes ... "
Anul 1219 (proba 199)11
3. "arbitd fiind Solomon, Elia şi Tumpa ... "
Anul 1219 (proba 209)12
4. "Ismaeliţii din Nyr, Iliaz şi Pentek, sprijiniţi de alţii ... "
Anul 1219 (proba 219)13
5. "Absolon si Gyuri, fiii lui Ioachim si Solomon ... "
.
Anul 1220 ~roba 256)14
6. "Viba din satul Mocrea, prediul Lelez, a învinuit pe lba şi Dan ... "
Anul 1220 (proba 263)15
7. "Ştefan şi Elia s-au ars, iar Rupo a fugit în biserică ... "
Anul 1221 (proba 303)16
8. "Nicolae din satul Erdei a învll)uit pe domnul IHAD"
Anul 1221 (proba 306)17
9. "IHAD din satul Lad, împreună cu oamenii din comitatul său ... "
Anul 1222 (proba 326)18
10. "lsmaeliţii din Nyr, Elia şi Petru, sprijiniţi de alţii au învinuit de tâlhărie pe ... "
Anul 1229 (proba 365)19
11. "Ioan, fiul lui Absolon, a mărturisit prin viu grai că a vândut pe un libe1tin al său fugit, cu numele Sana, fiul lui Beg ... "
Anul 1234 (proba 386)20
12. "pe toţi aceia care chezăşuiseră pentru dânsul, anume pe Habraham,
Y sahac, Farcas, Paul şi Grigore".
Acestor sugestii antroponomastice, li se adaugă, chiar dacă are un anume grad
de incertitudine, şi o indicaţie toponomastică:
Document din anul 121921
1. (un hotar) - "de aici se coboară la mormântul preotului (din) Arad, iar de
aici la balta Chazar"; Chiar dacă nu e vorba de Chazar (după cum corectează
Teutsch şi Fimhaber, care dau versiunea Csazar), indicaţia rămâne şi cercetările
de acest gen nu trebuie să ne îndepărteze de sugestia prezenţei CHAZARE.
Prezenţa EVREILOR, SARACINILOR şi ISMAELfflLOR, deci nu numai unii,
ci împreună, ne-o dau însă explicit, direct, deci imposibil de negat două importante
documente publicate şi de istoricii noştri în seria C a Documentelor privind Istoria
României, secolele XI, XII şi XIII, Transilvania (vol. I 1075 - 1250), după cum
mmează:

Anul 1222 (documentul 137)22
Bula de aur dată de Andrei al II-iea regele ~ngariei, prin care se confirmă
privilegiile nobililor:

https://biblioteca-digitala.ro

de hani, slujhaşii sării şi strângătorii vămilor
(să fie) nohili ai regalului, să nu poată fi Ismaeliţii şi Evreii", dându-se în notă
şi următoarea explicaţi~23: "Comiţi ai căm~"u·ii, schimbători ai monctei, slujbaşi
ai sării, strângători ai vămilor, nohili ai regatului să nu poată fi Ismacliţii şi
Evreii". Dăm şi prevederea în limba latină: "COMITE CAMERE, MONETARII, SALINARII, ET TRIBUTARII, NOBILES REGNI SÎNT, HYSMAHELITE ET IUDEI FIERI NON POSSINT"24.
/\nul 1233 (documentul 223)
În septembrie 1223 Andrei al II-lea regele Ungariei, promite lui Iacob legatul
papal în Ungaria să respecte înţelegerea cu p1ivire la Evreii şi Musulmanii din Ungana. Redăm textul:
2. "l\: ludei, Saracini şi pc Ismacliţi de acum înainte nu-i vom pune în fmntea
visteriei, monetăriei, a ocnelor, a strângerii dărilor sau a altor slujhe obşteşti şi
nici nu-i vom ao;cmui pe aceştia cu «dregătorii» noştri şi nici nu vom face ceva
prin înşelăciune, ca din această pricină creştinii să poală fi asupriţi de dânşii.
De asemenea nu vom îngădui în întreg regatul nostm ca Evreii, Saracinii şi
Ismaeliţii să stea în fmntea vreunei slujbe obşteşti.
De '-L'>emenea, vom face ca de acum înainte Evreii, Saracinii şi Ismacliţii să fie
arătaţi prin semne deosehite şi să fie despărţiţi de creştini (s.n. S.D.)
~i făgăduim că noi urmaşii noştri - la cererea episcopului în dieccza carrna
sunt sau ar 1i Evrei, Saracini, păgâni sau lsmacliţi - îl vom pune şi îl vom da
în fiecare :.m pe palatinul sau pe altul dintre dregătorii noştri, cme do1im să fie
un creştin sârguitor şi-l vom face să jure că va împlini pornnca noastră cu
credinţă în această privinţă, pcntrn a scoate pc creştini din puterea Saracinilor şi
din vieţuirea cu ci. Iar dacă se vor ana, în ciuda acestor rânduieli, creştini convieţuind cu Saracinii sau S<.U'acini având robi creştini ori creştini uniţi în orice
chip cu femeile S~racinilor sau Saracini cu ale creştinilor, fie sub forma
căsătoriei fie în altă formă, să fie pedepsiţi pentm o asemenea unire, fie că e
vorha de creştini, fie de Evrei sau păgâni, cu pierderea tuturor bunmilor şi, nu
mai puţin, să fie daţi de rege pentru totdeauna ca robi crcştinil01:"25. Dăm şi
textul în limba latină:
"IUDEOS, SJ\RRACENOS SIVE ISMAHELITAS DE CETERO NON PREFICIEMUS NOSTRE CAMERE, MONETE, SALIBUS, COLLECTIS VEL
ALIQUIHUS PUBLICIS OFFICIIS, NEC ASSOCIABilvlUS EOS PREFECTIS, NEC
IN FR/\UDEM ALIQUID FACIEMUS, PROlYrER QUOD AB IPSIS POSSINT
OPPRIMI CHRISTIAN!. ITEM NEC PERMITfEMUS IN TOTO REGNO NOSTRO
IUDEOS, SARRACENOS VEL ISMAHELffAS PREFICI ALIQUI PUBLICO OFFICIO. ITEM FACU:MUS, QUOD IUDEI, SARRACENI SIVE ISMAHELITE DE
CETERO CERTIS SIGNIS DISTINGANTUR ET DISCERNENTUR A CHRISTIANIS. ITEM NON PERMITfEMUS IUDEOS, SARRACENOS SIVE ISMAHELff AS
MANCIPIA CHRISTIANA EMERE VEL HABERE QUOCUMQUE MODO. ET
1.

"Comiţii

cămării, schimhătorii
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PROMTITEMUS PER NOS ET NOSTROS SUCCESSORES CONSTIT'UERE ET
DARE SlNCIULIS /\NNIS P/\L/\TINUM VEL ALIUM DE IOBACJIO - NIBUSS
NOSTRlS, QUEM VOLUIMUS CHRISTI/\NE FIDEI Z/\LATOREM, QUEM
f'ACIEMUS lURARE, QUOD MANDATUM NOSTRUM SECUNDUM IST A
FIDELITER /\DIMPLEBIT AD PETITIONEM EPISCOPI IN CUIUS DIOCESI
SUNT VEL CRUNT IUDEI, PACIANI VEL ISMAHELITE, UT CHRISTIANOS
EXTRAH/\T A IX>MINIO ET COHABITATIONE SARRACENORUM. ET SIQUI
INVENTI PUERINT CONTRA HEC CHRISTI/\NI COHABITANTES SARR/\CENIS, VEL SARRACENI M/\NCIPI/\ H/\BENTES; ITEM CHRISTIAN! SARRACENORUM, VEL SARRACENI CHR ISTIANORUM QUOMODOCUMQUE
MULIERIBUS COPULATI, SIVE SUB SPECIE MATRIMONII, SIVE ALIO
MODO: BONORUM OMNIUM COPULATIONE TAM CHRISTIAN!, QUAM
IUDEI VEL PAGANI MULE TENTUR, ET NICHlLOMINUS IN SERVITUTEM
CHRlSTIANORUM PER RECIEM PERPETUO DEPUTENTUR"2 6 .
Cele două uncumcntc, mfu1urii ale epocii, ca rdlcxe ale situaţiei internaţionale suntem în mentalitatea timpului Jc crnciată - Je c<U"C papa, regalitatea şi nohilimea
ungară nu sunt străini, cât şi a unei mentalităţi interne presante, Jrcpt rezultat - presupunem - a unei situaţii cu răuăcini în viaţa economică, socială şi nu în ultimul
rând politică a Ungariei medievale. Desigur se riuică prohlcma uacă avem Jc-a face
cu o rdkctare a unei situa\ii economico-sociale sau cu o intolerantă politico-religioasă
sau şi cu una şi cu alta. Precizările le vor aduce studiile viitoare - economice,
sociale, religioase, culturale - pc această tcniă, care nu fac ohicctul râmlurilor de faţă.
Noi le aşteptăm cu marc interes. Un fapt - de mentalitate, rămân\.! - acel început de
intoleranţă mixt;:i, nohili<uu-rTgală din ceea cc unii au numit, nu ştim dacă întemeiat un rl!gat tolerant al Sfântului ~tcfan. Ceea cc ştim este că acest început de intoleranţă (nu excludem şi alte <mic-luări Jc atitudine) contra EVREILOR, SARACINILOR şi ISMAELrrILOR va continua mai apoi împotriva ROMÂNILOR, proces
încheiat în secolul al XIV-iea, a.5a cum scria un specialist de marcă al istmici relaţii
lor wmâno-ungare în secolele XIII-XIV, acea marc Doamnă a medievisticii româneşti,
M/\RI/\ HO!„J3AN: "Într-aucvăr, aici sunt analizate cele două căi de pătnmdere
încercate ul! regalitatea arpauiană, dincolo Je meul carpatic, pc teritoriul viitoarelor
state româneşti. Şi în mod firesc se pune întrchmca: până unde se întindea mia conccdată, de Andrei al II-iea cavalerilor teutoni în intervalul 1211-1225? Şi de asemenea cât de concret şi Jc durabil a fost Banatul unguresc pftnă la venirea angcvinilor'?
Dar oricftt de _nca.5k:ptatc w· li rezultatele cu privire la demonstratia falsurilor celor
Jouă dDcumcntc aşa-zise din "1222" sau descoperit că primul han de Severin cunoscut pfmă acum sub numele de Luca, pe haza unui Jocumcnt vahthil, apme suh
numele de lula într-un altul, tot atât de v~lahil şi anterior celuilalt cu câteva luni, sau
arătarea sensului real al aşa-zisei «crcşt inări a cumanilor>) şi a legăturii posibile între
<tparitia primului han de Severin în 12'.B şi acea supunere a lor din 1228, snu noua
intcrpretmc dată Diph)mei ioanitilor (1247) şi scrisorii lui Reia al IV-iea către papă
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lotuşi cele din secolul al IV-iea, care înfătişează
confnmtarea dintre români şi regalitatea angevină sub două ao;pecte. Adică acela al
unor raporturi politice cristalizate mai întâi în compromisul încheiat în 1324 de Carol
Rohert al Ungariei şi domnul Tării Româneşti, Basarab, soluţie supusă la diferite
eclipse, şi acela al impactului constant aJ acestei regalită\i asupra românilor din Transilvania (în sensul larg cuprinzând şi Banatul, Crişana şi Maramureşul) sub f01ma
unor deposedări pmţiale sau generale, a tăgăduirii normelor de drept şi a însăşi
credintei lor, în sfârşit la reducerea la tipaml impus de decretul din J 35 J ce nu
recunoaşte decât două categorii: a nobililor şi a iobagilor. Între ele nu mai era loc
pcntiu cnezi şi oameni nelegaţi de glie. Secolul al XIV-iea, care a fost martrnul
afinnării ideii de neatârnare a Tării Româneşti şi a Moldovei, a fost mai1oml iohăgi
rii românilor din Transilvania"27. (s.n.S.D.) Deci un proces paralel, ca.re se împlineş
te, în timp, în secolul aJ XIII-iea penim EVREI, SARACENI şi ISMAELITI, şi, în
secolul al XIV-iea, pcntm ROMÂNI.
Revenind la cele două documente aduse în discuţie de noi (1222 şi 1233),
observăm că sunt EXCLUŞI (v. supra), în primul ISMAELSfII («HYSMAHELITE»)
şi EVREII («IUDEII»), şi, în a.I doilea, EVREII (IUDEOS), SARACENII (SARRACENOS), sive (în traducere volumul de Documente: şi pe; care nu c totuna cu sau),
deci "~I PE" ISMAELI'p («ISMAHELITAS»). Şi mai apar PĂ(IÂNII («PAGANIS>> ),
tot în al doilea document. Cine sunt aceştia? După accepţiunea comună, dăm un
glosar al cxplicatiei contemporane, nu a celei medievale (sec. XII-XIII):
A. EVREU - (la s.) "Denumire generală dată popula.tiiJnr de religie iudaică
(mozaică), descendente din vechii locuitori ai Palestinei (ISRAEL n.n.S.D.) şi din alte
populatii care au adoptat iudaismul 11 2 8 ; "Bărbat care face parte dintr-un popor
răspfmdit în mai toate \<'."u'ilc de pc glob, u1maş al populatiei din l~alcstina (ISRAEL
n.n.S.D.) antică şi al unor neamuri care au adoptat religia mozaică""'-9. Credem că nu
greşim, ci cu cd mai mare respect, ce-l datorăm acestei probleme istorice adăugăm
azi, evreii, lncuicsc în primul rând statul ISRAEL. Un fapt rămâne cert: prin
descoperirile arheologice puse de noi în valoare mai sus, prin antroponimic EVREII
SUNT PREZENTI; şi, prin documentele amintite, EVREII sunt excluşi din viata
politico-economică a regatului maghiar în secolul al XIII-lca, la fel ca Saracenii,
«sive» ismaclitii şi păgfmii.
B. SARACEN (la s.) - suh forma SARAZIN, SARACIN: "Denumire dată
musulm<milor în V .Europci"30; "Nume dat în evul mediu de popoarele occidentale
musulmanilor din Europa şi din J\frica."31.
C. lSMAELIT (la s.) "Memhrii unei secte a musulm<rnilor şiiti, apămtă în secolul VIII si caracterizată printr-un fanatism extrem. Există şi azi în Imn şi în
Pakistan"32.
D. PĂ(iÂN (la s.) "Cel care se închină zeilor sau idolilor: nume dat de creştini
celor care sunt de altă religie; nume dat de creştini popoarelor care nu au nici o
religie, care nu cred în Dumnezeu sau nu au primit botezu1"33; "Persoană cm·c se

(l 250) - prohlemele ma_1ore sunt
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închină

zeilor sau idolilor; nume dat de creştini celor care sunt de altă religie (în
special turcilor mahomedani). Nume dat de creştini persoanelor care nu au nici o
religie, care nu cred în Dumnezeu sau nu au primit hotezul"34_
În mentalitatea secolului al XIII-iea, referirile făcute de documente, nu sunt,
chiar identice cu accepţiunea modernă a acestor tenneni. Din acest motiv trebuie să
zăhovim asupra realităţilor vremii. Dacă identificarea băltii amintite în Documentul
din anul 1219 c într-adevăr «halta CHAZAR», înseamnă că avem de-a face cu o
populaţie de Chazari, care a locuit la un moment dat aceste regiuni, fapt confi1mat şi
de lucrarea cercetătorului german HANSGERD GOCKENIAN, publicată în anul
1972.
Redăm părerea istoricilor români în legătură cu CHAZARII, deoarece interesează religia pc care aceştia au acceptat-o.
A. În anul 1976 turcologul romfrn · MUSTAFA ALI MEHMED scria
următoarele despre chazm"i:
a) "Atât în perioada Kaganatclor turceşti reprezentate de «turcii orientali» sau
Je «turcii occidentali», cftl şi după dezmembrarea lor, pc teritoriile de sub autoritatea
acestora, ca şi pe cele din vecinătăţi, s-au afirmat o seric de organisme politice fie
ale triburi lor turceşti propriu-zise, fie ale populaţiilor turcizate pfmă alunei. Una din
cele mai impo11ante formaţiuni de acest fel a fost statul hazurilor (sec. VII), care s-a
consolidat pc fundalul tradiţiilor vechi turceşti rr36.
h) "Astfel, o serie de trăsături au trecut de la uncie grnpuri de populaţii la
altele, deplasându-se totodată împreună cu ele din Asia Centrală spre hotarele ei occidentale, respectiv de la huni la Tu-kiu sau Gok-Turk şi apoi la uiguii, iar de la
aceştia la formaţiunile statale ale hazarilor, karahanizilor şi gaznavizilor, din perioada
islamică, de aici la imperiile create de selgiukizi şi apoi la turcii otomani 3 7 .
c). "Începeau, Jupă cum alirmă unii specialişti, «momente grele penlrn popoarele
hmhare din Asia Centrală», înţelegându-se prin acestea îndeosebi populaţiile turcice,
care se găseau astfel în fata unei triple încercuiri: ~u-abc, chineze şi indiene. Drept
urmare, uncie din populatiile turcice, cum au fost hazarii, vor căuta o ieşire spre
Europa, mergfutd pe urmele hunilor şi avarilor, deşi nu vor trece de hotarele naturale
ale Asiei 1138 (s.n.S.D.).
B. Savm1tul român AUREL DECEI, orientalist şi. turcolog, specialist de renume,
scrie următoarele: "Animaţi de forţa lor caracteristică formatoare de state, turcii turcizează Kaşgaria şi Transoxiania (Ma wara al-m~u·, «Tinutul de dincolo de fluviu»,
cu o expresie arahă), precum şi stepele mseşti pfmă la Dunăre. Numele turk însă nu
mai apare decât rareori în multele formaţiuni statale cum sunt uigurii, khitanii,
Jjurcet, kma-khitanii, apoi, în apus chazm·ii, pecenegii şi kâpceakii, cu toate că etnicul
uccstora era mareic neam turk"39_
C. Fom1e recent CHRISTIAN TĂMAŞ, sc1ic despre chazarii-turci, aflaţi la
răspântia a trei religii universale: creştină (venită prin 13izant), mahomcdană (venită
prin mabi) şi mozaică (venită prin evreii ajunşi în Asia Centrală). Conve11irca lor e
11

12
https://biblioteca-digitala.ro

prezentată

~

astfel: "De-a-lungul timpului, s-au emis mai multe ipoteze, cea mai viabilă
părând a fi în continuare considerată necesitatea politică a păstrării unităţii şi independenţei statului Khazar. În vreme ce o îmbrăţişare a creştinismului bizantin ar fi
însemnat o aservire a stalului faţă de Bizanţ sau o adoptare a islamului ar fi dus la
înglobarea pur şi simplu în Califatul arab, iudaismul oferea singura cale «de mijloc»
demnă de luat în scamă. Începutul procesului de conve1tire la iudaism a fost considerat în mod aproape unanim a fi anul 740, la trei ani după ultima luptă dintre khazari
şi ltupele musulmane conduse de MERWAN al II-iea, ultimul calif omeyyan, soldată
cu o înfrângere a khazarilor sau, altfel spus, cu o victorie a la Pi.rus a arabilor în
urma căreia conform tradiţiei acelor timpuri khagamul a fost nevoit să se conve11ească la islam, de formă doar, înfrângere ce a avut da.ml de a scoate şi mai mult
în evidentă necesitatea adoptării unei religii «neutre» din punct de vedere politic.
Conve1tirea s-a desfăşurat în mai multe etape din cauza disputelor teologice dintre
reprezentanţii creştinismului, islamului şi iudaismului. Sursele arabe, cum ar fi lucrarea
lui AL-MAS-UDI, AHDDHAHAB WA MA ADIN AL-JAWHAR (Câmpiile de aur
şi minele de pietre preţioase), conf01m cărora khazarii ar fi trecut la iudaism în vremea domniei Califului abbasid HARUN-AR-RAŞID (789-809), se referă, după toate
probabilităţile, la perioada încheierii procesului de iudaizare a populaţiei khazare şi
nicidecum la începutul său, după cum s-a susţinut mult timp. Cu toate că adoptarea
iudaismului de către aristocraţia khazară a fost, în mod cett, motivată de raţiuni
politice, trecerea întregii populaţii la iudaism a ridicat mai multe semne de întrebare,
mai ales că aristocraţia, adoptând iudaismul, n-a ţinut seamă niciodată de exclusivismul lui, permiţând popomlui păstrarea pe mai departe a credinţelor sale păgâne.
Singura ipoteză plauzibilă în acest context rămâne .contactul nemijlocit al populaţiei
khazare cu evreii refugiaţi pc teritoriul statului khazar într-un număr mare în mma
persecuţiilor violente la care erau supuşi în Impe1iul Bizantin, începând cu domnia lui
Justinian şi continuând cu cele ale u1maşilor lui, Heraclius (sec. al VII-iea), Leon al
III-lea (sec. al VIII-lea), Vasile şi Leon al IV-lea (sec. al IX-lea) precum şi în
Califatul arab, cu toate că într-o mult mai mică măsură"40.
Fugiţi de intoleranţa din răsărit, adepţii cultului mozaic, ajung în vest, prin
inte1mediul statului khazar, unde se întâlnesc, în secolul al XIII-lea, cu intoleranţa
regatului ungar.
Descoperirile arheologice şi cele documentare (onomastice, toponomastice, religioase) dovedesc că în secolul al XIII-iea se mai păstrau, alături de creştini şi adepţi
ai celorlalte două religii universale - mozaică şi mahomedană, ba chiar şi păgâni
(c•u·e nu erau românii, deoarece ei au fost primii creştini ai acestor locuri iru· documentele medievale îi pomenesc pe mtodocşi, nu ca păgâni, ci schizmatici), fie unguri,
fie secui, fie pecenegi, fie bosormeni, fie, probabil, chazari ('?).
Un fapt rămâne indiscutabil: o istoric religioac;ă petrecută pe întinderile Asiei
Centrale, în statul Chazar, începe să fie desluşită şi prin descoperirile ru·heologice din
cent111l Europei, prin analiza documentelor medievale. E abia un început de drum.
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Sperăm ca într-un alt studiu, mai amplu, să putem publica materialele inedite
privind descoperirile de acest tip din a5ezările mrale cercetate de noi, datând din
secolele X-XIII (1241), unde alături de majoritatea descoperirilor româneşti, apar şi
mate1iale ale unor populaţii alogene sau ale oaspeţilor. De aici interesul major - nu
numai al istoriei naţionale şi europene, ci universale - ne referim la EURASIA pentm cercetarea pânzei aşezărilor mrale româneşti din Crişana, lângă care s-au aşezat
cu vremea şi alte populaţii.

J2 sept. J994

Muzeul
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SEVER DUMITRAŞCU
Crisurilor Str. Stadionului nr. 2, Oradea
,
ROMÂNIA
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NOTE
1. Gy. Torc)k, Die Bewohner von Halirnba im 10 und 11 Jahrhunde1t, în Arch
Hung, Bdp., 1962, Fig: 24/149: crnce de Malta; Fig. 24/167: stea cu cinci
colturi; Fig. 27/425: patrnlatere labirintice; Fig. 27/431: crnce de Malta; Fig.
29/579: stea cu cinci colturi; Fig. 30/659: cruce simplă; 688 : crnce simplă în
cerc; 690 : stea în cinci colturi; Fig. 31/811 : crnce simplă în două cercuri concenhice; 951 : patrnlatere "îngemănate"; pi. XLVII/ 25 : cruce simplă; 167 : stea
în cinci colturi; pi. LI/425 : patrulatere labirintice (în centru templul din Mecca
11 431 ; cruce de Malta în cerc; 690 : stea în cinci colturi.
2. K. Mesterhazi, Ostliche Beziehungen der hungarischen Land. Keleti kapcsolatai, în
FAA, XXVI, 1975, p. 99-115.
3. R.Popa, N. Chidioşan, A. Lukacs, O resedintă feudală din secolele XI-XII la
Sfi.nnicolau de Beius. Conttibutii la istoria Bihomlui medieval, în RMM, XV, 2,
1984, p. 21-34, fig. 9/f: stea în cinci colţuri; g, k, 1 patrulater ? labirintic.
4. Gy. Ti.>rok, op.cit, pl. LXIX/87, 149.
5. K. Mesterhazi, op.cit., fig. 1-6.
6. S. Dumitraşcu, Ceramică românească descooerită în Ctisana (sec. VIII-XI), în
Biblioteca Crisia, II, Oradea, 1978, fig. 24 şi 25.
7. Idem, Biharia. Monografie arheologică, voi. II, planşe (sub tipar).
8. Documente privind Istoria României, C, I, Buc., p. 37-147.
9. Ibidem, p. 75, proba 139: Ysmaelita din Nyir: numele ismaeliţilor din Nyir a
fost păstrat până azi de oraşul Hajduboszormeny în comitalul Hajdu (Ungaria), v.
p. 75, n. IO, 11.
10. Ibidem, p. 87, proba 182.
11. Ibidem, p. 92, proba 199.
12. Ibidem, p. 94, proba 209.
13. Ibidem, p. 95, proba 213.
14. Ibidem, p. 107, proba 256.
15. Ibidem, p. 109, proba 263.
16. Ibidem, p. 120, proba 303.
17. Ibidem, p. 121, proba 306.
18. Ibidem, p. 126, proba 326.
19. Ibidem, p. 138, proba 365.
20. Ibidem, p. 146, proba 386.
21. Ibidem, p. 170, Documentul nr. 113.
22. Ibidem, p. 192, Documentul nr. 137.
23. Ibidem, p. 192, n. I.
24. Ibidem, p. 377.
25. Ibidem, p. 265-266.
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26. Ibidem, p. 398.
27. M:.ufa Holban, Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV, Buc.,
1981, p. 5.
28. Mic Dicţionar Enciclopedic, Buc., 1978, p. 357, s.v.
29. Dicţionarnl Limbii Române Moderne, Buc., 1958, p. 283, s.v.
30. Mic Dicţionar Enciclopedic, Buc., 1978, p. 357, s.v.
31. Diqionarul Limbii Române Moderne, Buc., 1958, p. 736, s.v.
32. Mic Diqionar Enciclopedic, Buc., 1978, p. 502, s.v.
13. Mic Dicţionar Enciclopedic, Buc., 1978, p. 702, s.v.
34. Dictionarul Limbii Române Modeme, Buc., 1958, p. 593, s.v.
35. H. Gikkenian, Hilfsvi:Hker und Grenzwăchter im Mittelalterlichen Ungarn,
Wiesbaden, 1972, p. 5.
36. M. Ali Mehmed, Istoria Turcilor, Buc., 1976, p. 34.
37. Ibidem, p. 37.
38. Ibidem, p. 69.
39. A. Dccei, Istoria Imperiului otoman până la 1656, Bucureşti, 1978, p. 13.
40. C. Tămaş, Urmasii lui Magog, în Convorbiti literare, 11. 12. Iaşi, 1993, p. 10.

"IUDEOS, SARRACENOS SIVE ISMAHELITAS".
ARCHAEOLOGY AND HISTORY.
Summary

Thc author presents the toponymical, anthroponimical, archaeological and documentaiy data regai"ding some feudal facts of the xnth - xrnth centuries. The documents issued in 1222 and 1233 by the Royal Hungarian Chancellor's Office do not
admit the Jews, Sa.racens and Ishmaelits' access to economic, commercial and monetary activities. Did this imply economic measurcs, religions intolerance, or both ?
This aiticle presents the facts in their organic development.
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STRUCTURI AUTOHTONE ŞI ALOGENE ÎN BANATUL MEDIEVAL

I. Stmcturi si relatii economice
Perioada de peste o mie de ani care este considerată - cu marje mai mari sau
mai mici de timp - ca înglobând epoca feudală în regiune, se impune a fi tratată pe
subpe1ioade. Aceasta întmcât realităţile zonei sunt relativ uşor diferite în cel puţin
patm subperioade şi anume: a) secolele VIII-XI I până la Ahtum; b) secolele XIXIII; c) secolele XIV-XVI I până la 1552; d) secolele XVI-XVII I 1552-1716.
Tipurile de structuri şi relaţii atât autohtone cât şi alogene sunt diferite ca proporţie de la o etapă la alta, pe toate planurile. Vom analiza, în sinteză, structurile
existente în Banat în această paralelă autohtoni-alogeni, pe mmi domenii şi pe subpe1ioadele istmice.
Proprietatea şi modalităţile în care funcţiona ea este diferită la autohtoni şi la
alogeni. În timp ce regimul proprietăţii la românii bănăţeni ai veacurilor VIII-XI şi
chiar cu prelungiri în epocile mmătoare - era în concordanţă cu obştea sătească ce
avea la bază cutume precise - la alogenii organizaţi în obşti gentili.ce era diferit.
Migratorii aveau în proprietate individuală bunmile mobile ale familiei (cort, inventar
gospodăresc, căluţă, eventual, caii) şi în proprietate comună turmele de animale (sau
păl"ţi ale acestora). Pământul nu intra în sfera prop1ietăţii întrucât era locuit doar o
perioadă ci dom· uzufructul acestuia plin dreptul la păşunat (cucetit de multe mi p1in
dreptul sabiei) şi prin dările impuse autohtonilor.
Ocupaţiile lor constau în creşterea animalelor, în special a cabalinelor şi bovinelor, dar şi a ovi-caprinelor pe terenuri întinse din zonele de câmpie. Cultura cerealelor nu intra sau intra prea puţin în sfera preocupăiilor lor. Produsele aglicele le luau
de la autohtonii locului unde se aflau fie ca tribut, fie, mai rar, prin schimb de produse cu aceştia. Nemaivăzând astăzi migraţiile drept o cavalcadă continuă, cu lupte,
jafuri şi măceluti ci ca pe un fenomen ceva mai complex: intrarea într-un teritoriu şi
stabilirea unor raporturi superioritate-inferioritate cu autohtonii, eventual în urma unui
17
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conflict militar, urmat apoi de condiţiile convicţmru prin hibut şi/sau alte taxe, odată
cu a..5ezarea separată a obştilor gentilicc alogene ce-şi continuau traditi• 'na.Jdc ocupaţii.
Cum pământ, inclusiv de păşune, era destul, nu se năşteau diferende lungi pentru ast- ·
fel de zone. Meşteşugurile de tip casnic erau şi ele prezcn1c la alogeni, fie în
legătură cu prelucrarea pieilor şi produselor anim;1J~ (piele, lână), fie cu cel al prelucrării fiemlui şi metalelor preţioase. Materiile prime pentru ultimele meserii nu erau
extrase şi prelucrate de migratoii ci preluate, prin fmţă sau impunere, de la autohtonii
ce cunoşteau acest meşteşug şi produceau cantităţile necesare de minereuri.
Relaţiile ce se stabilesc între autohtoni şi alogeni (în general mult mai puţini
numeric decât primii) după consumarea momentului militar sunt aproape· inexistente la
început cu excepţia tributului şi încep să se amplifice pe măsură ce zona trece ptintr-o perioadă de pace şi linişte. În timpul a câteva generaţii, alogenii adoptă o parte
a civilizaţiei mate1iale superioare a autohtonilor, constând fie în tehnici de lucm, fie
în influenţa asupra modului de trai secvenţial. Distanţele dintre aşezările localnicilor şi
săhi..5ele de corturi ale migratorilor sunt destul de mmi iar traiul obştilor săteşti nu
este în general deranjat de intervenţiile migratorilor.
Arheologia prefeudală şi feudală constată faptul că în zonele în care există o
apreciere considerabilă a aşezărilor rnrale româneşti ocupaţia principală a locuitmilor o
constituie ag1icultura. În acelaşi timp se constată o locuire mai intensă şi pe o durată
mai îndelungată în timp în locmile în care se află zăcăminte metalifere.
În p1ivinţa cultivării plantelor, românii au preluat atât temunologia latină cc
defineşte uneltele ag1icole cât şi întregul inventar tipologic de unelte. Până acum o
serie de asemenea unelte, descoperite întâmplător, au fost datate - în lipsa altor elemente de sprijin - drept unelte romane. Aceste seceri, brăzdare de plug, oticuri,
hârleţe, săpăligi trebuiesc reanalizate şi - o bună paite a lor - trebuie redată contextului firesc în care s-au folosit şi anume cel prefeudal. Schimbările de f01me din
acea..'\tă perioadă sunt lipsite de otice relevanţă, ceea ce a şi făcut posibilă confuzia
cu epoca anterioară.
Gropile pentm provizii descoperite, fie în inte1ioml, fie pe lângă locuinţe, precum şi vasele de depozitare a grăunţelor, făcute din lut ars şi descoperite nu numai
în aşezările de câmpie ci şi în cele de deal probează amploai·ea zonală a practicătii
agriculturii. Zona colinai·ă şi submontană este o dovadă a prezenţei populaţiei
româneşti aici. Migratmii - ce nu sunt ag1icult01i - nu cultivă nici zonele de şes, cu
atât mai puţin pe cele de deal şi submontane.
Cultivai·ea şi folosirea în gospodătie a plantelor textile (in, cânepă) este dovedită
arheologic prin numeroasele fusaiole de lut ars ca şi prin urma unor ţesături textile ·
imprimate pe fundul vaselor de ceramică ce au fost m-se şi au ajuns până la noi.
Creşterea animalelor (oi, capre, porci, vite comute, păsăti de cmte) este probată
arheologic de cantitatea oaselor existente nu numai în perimetml fiecărei aşezăti dar
şi de cel al celor găsite în fiecare locuinţă. La Zăbrani oase mai mari decât restul
indică şi faptul că existau încercări de încrucişare şi obţinere de noi rase de ·animale.
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Calul este fmute puţin crescut, nefiind destinat consumului de carne,· şi - în această
etapă, nici lucratului la câmp. Aceasta în contradicţie cu alogenii ce creşteau doar
vite cornute şi cabaline în cirezi şi herghelii mari.
Ceramica este elementul dete1minant pentru o cultură arheologică, pentru caracteristicile acesteia. Abundenţa de fragmente ceramice descopeiite în locuinţe, aşezăii şi
necropole autohtone dovedeşte practicarea olăritului şi nu o aducere din exterioml
obştii prin schimb a întregii cantităţi. Ceramica lucrată la roată dovedeşte, indirect
existenţa ateUerelor de olar, iar cuptoarele de ars oale - descoperite în aşezările intens
cercetate arheologic completează imaginea de ansamblu. Tipologia acestor cuptoare
este tot daco-romană. Cuptoarele cu reverberaţie utilizate în satele bănăţene nu au
putut fi introduse aici de nici una dintre popoarele migratoare ce îşi lucrau ceramica
cu mâna, o ardeau superficial şi nu foloseau decorarea în pasta de ceramică nearsă.
La autohtoni s-a păstrat cu consecvenţă atât · fmma vaselor cât şi a punctelor de
decor din perioada anterioară. Diferenţierea se poate face în cadrul unor ateliere mai
mari umle olarul îşi aplică pe vase marca proprie.
Un alt element unifmm în spaiiul românesc îl reprezintă tipologia de constrncţie
a caselor, fie ele din lemn şi piatră de la suprafaiă, fie a locuinţelor de tip bordei şi
semibordei. Case au fost descoperite şi cercetate în Banat la Gornea, Remetea Mare
şi T. Vladimirescu. Caracteristicile de bază sunt: a'ipectul dreptunghiular (3 ,.50 x 3 ,20
m), adâncimea între 0,60 - 1,20 m, pardoseală din lut bătătorit, cuptor de încălzit din
lut ori pietre şi - uneori - vatră deschisă de fo1mă circulară. Nu putem decât să
acceptăm ideea unor meşte1i specializaţi· în asemenea constmcţii.
Şi tot aşa trebuie văzută şi tehnica de 1idicare a f01tificaţiilor vremii. Mai simple
decât castrele romane, fmtificaţiile de pământ cer totuşi o specializare la 1idicarea valului, a pantei şantului de apărare, a grătamlui de lemn de sub valul de pământ ars.
Locuinţele modeste ale epocii asigurau un minim de confort şi condiţii satisfă
cătoare în perioada rece a anului, fapt ce nu se poate spune despre corturile ce
alcătuiau sălaşele migratorilor. În plus modestia constmcţiei nu atrăgea cu nimic
poftele valurilor migratoare. Dovadă că odată cu încetarea migraţiilor tipologia
locuinţelor începe să se schimbe şi ea, în evoluţia firească şi liberă.
Extract.ia şi prelucrarea metalelor este atestată arheologic prin urme de metale
feroa'ie la Bocşa Montană, Ciclova Română, Moldova Nouă, Ocna de Fier, Oraviţa,
Sasca Montană, Tincova şi Criciova2. Iar în privinţa zăcămintelor exploatate, de
cupru, sunt notate localităţile Ciclova Română, Dognecea, Moldova Nouă, Oraviţa,
Ocna de Fier, Ruschiţa, Sasca Montană, Eibenthal şi Tisoviţa3.
Este cunoscut faptul că alogenii nu cunoşteau şi nu practicau extracţia şi prelucrarea primară a minereurilor. Cele de care aveau nevoie le obţineau de la localnicii
prin impuneri şi/sau achiziţii.
Şi tot în domeniul metalelor rămâne şi extracţia aurului şi a argintului. În
Banat se făcea fie din zăcăminte, fie prin spălarea aurului din apa râurilor. Au fost
identificate nu mai puţin de 32 de puncte amifere în Banatul veacurilor VI-XI 4 .
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Chiar dacă doar o jumătate a lor funcţiona concomitent şi totuşi producţia de aur şi
argint era deosebit de mare. Şi ne putem gândi şi la existenţa unor meşteri aurari
localnici sau veniţi din alte spaţii ce puteau prelucra această cantitate. O descoperire
de la Felnac a unui atelier de confecţionat piese decorative5 . atribuit când autohtonilor când avarilor, părea să lase problema deschisă. Descoperirea unui atelier de
bijute1ii în aşezarea românea'ică de la Remetea Mare dovedeşte existenţa unor meşteri
aurari localnici sau care lucrează ohişnuit aici, având la dispoziţie atât materia primă
cât şi comanditaii ce plătesc lucrarea.
Şi pentru că nici come1ţul, cu toate vicisitudinile vremii, nu putea să lipsească
din peisajul economic bănăţean, întrncât el a'iigura acele puţine - dar inexistente aici
- obiecte şi produse de shictă necesitate. Şi nu ne referim decât la sarea transilvană
ce era transpmtată cu plutele pe Mureş şi apoi mai depaite spre sudul sau centrnl
Europei. Şi tot pe apă sau pe drnmurile de uscat - mult mai nesigure - se desfăşura
şi schimbul de mărfuri cu lumea bizantină şi sud-slavă, legături tradiţionale ce nu au
putut fi întrerupte niciodată. Circulaţia monetară neîntrernptă este probată prin monede
emise de aproape toţi împăraţii bizantini până în veacul al XI-lea6, dată de la cai·e
situaţia ma'iei monetare începe să sufere modificări.
Perioada secolelor XI-XIII, sub a5pect economic în Banat, este cea a feudaliză
rii treptate a societăţii. Regimul proprietăţii începe să se schimbe, pe măsură ce puterea centrală, cea feudală laică şi eclesiastică devin tot mai puternice. De la ducatul
lui Ahtum, prima forma prestatală de organizare mai bine cunoscută şi care demonstra începutul feudalizării, <ţjungem în secole la conturarea unei proprietăţi regale largi
la început şi micşorându-se în timp, a unei proprietăţi bisericeşti şi laice medii şi a
existenţei prop1ietăţii obşteşti şi individuale a membrilor obştii. Regele donează o
paite a proprietăţilor sale unor credincioşi servitori ce îndeplinesc aici sarcinile puterii
centrale. Dacă la început cornitatul - instituţia politico-administrativă - era unul regal
administrat prin oamenii regelui (homo regius) din secolul al XIII-iea el se transfmmă într-unul nobiliar.
Proprietatea nobiliară se fmmează în Banat, cu mici excepţii (vezi cazul familiilor şi descendenţilor lui Ahtum şi Chanadinus), în veacul al Xill-lea, mai târziu
decât în restul Transilvaniei. Cauzele sunt multiple, ţinând cont şi de etapele penetraţiei puterii centrale, de rezistenţa localnicilor şi de caracterul specific al regalităţii
arpadiene. Căile p1in care se formează proprietatea nobiliară sunt în esenţă două:
deposedarea obştilor săteşti de prop1ietatea (nu de folosinţa) a'iupra părnântmilor de
către feudali noi veniţi aici . sau cei desprinşi chiar din sânul obştii şi prin donaţii
regale pe seama diverselor persoane din cele două categmii. În veacul al XIII-iea
proprietatea este dată unor pături feudale mai· lai·gi, îndeosebi nobilimii mijlocii şi
mici, credincioasă puterii centrale. La fel se fmmează şi domeniile bisericeşti.
În această pe1ioadă (XI-XIII) structura ţărănimii nu este prea bine conturată, iar
deosebiiile nu sunt fmute evidente. Ţăranul, indiferent de starea socială, îşi desfă.,oară
independent munca sa pe câmp sau pe lângă casă, fără ingelinţe din pmtea clasei
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foudale. Ei sunt ţărani liberi, atât ca proprietate asupra pământului cât şi ca folosinţă
a acestuia, fTu-ă a fi obligali la dări decât către rege. Numele sub care sunt cunoscuţi
ţăranii în genere sunt cele de populus, mstici şi villani7. Cu timpul de la accepţiunea
de om liber sensul trece în cel de om în dependentă feudală, iobag. Mai există şi
categoria robilor. Mai existau şi categorii intermediare, în grade de libe11ate sau
dependenţă de la cea nominală până la cea efectivă. O înşiruire de la liber spre
dependent a acestora este interesantă: iobagii libe1i sau naturali erau aşezaţi în jurul
cetăţilor şi în schimbul pământului aveau obligaţii militare (mai târziu majoritatea lor
vor îngroşa rândurile nobilimii comitatense); iobagii cetăţii aveau o situaţie asemănă
toare cu antecesorii; oamenii cetăţii aveau obligaţii militare şi economice faţă de
cetate; ţărănimea din obşti era liberă atât prin natura proprietăţii cât şi prin cea a
obligaţiilor economice; dacă la început ci erau cei mai numeroşi, numărul a început
să scadă odată cu veacul al XIV-iea iar mmătorul închide - în mare - pel"ioada şi
impm1anţa categorici de ţ[u-ani liberi.
Tărănimea dependentă era alcătuită din iobagi, oameni cu drept de folosinţă a
pământului dar nu de proprietate şi obligaţii economice către stăpânul feudal pentru
acest drept; jeleri - ţărani care nu au pământ în folosinţă proprie şi - de multe ori nici gospodărie proprie şi nici mijloace de muncă, trăind în alte locuinţe şi muncind
la alţii; slugile ce-şi duceau . viata la cm1ile feudale fiind folosite la muncile curente;
robii care sunt cca mai umilă categorie socială în societatea feudală. Robii dispar în
veacul al XIV-iea fiind incompatibil cu structura proprietăţii şi servituţii feudale.
Stmctura economică a veacurilor XI-XIII cuprinde, pe baza structmii proprietăţii
dar şi în afara acesteia, ocupaţiile amintite în primele pagini, dar în condiţii relativ
noi, uneori superioare. Astfel agricultura se haza pe cultivarea pământurilor în sistemul asolamentului bienal: o parte a pământului arabil era însămânţat într-un an şi
lăsat să se odihnească în celălalt (folosit la păşunat). Se practica chiar şi în regiunile
cu relief ceva mai înalt. Plugul de lemn suferă transfmmă.Ii p1in adăugarea de piese
metalice (fierul lat şi brăzdarul), se schimbă propmţia între cerealele cultivate: de la
meiul tradiţional se trece la graminee. Cultura viţei de vie este atestată documentar,
apar chiar podgorii, plantele textile îşi continuă şi măresc aria de cultură, iar apariţia
şi diversificarea morilor de apă reprezintă o mică revoluţie în diversificarea hranei şi
a sporirii productivităţii muncii. Meşteşugurile săteşti şi preorăşeneşti iau un avânt
considerabil. Circulaţia monctm·ă este încă diversă şi interesantă: obolii bizantini circulă prin sec. XI-XII, obolii şi dinmii ungureşti în toată perioada, mărcile de Ki:Hn şi
Transilvania în sec. XIII, dinarii vienezi în sec. XIII.
Este semn că economia naturală îşi trăieşte ultimele sale secole de existenlă ş1
că această dezvoltare economică, bazată pc progrese tehnice şi tehnologice prefigurează perioada următoare a economiei de piaţă.
Am vorbit despre ocupaţiile specifice zonei şi locuitorilor. Ele sunt cm·acteristice
autohtonilor. Iată că se produce în aceste secole (XI-XIII) sedentarizm·ea elementelor
alogene destul de puţin numeroase şi îndreptarea lor spre uncie ocupaţii ce le sunt
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accesihile. Mai apoi sunt aduse alte elemente alogene specializate în anumite mesem
sau ocupaţii. Ca mmare difcreta extrem de mw·e dintre autohtoni şi alogeni în privinţa modului de viată începe să se răstrângă. Ea nu dispw·e dw· prefigurează noul
mod de receptw·e a individului şi gmpurilor sociale şi profesionale, după modul de
încadrare şi utilitate economică.
Perioada secolelor XIV-XVI (mai precis de la mijlocul primului până la
mijlocul ultimului, cu te1men final 1552) este considerată a fi cca a evului mediu
"clasic" în Banal. Şi aceasta întrucât asistăm acum - în toate stmcturi\e şi relaţiile
sociale -la exprimarea în forme coerente a orânduirii. feudale de tip clasic occidental,
dar în acelaşi timp la modularea acesteia pc realităţile autohtone ce nu au putut fi
distmse şi nici înlocuite. Aceste realităţi româneşti au dat Banatului nota caracteristică
în rap01t cu regatul Ungariei. Această notă specifică face ca Banatul să fie o ţară
românească, unită organic cu restul te1itoriilor româneşti şi în legături extrem de
complexe.
Polul în juml căreia se rotesc oamenii în societatea feudală este dreptul de proprietate. Acesta este fowte complex. Bunmile mobile puteau apaiţine, teoretic, oricărei
persoane în condiţiile unor reglementări juridice feudale, în virtutea acelei "legi
vechi". Dintre bunurile imobile, cel mai impo1tant era dreptul de proprietate a<;upra
pământului. Iar acest drept apaiţinea doai· unei pfuţi a societăţii compusă din puterea
centrală, clasei feudale laice sau bisericeşti, ţfu·ănimii libere şi orăşenimii.
Căile de formare a proprietăţii puterii centrale asupra pământului sunt
următow·ele; 1) în vututea dreptului de dominus eminens al întregului pământ obţine
toate pământurile fără stăpân, pustii sau pfu·ăsite; 2) este proprietara tuturor posesiunilor rămase fără moştenitori, indiferent de fo1ma de obţinere anterioară; 3) cunfiscw·ea posesiunilor celor necredincioşi sau trădători; 4) domepii.le cetăţilor regale. În
această perioadă domeniul regal este din ce în ce mai mic, atât prin voinţa regelui
cât şi prin alte mijloace prin care presează cla<;a feudală.
Domeniul feudal constă dintr-un sat sau mai multe sate, concentrate într-o zonă
sau dispersate în mai multe. Stmctura domeniului feudal se modifică şi ea acum.
Creşterea populaţiei (naturală sau prin co\onizfu·i, răpiri, etc.) face ca domeniul să fie
împfuţit în loturi (sesii) şi dfuuit ţăranilor cu titlu de uzufmct în schimbul unor
obligaţii în produse, în muncă şi în bani. Odată cu trecerea la producţia de piaţă,
feudalul îşi rezervă pfuti tot mai mari ale domeniului pc cw·e le exploatează personal
prin munca gratuită a iobagilor iai· sesiile iobăgeşti se micşorează continuu.
Modalităţile în care se putea obţine un asemenea domeniu sunt şi ele vai"iate:
a) mijlocul originai· este de punere în valoare (curătura, desţelenirile, lăzuirile) a
pământurilor nelucrate şi nestăpânite de cineva; b) moştenÎI"ea legală din generaţie în
generaţie; c) dania din pa1tea puterii centrale pentm servicii prestate; d) dania din
prutea unui feudal mai puternic; e) actele încheiate între vii (vânzare, cumpfu·are,
schimb, donaţii private).
Autohtonii stăpâni.:au iniţial pământul în devălmăşie, cu o cotă paite a fiecăruia,
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Etapa ulterioară, a unor indivizi mai puternici, socialmente
consolidaţi este de a ieşi din indiviziune (devălmăşie) şi a dohândi proprietatea personală care intra în circuitul nmmal al proprietăţii.
Alogenii stabiliţi în Banat mai de mult sau veniii recent apelează, spre a
dobândi posesiuni, la restul formelor descrise ceva mai sus. Aici se întâlnesc alogenii
cu autohtonii care, din diverse motive, nu pot apela la moştenirea străbună. Acum
deja se produce o simbioză între clasa feudală (sau clemente ce tind la recnoa5terea
statutului de proprietar feudal) autohtonă şi cea alogenă. Comunitatea de interese
devine puntea de legătură şi de unire. Şi dacă o vreme cele două piliţi îşi vor mai
păstra unele paiticularităţi, în timp se vor unifica într-un singur bloc feudal puternic.
O fmmă de protejare a proprietăţii era şi acel "protimisis", drept de precumpă
rare şi răscumpărare. El îşi are originea în proprietatea devălmaşă pottivit căreia proprietarii erau îmudiţi şi aveau p1ioritate unul faţă de altul; vecinii urmau pe locul doi
şi abia apoi străinii. Acest drept consuetudinai· românesc este unanim recunoscut chiar
de alogeni care preferă să se supună jurisdicţiei acestuia, fiind proteja.tiv faţă de propriile posesiuni.
Proprietatea ţărănească îşi are originea în aceea5i situaţie din obştea sătca-;că
preetatică şi se continuă prin moştenire. Bunurile mobile nu constituie prohlcme în
jurisdicţie ci doar cele imobile (pământul şi gospodăI"ia), dai· în special pământul. Ţă
ranii mai puteau vinde ori cumpăra, schimba. mi primii şi face donaţii de pământ. De
cazul protimisis-ului am vorbit deja. În cazul moştenirii, dreptul românesc se baza pe
principiul ultimogeniturii. Proprietatea ţărănească cunoaşte o formă descendentă rapidă
în aceste secole până la a deveni nesemnificativă în ansambiul proprietăţii feudale.
Ţăranul a-;ervit avea şi el drept de proprietate dar numai asupra bunmilor
mobile, a celor imobile de tipul gospodăI·iei, inventamlui agricol, animalelor şi a îmbunătăţirilor aduse sesiei luc:rate. El avea şi dreptul de proprietate asupra folosinţei (uzufmctului) pământului primit de la senioml feudal, drept ce-i putea fi retras după caz.
În aceste zone româneşti bănăţene, mai ales în paitea colinară şi montană au
existat situaţii deosebite datorate rolului fantastic de important al vechilor cutume,
păstrate şi iidicate la rangul de lege de către obştile, cnezatele şi dishictele româneşt
de aici. Coexistă timp mai îndelungat proprietatea devălmaşă a obştii, cu cea familială cnezistă, cu proprietatea cnezistă în tranziţie spre cea cnezial-nobiliară şi cu dreptul
de proprietate al puterii centrale, cel mai sus şi mai abstract uneori, alteori direct şi
personal.
În raprnt economic aceste secole înseamnă o adevărată "explozie" în toate stmcturile şi tipurile de relaţii economice datorită unor cauze cc vor fi explicitate mai jos.
În domeniul agriculturii, începând cu secolul al XIV-iea, cultura cerealelor ia o
arnploai·e deosebită atât datorită exp01tului masiv cât şi unor condiţii interne specifice
de evoluţie. În primul rând se trece, treptat dar sigur, de la o agricultură de tip
extensiv (prin defrişare, desţelenire, desecai·c şi asanare de terenuri) la una de tip
intensiv p1in îmhunătătirea tehnologiei agricole (unelte de fier mai bune, îngrăşarea
din

pământul strămoşesc.
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ogoarelor, asolamentul hiena! şi mai ales trienal, cultivarea de plante industriale). Prin
aceasta au sporit şi recoltele de cereale (în ordinea imp011antei: grâu, secară, orz,
mei, hrişcă). Se extind considerabil culturile specializate: viţa de vie, legumele, inul,
cânepa, plantele colorante şi pomii frnctiferi.
Şi în directă legătură cu sporirea productici agricole este matfa tot mai ahundentă a1·uncată de ţărani şi nobili pe piaţă, circulaţia moncta1·ă tot mai intensă.
Într-o altă legătură cu acelaşi fenomen este şi creşterea spectaculoasă a numărn
lui morilor. De la câteva unităţi sau zeci de mori, amintite înainte, a'iistăm acum la
zeci şi sute de mori amintite documentar. Moara şi morăritul ca funcţie economică şi
ocupaţie socială, devin tot mai impmtante.
Creşterea animalelor şi rolul ei deosebit, acum se explică atât p1in funcţiile
multiple ale acestora în gospodfo·ie cât şi prin valoa1·ca economică extrem de ma1·e.
Caii şi vitele cornute, animalele mici, erau crescute în sistem pendulator de la munte
la şes şi din câmp la staul în runcţie de anotimpuri.
Creşterea peştilor în helcştee şi pescuitul în genere, sunt acum ocupaţii complementare extrem de rentabile. La kl ca şi albinăritul şi restul ocupatiilor pendente de
agricultură şi practicate la sat.
Meşteşugurile săteşti cunosc o amploare nemaiîntâlnită, iar practicanţii lor devin
persoane impo1tante în comunitatea rnrală. Cunoaştem acum zeci de fierari, lemn::u·i,
rotari, dog::u·i, tâmpl::u·i, olari, pielari, cojocari, cism::u·i, curelari, croitori, ţesători,
postăvari; măcelarii şi aur::u-ii chi::u· în satele mai mari. Detalierea acestor . atcstfo·i
dncument::u·e ar îngreuna inutil paginile de faţă. Ceea cc este impo1tant de reţinut, în
afara "exploziei" meşteşugarilor, este faptul că practicanţii lor sunt - la nivel sătesc atât autohtonii cât şi alogenii, atât cei colonizaţi cât şi elemente venite aici cu
meserie şi integraţi comunităţii.
Oraşul şi orăşenii reprezintă un alt tip de stmctură, cca urhană ce vine să completeze structura de tip mral predominantă şi aproape singul::u·ă până acum în Banat
(ca şi în restul zonelor româneşti). În veacmile XIV şi XV în Banat asistăm la formarea celor mai numeroase târguri ("oppidum") şi ora~e ("civitas") ca şi a obţinerii
pentru unele a statutului ue ora5. Cele mai impmtante sunt Timişoa1·a şi Arad. Ele
sunt şi cele mai hine populate având între 5000-6000 de locuito1i. Populaţia lor era
fo::ute diversă: meşteşugari, negustori, calfe, ucenici, ţărani iobagi şi liberi, jeleri,
mcşteşug::u·i săteşti. Pe la 1400 se produce separat:ea definitivă dintre meşteşugari şi
agricultori şi în oraşele din Banat. Oraşele au fost sprijinite în dezvolta1·ea lor de
puterea centrală, ca aliat în lupta împotriva mat·ii nobilimi.
Târgurile, dm· mai ales oraşele, sunt stmcturi şi tipmi de relaţii alogene la
început, apoi de interferenţă intensă între aceştia şi autohtoni pentrn ca în finalul
perioadei istorice să fie locuri ale progresului economic, social, cultural şi chiar religios. Locuri în care interesul de clasă sau pătură socială să fie precumpănitor faţă de
cel origin::u·, iar cooservarca ocupaţiei şi funcţiei să devină motmul acţiunilor complexe ale orăşenilor.
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Dezvoltarea aşezărilor, a producţiei agricole, a celei meşteşugăreşti, a extracţiei
şi prelucrării matc1iilor prime diverse, a impus cereri tot mai mari a categoriilor speciale antrenate în aceste munci. Cererile sunt multiple de la sat spre oraş, de la ora5
spre sat, de la un oraş la altul, de la ţară la ţară. Atât come1ţul intern cât şi cel
exte1ior iau o amploare deosebită, iar mijlocitorii săi sunt negustorii. Etapele fo1mă.Iii
a.cestei strncturi complexe pornesc de la acel antreprenor ce preia marfa unui grup
profesional şi o vinde pe piaţă. Mai apoi el este dublat de banchernl ce depozitează
marfa şi creditează vânzătorul-negustor. Mai apoi urn1cază etapele sconto-ului şi cambiei care revoluţionează practica comercială. Se perfecţionează şi tehnica transportutilor pc rute lungi. Se deschid rute comen.:ialc. /\par asociaţii negustoreşti şi se
formează piaţa românească prin schimburile comerciale majoritare între cele trei ţăti
române.
Vine însă anul 1552 când circa 3/4 <.lin Banal, în special zonele de câmpie şi
cele colinare devine provincie otomană (pasalâc cialcl vilaiet) si structurile se
modifică în ~10d deosebit8. Vorbind acum do~· Je~prc cele economi~c pornim de la
regimul proprietăţii. În conformitate cu perceplclc religiei islamice şi cu cutumele
tribmilor otomane preluate şi de Imperiu, sultanul este singurul proprietar a.I tuturor
bunurilor, inclusiv al pământului. Acesta administrează proprietatea prin intc1mediul
administraţiei imperiale. Nici unul dintre supuşi, nici musulmani şi nici creştini
("raia") nu arc drept de proprietate asupra pământului. Din graţia sultanului, cei mai
cretlincioşi (paşale, bei, spahii, ele.) primesc dreptul de folosinţă sau uzufructul unor
pământmi pentm şi pc perioada serviciilor prestate sultanului. La încheierea serviciului
posesiunea revenea sultanului. Cu timpul însă dreptul de uzufrnct a putut fi transmis
şi mmaşilor, în schimbul aceloraşi servicii.
Acest sistem, diferit de cel european, permite orică.Iui om ca prin propriile-i
fapte să urce orice treaptă în ierarhia otomană. Omul nu mai este "arondat" prin
naştere uneia sau alteia dintre clasele sociale, ci ,prin merite, promova sau decădea
dintr-o stare în alta.
Cu timpul unele familii musulmane au reuşit să obţină nu numai uzufmctul
ereditar asupra posesiunilor primite de la sultan (atât timamri cât şi zeamcte primele mai mici şi ultimele mai mari), ci şi să-şi transforme posesiunile în posesiuni
ereditare. Mai exista apoi donaţia sultanului penim instituţiile religioase musulmane
cunoscută sub numele de vakuf.
În privinta supuşilor creştini ("raia") aceştia nu aveau drept de proprietate
asupra pământului. El era conccdat de către sultan acestora spre a fi lucrat şi în
schimb supuşii plăteau dă.Ii. Creştinii aveau dreptul de proprietate aupra casei, gospodă.I·iei, invenlarnlui agricqL sau meşteşugă.I·esc. În comparaţie cu musulmanii
"raia.lele" erau supuşi de "mâna a doua".
Un eveniment absolut extraordinar - prin implicaţiile juridice ce le-a antrenat a fost acea iradea impe1ială din 1690. Potrivit acesteia supuşii creştini şi musulmani
promeau df"cptul de proprietate asupra pământului pe care-l lucraseră atâtea secole.
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reformă agrară - excepţie în lumea Imperiului Otoman. Nu
s-a produs doar în Banat (fără nici o valabilitate asupra altor regiuni, nici
măcar învecinate, zona strategică excepţională pentm otomani. În dorinţa de a potoli
revoltele sociale şi de a întfu-i apărarea militară a zonei sultanul ia această măsură.
Imediat se produce o imigrare masivă a ţărănimii aservite din zonele limitrofe spre
Banat. Peste un sfe1t de veac însă puterea otomană va pierde Banatul în favoarea
puterii austiiece. Refo1ma venea mult prea târziu.
Ocupaţiile locuitorilor rămân în marc aceleaşi, cu variaţii cemte de noua
situaţie. Agricultura rămâne ramura de bază a economiei. În ciuda părerii atât de bine
cunoscută - că stăpânirea otomană a frânat dezvoltarea economică - trebuie să
mălturisim că pentm Banatul perioadei 1552-1716 - cu excepţia conflictelor militare
şi a iernatului tmpelor străine, situaţia nu era mai rea ca înainte. Dispariţia unui
numfu· de localităţi reprezintă doar o cincime din totalul celor dispămte anterior.
Aceasta înseamnă că stabilitatea în cadrul localitătilor pe un spaţiu anume este mult
mai marc. Se produc robiri, dislocări de populaţie, dar în acela.~i timp se repopulează
şi se înfiinţează aşezări, cu populaţia locală refugiată sau dislocată. Produsele iau şi
acum dmmul pieţii, chiar dacă nu în ritmul de dinainte. Raialele cultivă grâne, se
ocupă cu viticultura, legumicultura, albinăritul, pescuitul. O schimbare se produce pe
piaţă în privinţa creşterii animalelor. Otomanii sunt mari consumatori ai cărnii de
oaie. Creştinii încep să crea.'ică cu preponderenţă oi pentm vânzm·e. Număml tuimelor
de oi sporeşte necontenit. Unele sunt păscute în sistemul pendulat01iu, altele în cel al
transhumanţei, iar altele pe prediile existente (a.~ezare dispălută, f'ară ca'ie şi locuitori,
dar cu pământ).
Meseriile se reorientează şi spre preferinţele lumii otomane. Apar o mulţime de
meserii care produc obiecte, m-me, podoabe, ţesături specifice. Negustorii - având
deschisă piaţa şi legăturile cu Orientul - încep să-şi facă simţită prezenţa, inundând
pieţele cu produse orientale. Satul rămâne neschimbat, cu o uşoară închidere în sine
însă. Mineritul se practică în continuare, nu însă la amploarea de dinainte.
Toate aceste fapte sunt cuprinse în actele adminsitraţiei otomane. Până de
curând aveam cu toţii impresia că această administraţie era doar nominală. Era efectivă şi fiecare bun sau mişcare a acestuia se află consemnat conştiincios în registrele
administraţiei. Ştim acum că la Topkapu-sarai se află milioane de ducumente
bănăţene în turco-osmană cm·e-şi aşteaptă cercetătmii. Atunci când vor exista aceştia
vom cunoaşte în detaliu - şi vom avea surprize uluitoare - viaţa economică a
Banatului "turcesc". Până atunci însă ne vom mulţumi cu cele câteva sute de documente ce reuşesc să a.rate aspecte - unele relevante şi cu posibilitatea de generalizare
- complexe ale stmctmii şi relaţiilor sociale de aici.
Alogenii sosiţi aici după instalarea administraţiei otomane sunt, în general,
puţini. Ei provin din rândurile musulmanilor, atât oşteni cât şi oameni ai
administraţiei şi justiţiei. În special la Timişoara se semnalează o concentrare mai
mare a populaţiei civile musulmane, venite atât din România (paitea europeană a

Este o

adevărată
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Imperiului Otoman) cât şi din Anatolia sau de aiurea. Dacă funcţiile militare, civile şi
religioase sunt încredinţate toate musulmanilor, raialele neavând nici un drept, 'musulmanii se implică şi în lumea meşteşugărească şi a come1ţului - în parte însă. Orice
creştin trecut la islamism putea accede la toate drepturile musulmanilor. Puterea nu
impunea şi nici nu cerea trecerea la această religie. Faptul este surptinzător pentru
caracterul militant al islamului. Sultanul dorea să stăpânească o provincie deosebit de
imp01tantă fără mari zguduiri sociale.
II. Structuri sociale
a) clasele sociale
În cele patru subperioade istmice ce constituie evul mediu "bănăţean" clasele
fundamentale ale societăţii sunt feudalitatea şi ţărănimea. Lor se alătură şi alte pături
şi gmpuri sociale, mai mult sau mai puţin numeroa'ie, unele pe parcursul întregului
cv mediu, altele pc pmţiuni ale acestuia. Apariţia, dezvoltarea şi dispm"ilia unor
asemenea structu1i de cla'iă şi pătură socială este în concordanţă directă cu evoluţia
rapmturilor feudale. Unele vor dispare ca urmare a faptului că erau rămăşiţe ale
epocii anteiioare, altele pcntm că reprezentau fmme de tranziţie ce nu se integrau în
schema feudală.
În prima perioadă (sec. VIII - XI cla'ia fundamentală a societăţii o constituie
t.ărănimea liberă. Ea este proprietm·a pământului - în devălmăşie - a bunmilor mobile
şi inventarnlui şi a uzufructului produselor. Uneori este obligată să conceadă, pe termen scuit, acest drept fundamental migratorilor. Dar cum aceştia pretind doar plata
trihutului, nu îşi arogă în general dreptul de proprietate, ci doar recunoaşterea potenţei
lor militm-e şi răscumpărarea prin tribut. Ţărănimea aceasta liberală începe să se diferenţieze prin evolut.ia internă într-o pătură mai bogată şi majoritatea mijlocie. Din
rândurile acestor ţărani bogaţi se va constitui parte a feudalităţii.
Feudalitatea se constituie în cursul acestor veacuri din rândul unor memb1i de
marcă ai obştilor săteşti şi din mijlocul unor reprezentanţi ai alogenilor. Ultimii sunt
de obicei căpetenii militare migratoare cm-e, din diverse motive, se încadrează în
modul de viaţă local, îşi păstrează privilegiile anterioare, dobândesc uneori şi altele
noi prin acordul obştilor săteşti pentru serviciile aduse acestora. Mai primesc privilegii
şi de la acei duci şi voievozi cm·e conduc Banatul în perioada de dinainte de constituirea statului.
Indiferent de originea etnică autohtonă sau străină, feudalii sunt uniţi p1in dreptul de proprietate asupra pământului şi vor acţiona în direcţia permanentizăiii proprietăţii dobândite. Unii vor încerca să protejeze în continuare interesele obştilor din care
provin. Diferenţierea nu este încă atât de vizibilă şi relaţiile sociale au mai multă
largheţe.

Alte categmii sociale vizibile acum sunt robii proveniţi din piizonie1ii de război,
slugile, dar mai ales meşteşugaiii săteşti, cei ce contribuie la Iidicai·ea nivelului pro27
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ducţiei

prin uneltele agricole, meşteşugăreşti, mme, podoabe, tehnici de constmcţie.
Avem în Banal o societate mrală, eminamente ţărănească, în evoluţie directă
dar lentă spre feudalizare, cc conservă tradiţia română şi se află în legături Cll
Bizanţul, moştenitoml Romei.
Cea de-a doua pe1ioadă, sec. XI-XIII corespunde unei evoluţii, lente, implacabile, spre feudalitate. Putem vorbi acum de o clasă feudală - puţin numeroasă e
adevărat - în evoluţie şi în evaluarea corectă a statutului său social. Puterea centrnlă
este reprezentanta primă a feudalităţii şi proprietara de drept a pământurilor.
Regalitatea mpadiană se va cumpo1ta relativ "patrim·hal" în îndeplinirea acestor sarcini, fără a altera rap011urilc sociale preexistente aici, ba dimpotrivă va încel'ca să le
respecte şi conserve. Nobilimea se Iidică din rândmilc autohtonilor dar şi a alogenilor
- atât a celor deja existenţi în Banal - cât şi a celor ce, dămiti cu posesiuni de către
regalitate, vin şi se a~ează aici. Cu câteva excepţii, nobilimea feudală zonală va
rămâne la statutul nobilimii mici şi mijlocii. Nu putem vorbi despre multe şi mari
domenii feudale în Banalul pe1ioadei mpadiene pentm că abia acum începe "ocuparea" sa, iar încercă.rile de ~wganizm·e politică, administrativă, militm·ă şi juridică confomă afirmaţia de mai sus.
Caracteml esenţial al struclmilor feudale europene îl reprezintă sistemul senioral
şi de vasalitate. Vasalitatea este punctul nodal al rapmturilor dintre categ01iile clasei
feudale. Omagiul, jurământul de credinţă şi investitura îl transfmmă pe un nobil în
vasalul altuia, mai puternic. Piramida în m·e în vârf pe rege şi continuă în jos cu
marea nobilime, nobilimea mijlocie şi mica nobilime.
De la mijlocul veacului al XIV-iea stmctura clasei feudale din Banat (ca şi din
Trm1silvania de altfel) se modifică atât ca urmare a moşteni.Iii acumulate în perioada
anterioară cât, mai ales, ca mmarc a intervenţiei deliberate a putelii centrale şi în
interesul acestuia. Lupta dintre noua dinastie angevină şi vechea nobilime arpadiană
este tot mai puternică. Sprijinul pc cm·e regalitatea îl căuta l-a găsit în nobilimea
mijlocie şi mică şi chiar în rândul cnezilor şi a ţăranilor libe1i. Interesele comune ale
pute1ii centrale şi ale acestei categorii nobiliare şi de oameni libeli conduce la constituirea unor noi rap011mi de fo11e sociale şi, în final, duce la impunerea voinţei pute1ii
centrale asupra marii nobilimi.
Decretul regelui Ludovic I de Anjou din anul 13519 recunoa~te egalitatea în
drepturi a nobilimii şi constitufrea ordinului nobiliar, prin intrarea tuturor categoriilor
nobiliare ba chiar şi a oamenilor liberi ce sunt tidicaţi la rang de nobil. Această
nobilime regnicolară face pru1e din dieta regală şi oferă monru·hului o pozi\ie puternică în lupta cu magnaţii şi bm·onii. Ea se organizează în lupta împottiva mruii
nobilimi. Sunt sporite rolurile şi autoritatea comitalelor ce, cu încetul, se transf01mă
în comitate nobiliare sub autoritatea nobilimii mici şi mijlocii.
Dreptul de judecată al feudalului asupra iobagilor săi se generalizează tot acum,
la mijlocul şi a doua jumătate a veacului al XVI-iea. Nobilul putea să judece pricini
de răniri, omorn1i şi incendieri im· unii ohţin şi "jus gladii" (dreptul sabiei) adică
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posihilitatea de a aplica şi pedeapsa cu mom1ea. Perioadele de anarhie feudală permit
nobilimii să-şi crească prerogativele pe care apoi noii regi sunt nevoiţi să le
recunoască. Inclusiv dreptul nobilului de a-şi ridica fortificaţii pe propriile moşii, fapt
rezervat până acum dom· suveranului.
Marea prop1ietate se extinde necontenit aşa încât în veacul al XV-lea apar şi în
Banat mmile domenii feudale, de zeci şi zeci de sate, concentrate în mâna matii
nobilimi. Proprietatea regală scade continuu la cifre până la 5% iar proprietatea
micii nobilimi este aproape decimată, mai ales în zonele de câmpie; aceştia pierd
sute de sate în favoru·ea celor mai puternici. Nobilimea mijlocie ce avea în medie 410 sate şi-a păstrat mai bine situaţia, ca şi cea comitatensă ce avea între 10 şi 40 de
sate. Pentrn Banat există cifre care amintesc structura proprietăţii nobiliare aici 10. în
Timiş 390 din totalul de 990 aşeză.Ii; în Caraş 84 şi în Cenad 232.
Înobilă.rile individuale de voievozi, cnezi şi chim· oameni liberi din Banat, în
cursul veacului al XIV-iea, se accentuează spre sfârşitul său şi, mai ales, în cel
următor. Prezenţa lor activă şi decisivă la lupta antiotomană accelerează sistemul
donaţiilor. Cu timpul donaţiile colective - pentm întreaga familie (numeroasă de altfel)
cnezială iau locul celor individuale. Întă.Iiţi în posesiunea cnezială de dinainte, ci fac
pasul mmător devenind cnezi-nobili şi, mai apoi, nobili în deplinul înţeles al noţiunii.
Se comp01tă deja ca atare cumpărând sau obţinând pe căi ocolite posesiuni obşteşti
sau ale vecinilor, beneficiază de noi donaţii regale.
Dintre aceste familii îi avem pe cei din Bizere cu circa 30 de posesiuni 11, pe
cei din Duboz cu 44 sate 12 şi alte câte zeci de familii cu posesiuni similare. Un
exemplu grăitor pentm comitatul Timiş îl dă număml nobililor de migine română!
104 din totalul de 39013 (printre ei Bizere, Ciorna, Deş de Temeşel, Gaman,
Gârlişte, Racoviţa. Holod, Măcicaş, Mâtnic, Zaich, etc.). Şi Timişul este comitalul de
mijloc, deosebindu-se de Cenad, Torontal sau Keve unde alogenii sunt majoritari şi
de Caraş unde românii sunt, la rându-le majoritari faţă de alogeni. Este aceea5i
situat.ie de pendulm·e de la vest spre est a alogenilor vizibilă până la 1552.
Ordinul nobililor regnicolmi sprijină puterea centrală şi sub Iancu de Hunedoara
şi sub fiul său Matia Corvin. După ei însă, ordinul nobililor îşi întăt·eşte poziţia şi
luptă împotriva bm·onilor dar în propriul folos.
În primele decenii ale veacului al XVl-lea apare o nouă categorie nobilim·ă:
nobilii mmalişti. Aceşti oameni libe1i, ţăt·ani sau orăşeni, sunt înobilaţi şi dăruiţi cu
blazoane fără a fi ohligato1ie şi o donaţie funciară făcută de rege. Faptele lor de
aime impun însă şi donarea acestor pământmi.
Ţărănimea bănăţeană în perioada "clasică" (XIV-XVI) se divide în două părţi:
ţărănimea liberă şi ţărănimea aservită. Între cele două piliţi există deosebiri mari, care
provin din poziiia lor faţă de proprietate şi faţă de bunurile mobile şi imobile avute.
Puterea feudală încearcă să· obţină o nivelm·e în cad ml ţfu·ănimii spre a o putea
supune mai bine şi a obţine produse mai multe pentrn piaţă. La rându-i ţăt·ănimii
înceai·că să se duferenţieze: o mică pa1te dibândeşte o situat.ie materială mai bună în
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timp cc restul sărăceşte. Un alt fenomen îl reprezintă trecerea tot mai mullor ţărani
liberi până acum la statului de aserviti dacă până la mijlocul secolului al XV-iea
rapmtul era relativ echilibrat între cei libe1i şi cei iobagi, după ace:tslă dală el înclină
definitv spre cei aserviţi.
În secolul XVI-iea numfuul ţfu·anilor liberi de orice servitute cc aveau pământ
propriu este extrem de redus, aproape nesemnificativ. mai există şi ţfu·ani liberi dar
fără pământ. Aceştia sunt obligaţi fie să presteze diverse servicii (militare, administrative, etc.) penau care pot primi donaţii financiare sau - o altă cale - este cea a
primirii uzufmctului unei suprafeţe de pământ de la un nobil, în schimbul unor
obligaţii economice.
Denumirea generică penhu ţfu·ani este cea de villani, mslici şi populi. Cei
aserviţi sunt numiţi iobagioncs sau colones - cei cu pământ - şi inquillini Uclcrii) şi
libe1ti (libe1tinii). Dispămseră deja robii de dinainte iar slugile nu mai au un rol economic aşa de mare.
În sensul restrâns al cuvântului, tfu·anul iobag este doar cel care are uzufmctul
pământului (sesiei primită de la nobil). Jeleml este ţăranul aservit fără de pământ.
Cauzele pierderii fie a pământului obştesc, fie a celui dămit de nobil îl reprezintă
obligaţiile economice faţă de stăpânul feudal. În imposibilitatea de a le achita, jelerul
rămâne fără pământ şi este silit să lucreze pe la alţii cu braţele şi uneltele sale.
Unemi nu are nici casă proprie sau inventar agricol personal şi decade până la a-şi
vinde munca 01icui. O paite a jelerilor se vor îndrepta spre oraşe, îngroŞând rândurile
orăşenilor sfu·aci.
Nu se poale face nici o distincţie între aceste categorii ţfu·ăneşti. Este ştiut faptul că românii constituiau majoritatea populaţiei bănăţene şi că cea mai mare paite a
ţărănimii era românească. Odată cu accentuai·ea aserviiii ţfu·ăneşti era normal ca şi
mnjoritatca ţfu·anilor aserviţi să fie români. Aserviţi sunt şi ţfu·anii de alte naţionalităţi,
fără "discriminai·e" din paitea nobilimii. Dacă la început nobilimea era reprezentată de
elemente alogene, altoite cu cele româneşti, mai târziu mixtura etnică a nobilimii
duce la o cla'iă socială unitară prin interese, unită în ciuda provenienţei etnice şi
unită prin limba oficială: maghiara. Chiar dacă, în Banat, nu toţi erau maghiarizaţi,
toţi erau maghiarofoni şi reprezentau o singură clasă. Dacă pentm Transilvania
voievodală se poate spune că român era egal cu iobag şi maghi:u era egal cu· nobil,
pcntm Banat situaţia era totuşi sensibil diferită. În primul rând, nobilii nu se "integraseră" pe1fect în condiţia transilvană, în al doilea rând, iobag era nu numai
românul ci şi sârbul ca şi maghiaiul.
Ca atai·e în Banat nu criteriul etnic ci doar cel economic şi social au stat la
haza constituiiii claselor sociale. Fiecare etnic îşi avea reprezentanţii atât într-una cât
şi-n cealaltă clasă fundamentală, ba şi în restul de clase şi pături sociale.
În privinţa ţfu·ănimii iobage, majoritar românească în Banat, ea a pierdut
pământul obştesc dai· a continuat să trăiască după normele impuse de vechea obşte.
Exemple numeroase vorbesc despre persistenţa acestei legi româneşti străvechi, pe
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care oficialilalea o acceptă de nevoie 1m· uneori chiar o protejează. Ajungem la
acel<t5i rol strategic al zonei şi la rolul militm· deosebit al românilor bănăţeni, chim·
iobagi. Satul iobăgesc îşi dernlează viata internă după vechile cutume im· nobilul
(rege, feudal, biseiică) nu intervine în dernlm·ea acesteia. Ba mai mult, anumite
cutume jmidice româneşti sunt atât de înrădăcinate, dovedindu-şi puterea juridică,
încât şi străinii cer să fie judecaţi după legea românească.
Ţăranul iobag cu sesie nu este nici el, ca pătură, unifmm. Dacă la început
majoritatea iobagilor aveau o sesie întreagă, mai apoi fărâmiţarea sesiilor ia propo1ţii.
De la familia mare de dinainte (compusă din două şi chiar trei generaţii cu toate
ramurile acestora) ce locuia într-o "pomtă" (gospodăria supusă sarcinilor fiscale) se
trece la familia mică (una sau două generaţii). Această schimbare înseamnă o
împăiţire automată a sesiei în mai multe păi"ti: 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 şi chiar 1/6 de
sesie. dacă posesornl unei sesii întregi avea pământ de arătură, de păşune şi fâneţe,
avea o' gospodărie, avea inventarul ag1icol şi posibilitatea de a le lucra, întreţine şi
chiar aduce îmbunătăţiri pământului sau bunurilor imobile (case, mori, îngra.~an,
desed'tri, defrişăi·i, etc.) cei cu I /2 şi 1/3 qc sesie erau la limita infe1ioară a acestor
posibilităţi. Cei cu mai puţin de l/4 sesie nu mai puteau rezista obligaţiilor economice şi pierdeau şi aceste pmţiuni. Un alt indicator îl reprezintă numă.rnl animalelor
dintr-o gospodărie ţăi·ănească iobagă. "Integralistul" putea ţine, de obicei, între 2-8
boi, 2-5 cai, peste 10 oi şi zeci de porci.
Cele trei componente ale clasei feudale: puterea centrală, nobilimea şi clernl
catolic, sunt tot mai apăsătom·e ca povm·ă economică pe umerii ţărănimii. Statul, cu
stmcturi tot mai complexe, cu războaiele necurmate cerea tot mai multe sarcini din
pmtea ţăi·ănimii. Nobilimea, şi ea tot mai numeroasă şi mai lacomă, se considera din
graţia divină hăi·ăzită să trăiască pe spina.rea ţ[u-ănimii. Iar biserica catolică, apostolică
prin predestinaţie, îşi întinde pretenţiile şi asupra majorităţii ţărăneşti necatolice.
Produqia pentrn piaţă înseamnă posibilităţi rapide de câştig şi astfel sarcinile ţăi·ănimii
cresc în proporţii nci,naiîntâlnile până acum. Vechiul drept de liberă strămutm·e a
iobagilor de pe o posesiune pe alta este continuu îngrădit, în ciuda unor decrete
regale ce-l menţin. De la efectiv acest drept devine iluzoriu. Nici după plata
ohligatiilor faţă de proprietarnl pământului ţăranul iobag nu putea pleca în altă paite.
De aceea a.sistăm acum la o mişcai·e ţăi·ănească antifeudală cu multiple moda1ităţi de
manifestm·e.
Prima formă o reprezintă reacţia de refuz a noilor posesori ai pământului, de
către obştea ce ştie că pământul fusese al ei; ea se manifestă de obicei prin reacţia
cnezilor săteşti sau confomaţi faţă de asemenea donaţii regale. O altă formă o
reprezintă atacul asupra bunurilor nobiliare şi chiar asupra slujitorilor şi nobililor înşişi
de către tăi·anii neînarmaţi. Fuga de pe posesiunile în care sarcinile sunt deosebit de
mai·i beneficiază de sute de documente. De la fuga individuală, la cea cu familia, se
ajunge până la cea a unei mari pă1ţi a satului sau chiar a satului în întregime. De la
fuga în sate apropiate se ajunge la fuga la mari distanţe sau chiar şi în Ţara
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Românească.

Asocierea ţăranilor în grupu1i aimate şi lupta cu aima în mână împotriva nobilimii şi a apai·atului administrativ este cunoscută sub numele de haiducie. Cel
mai reprezentativ caz, prin amploarea grupului, ramificaţiile sale :~i faptele săvârşite
este atestat documentar în Banat la 137014. Ţăranii folosesc şi p1ilejul ofe1it de
perioadele de anai·hie feudală internă pentm a se răfui cu clasa feudală.
Flăcările războiului ţărănesc din 1514 se aprind cu deosebită putere în Banat.
Aici este locul mai·ilor bătălii dintre ţărani şi nobili, aici se petrece şi asediul
Cenadului, Aradului, Şoimoşului, Lipovei şi Timişorii. Ţărănimea bănăţeană va fi
extrem de activă în primăvai·a-vara acestui an şi, tot ea, va suporta consecinţele complexe ale faptelor. Tripai1itul lui Werboczi consfinţeşte vict01ia puterii feudale. Nu
pentm multă vreme, însă, întrucât între 1526-1527, din Banat, izbucneşte o altă
răscoală, condusă de către lovan Renada. În condiţiile complexe de atunci aproape un
an ai·e nevoie nobilimea spre a restabili "liniştea".
Orăşenimea, gmpând aici meşteşugai·ii, negustorii, calfele, ucenicii, funcţionarii şi
intelectualitatea laică, este o altă categorie socială. Amploai·ea deosebită luată de dezvoltarea târgurilor şi oraşelor bănăţene într~ aceste secole aduce mii de oameni în noi
ipostaze. Din cauza pericolului militai· târgurile şi oraşele bănăţene nu se vor 1idica la
arnploai·ea celor transilvane. Oraşe libere regale sunt doar Timişoara, Aradul, Lipova,
Lugoj ul. Deşi compozită, atât ca profesii cât şi ca etnii şi surse de provenienţă,
orăşenimea începe să devină o f01ţă socială. În primul rând prin produsele muncii şi
capacitatea de absorbţie şi prelucrai·e, inclusiv vânzai·e, a muncii satelor. În alt rând,
prin ideile născute la oraşe, novatoai·e sau chim· revoluţionare, mergând de la umanism până la ref01mă şi neuitând ef011ul militar prestat.
Ultima perioadă a istoriei medievale (1552-1716) modifică parţial, dar semnificativ raporturile de clasă existente în Banat. Am vorbit mai sus despre stmctura
proprietăţii în pa.5alâcul Timişomei şi, implicit, despre clasele sociale. Vom continua,
tot sintetic, aceac;tă analiză.
Puterea centrală reprezintă - prin persoana sultanului - pe proprietaml şi administratoml tuturor bunmilor existente, de cai·e acesta dispune după bunul plac. Acest
"ai·bitrai·iu" ţine însă seama de anumite coordonate sociale. Sultanul îşi administrează
teritoriile bazat pe o administraţie stufoasă şi tipicai·ă, căreia nu-i scapă nimic din
ceea ce trebuie să cunoască ca surse de profituri. Apoi sultanul nu concede uzufructul pământului pe seama propriilor oşteni sau administratori, ba nici pe seama
"raialelor" decât în condiţii bine stabilite, ce-i întăresc puterea militară şi economică.
Puterea centrală este bine reprezentată în te1itoriu de aparatul administrativ. Acesta îşi
are propriile interese personale pe cai·e încearcă să le împlinească.
Cla.<>a feudală otomană, în general prin uzufructul unor posesiuni obţinute tempo rai·, viager, sau chim· ereditar şi mai rar prin dreptul de proprietate asupra pământu
lui, este reprezentată în Banat prin termenul gene1ic de "spăie" (de la spahiu). Fie ei
posesori de timaiuri mi de zea.mele, paşii, beii 01i militaiii mai mici în grad primesc
)X)Sesiuni şi se întreţin din dările plătite de locuitorii creştini. Derivaţia numelui. lor
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de la spahiu· (călăreţ în armata otomană) indică un număr destul de mare al acestor
beneficiari. Prezenţa "spăiei" în viaţa satelor bănăţene este destul de puţin semnificativă. Acesta stabileşte cu "chinezul" (conducătorul de fapt al comunităţii rurale) natura
şi cuantumul sarcinilor pe care aceasta i le datora iar producţia era de res01tul
locuitorilor. Ordonarea muncii, strângerea dărilor cuvenite, plata lor către sultan şi
"spăie" sau te1ţi, judecarea pricinilor ordinare erau de res01tul conducerii comunităţii.
Pai1e a feudalităţii otomane erau şi numeroşii slujitori ai moscheilor, geamiilor,
dervişi şi alte categorii care trăiau de pe urma dărilor primite de la lucrătorii
pământurilor avute de către respectiva instituţie religioasă. Tot lor li se mai pot
adăuga şi cadii (judecătorii) şi alţi slujbaşi civili administrativi, posesmi ai unor
uzuf1uctu1i mari sau mici.
Ţărănimea este clasa socială de bază şi în aceste secole. De la statutul social
de iobag al majorităţii de mai înainte se instaurează acum un statut de om liber ca
persoană dar supus economic prin lucrarea pământului. O uşurare a sarcinilor economice faţă de perioada anterioară este vizibilă. Inclusiv o întărire a nivelului de
viaţă. În schimbul sai"Cinilor (dfuilor) viaţa personală, familială şi chiar comunitară era
relativ liberă. Această lihe1tate este însă afectată de abuzuri, de războaie, de jafuri şi
pustiiri făcute de trupele otomane şi tătăreşti. Reforma agrai·ă din anul I 690 pare a
schimba puţin situaţia ţărănimii, dar războaiele de peste un sfert de veac de la
sfârşitul stăpânirii otomane, anulează efectele.
Oră.~enii, în structura deja cunoscută, sunt o altă realitate socială. Situaţia lor nu
este prea mult diferită de cea a ţărănimii, cu unele plusuri generate de nivelul producţiei şi comercializă.Iii acesteia.
Iată aşadar creionată structura şi relaţiile claselor sociale existente aici, Singura
care nu s-a schimbat şi care a fost un rezervor de elemente ce au trecut în alte
clase sociale, au revenit la statutul social, a fost ţărănimea. De la un caracter unitar
şi puternic în feudalism s-a trecut la o diferenţiere accentuată între păturile .ţăi·ăneşti
pentrn ca spre final să dispară marile diferenţe sociale. Clasa feudală reprezentată atât
de elemente autohtone cât şi alogene, fie europene, fie 01ientale, inclusiv puterea centrală, a impus un mod de producţie, un mod de repaitiţie a producţiei şi de ordonare
socială a activităţii, în folosul propriu.
b) /nstitu(iile (sociale, juridice, administrative, politice, militare, religioase)
Banatului medieval
Discuţia de faţă este ~ucceptibilă de a lua proporţii din cauza atât a multitudinilor instituţiilor feudale cât şi a ist01iografiei asupra acestora. Ne vom axa pe analiza lor sintetică pornind de la originea fiecfu·ei instituţii (autohtonă sau alogenă) la
modul de funcţionare, la interaqiunile survenite (fie ele naturale, de evoluţie firească
sau prin acţiunea unor f011e sociale ce le-au schimbat cursul evoluţiei) şi la finalitatea
pentrn lumea medievală a acestei instituţii. În acelaşi timp vom încerca să vedem şi
sectoarele în care s-a desfăşurat activitatea instituţiilor citate. Aceasta întrucât
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atribuţiile s-au demlat, uneon, m două sau mai multe segmente ale
feudale: social-economic, social-politic, politic-administrativ, ş.a.m.d.

vieţii

societăţii

lnstitutia cnezială
O întreagă şi stufoa'iă bibliografie asupra problemei cnezilor şi cnezatelor feudale româneşti există până în prezent 15. Oricum însă opinia împăttă~ită este aceea că
instituţia îşi are originea în obştile româneşti din perioada prestatală. Argumentul
arheologic confumă existenta atât a aşezărilor cât şi a grnpărilor de a.~ezări 1 6
Expresia fe1icită a lui Nicolae Iorga privitoare la acele "romanii populare" 17 care
sunt stmcturi teritorializate ale obştilor săteşti înseamnă, în fapt, apariţia acestor
cnezate. Termenul fiind slav şi preluat în procesul convieţuirii româno-slave, trebuie
căutat în secolul VIII e.n. De la simplele obşti săteşti conduse de juzi şi "oameni
buni şi bătrâni" la unirea unora dintre ele, gmpate în aceeaşi zonă - arheologic
sesizată - nu mai este decât un pas. Cnezatul este de fapt o uniune de obşti te1itorializată, iar cneazul este un jude ce a'iigură conducerea cnezatului (uniunii de obşti). El
coexistă atât fizic cât şi prin suprapunere de atribuţii cu judele. Se identifică la perkqiune cu interesele obştilor pc care le apără. Se identifică şi mai târziu - cel puţin
cca mai mare paite a cnezatelor - cu acelea~i interese chiar dacă satul este ameninţat
cu aservirea.
Cneazul este ales de ohşte/i pentrn o perioadă anume de timp. Cu vremea
functia este preluată viager şi chiar transmisă ereditar. Este un semn al diferenţic1ilor
economice şi sociale, a prefacerilor ce apămseră în sânul acestora. Cneazul (şi familia
sa), fie singur, fie împreună cu alte familii cneziale stăpânesc, cu timpul, satul în virtutea vechiului drept românesc - în devălmăşie. El se identifică în epoca prestatală cu
nobilimea ce se constituia. Situaţia este identică pe tot teritoriul românesc, semn că
func(.ia era generală şi că apărnse înainte de separarea terito1ială a provinciilor istorice
româneşti.

Documente numeroase vorbesc despre dreptul ancestral al cnezatului de
stăpânire a satului: 1420 cnezul Bogdan stăpâneşte "din vremuri de demult trecute" 18
posesiunile sale; la 1370, când nepoţii cnezului Sturza stăpânesc satul Mâtnic19.
Zonarea geografică a răspândirii cnezilor şi cnezatelor în Banatul medieval este
cunoscută doar de la mijlocul-sfârşitul secolului al XIV-iea până la mijlocul celui deal XVI-iea. Cnezii sunt mai numeroşi în zona montană, submontană şi colinară a
Banatului - peste două sute - şi mult mai puţin numeroşi în cea de interferenţă dealcâmpie circa 20, spre a lipsi în comitatele vestice. O altă explicaţie pentm această
situaţie din Banatul medieval este dată şi de direcţia de ocupare a regiunii de către
maghiari şi a celei de penetraţie a realităţilor de tip feudal occidental din veacul al
XIV-iea: de la vest spre est. Acolo unde ofensiva angevină a fost mai timpmie a
avut timp să devină şi mai puternică şi să sfărâme vechile realităţi. Efmtul s-a
diminuat odată cu înaintarea spre estul Banatului şi s-a op1it (cel puţin temporar)
datorită primejdiilor interne şi externe. Vechile forme şi-au consevat existenţa şi
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autonomia

specifică.

Atribuţiile

cnezilor constau în: a aduna dălile fată de stat şi/sau cele faţă de
feudal, garantau îndeplinirea servituţilor obştii faţă de rege, judecau procesele
de mai mică imp011anţă dintre membrii cnezatului lor, erau conducăto1ii gmpului de
oameni şi obştii/cnezatului în timp de război. La început prevalau cele juridice şi
militare. Mai târziu prevalenta a trecut de pai1ea celor economice şi administrative.
În momentul în care putrea centrală a regatului maghiai· a reuşit să-şi impună
autoritatea - mergând de la recunoaşterea ei nominală până la caracterul efectiv de
mai târziu - atribuţiile cnezului au sufe1it o atingere, o restrângere chiar sfârşind plin
a fi anulate. Banatul a fost o provincie în cai·e fmme s-au întâlnit, dar şi o provincie
unde rezistenţa a fost deosebit de mai·e şi cu mult succes.
Cnezul este produsul specific al procesului de feudalizare pe cale proprie a
societăţii româneşti bănăţene. De aceea el apăJ·ă interesele celor ce l-au 1idicat şi ţinut
în funcţie împotriva unei puteri feudale (locale sau străine) care ameninţă acest întreg
proces. Alternativa pusă la 1366 de regalitate cnezilor este petpetuarea dreptului de
proprietate asupra pământului prin trecerea la catolicism şi înobilai·e oii cufundai·ea în
masa ţăJ·ănească. Se atinge totodată şi baza stăpânirii cneziale: "jus valacorum", ce
tinde să fie înlocuită cu perceptele juridice feudale de sorginte occidentală.
Diferenţierea socială a cnezilor este un fenomen specific veacului al XIV-lea şi
se încheie după mijlocul celui următor. Iată câteva categorii de cnezi, diferenţiaţi
social şi economiL:: L:nezul ce stăpânea în vit1utea lui "jus keneziale"; cnezul întfuit în
acest drept printr~un act oficial; cnezii de cetate ("castrensis"); cnezii-nobili; cnezii
iobagi; cnezii moştenitori ai titlului dar nu a atribuţiilor. Categotiile cneziale sunt întro continuă mişcare în sus şi-n jos, oscilând pe orizontală uneori, ca în final categoriile cneziale dcfav01izate să fie cele mai numeroase. Secolul al XVI-iea marchează o
rezistenţă deosebită a cnezilor săteşti faţă de puterea feudală, iai· schimbarea stăpâni1ii
maghiai·e cu cea otomană este benefică pentm cnezi, întărindu-le poziţia şi auto1itatea
în fata sătenilor sar şi a autorităţilor. O adevfu·ată resursă cnezială există între 1552 şi
1716. Ea continuă chiai· şi după aceea până spre mijlocul veacului al XVIII-lea.
stăpânul

Institutia voievodală
Este în bună pai1e similai·ă cu instituţia cnezială dar reprezintă o etapă supe1ioai·ă ierarhic atât în perioada prestatală cât şi în cea statală. Dacă cnezul reprezenta
o uniune de obşti teritorială, voievodul reprezenta o confederaţie de asemenea uniuni,
realizată prin voinţa cnezilor conducători şi având o motivaţie socială, politică, militară sau administrativă. Voievodul era ales de această obşte a cnezilor săteşti şi teritoriali, p1in desemnai·ea unuia dintre ei - de obicei cel mai capabil să-şi asume
responsabilitatea tot mai mai·e. Existau voievozi de obşti săteşti, de uniuni de obşti,
de "ţfu·i". Diferenţierile se amplifică în etapa etatică când apar voievozii-nobili. Şi
funcţia de voievod era elibigilă. Timp îndelungat alegerile erau şi efective; individul
putea fi schimbat, familia decădea; transmiterea funcţiei în aceea~i familie se putea
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face doar prin calităţile individuale remarca.bile ale mma.~ilor. Transmiterea ereditară
fără calităţi personale deosebite indică deja stmcturarea feudală şi decăderea. din
atribuţii atât a a.legătorilor şi a formelor pe care le întmchipau cât şi a voievozilor
ce-şi îngustează prerogativele şi se apropie de statutul de nobil feudal.
Atribuţiile voievodale îmbrăcau domenii ca administrative, juridice, fiscale şi
militare. Decăderea din totalitatea complexă a atribuţiilor se face în timp. Există până
şi voievozi ţărani liberi sau aserviţi, semn al evantaiului extrem de larg al diumurilor
apucate de a.ceştia. Număml voievozilor bănăţeni este în general destul de mic20. În
zonele în care numfuul cnezilor este foaite mai·e, cel al voievozilor este foarte mic.
Acesta este şi cazul Banatului.
lnstitutia crăiniciei
Este mai nouă decât primele două şi datează din stadiul destrămării obştilor
săteşti. În momentul în cai·e complexitatea atribuţiilor depăşeşte puterea de concepţie
şi execuţie a cnezului sau voievodului apar crainicii. Atribuţiile lor se referă la executarea hotărfuilor scaunale de judecată, a obligaţiilor fiscale, de membm al fomrilor
juridice cneziale. În acelaşi timp transmiterea dispoziţiilor cnezilor şi voievozilor către
cei imediat infe1iori în funcţie sau ale acestora către masa locuitorilor.
Crainicii există în toate teritoriile româneşti. Sunt amintiţi doar în momentul în
care relaţiile feudale nu-i mai pot ignora. Sunt folosiţi aât de obşte cât şi de oficialitatea comitatensă pentm îndeplinirea cam acelora.şi atribuţii. Ei sunt promovaţi de
către această administraţie în funcţii de dregător (numiţi în continuare crainici) ce:
pregăteau procesele scaunului de judecată; executau sentinţele acestora; executau pe
locuitori în p1ivinţa sai·cinilor fiscale; prindeau pe cei vinovaţi de delicte majore şi-i
aduceau în faţa judecăţii; stabilesc produsele datorate de unităţile administrativ-teritoriale; administrează un număr de sate, de pe un domeniu feudal, inclusiv slugime şi
iobagii21.
Districtele românesti hănătene
Sunt instituţii politico-administrative ce-şi au începuturile odată cu cnezatele şi
voievodatele, instituţii de tip social-politic şi administrativ22. Asemănările sunt destul
de multe, dai· şi deosebirile a.şa încât o confuzie nu este posibilă decât la o cercetare
superficială. Districtele au un număr mai mare . de sate decât cnezatele. Districtele
cuprind un numfu· mai mai·e de cnezate toritoriale (uniuni de obşti). Dar deosebirile
esenţiale rezidă în conţinutul activităţii: disttictul este eminamente o creaţie cu scop
politic şi administt·ativ.
Cele mai numeroase districte dintre toate teritoriile româneşti sunt menţionate în
Banat. Dar atestările documentare menţionează oricum mai puţine decât cele ce au
existat. Unele, foarte mici au dispămt natural sau au fost înghiţite de cele mari
înainte de atestai·e. Altele au dispfuut ca manţiune odată cu documentele pierdute. O
parte au fost anulate ca att·ihuţii de către puterea centt·ală în momentul ofensivei sale
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împohiva realităţilor locale. În funcţie de câteva criterii districtele româneşti bănăţene
pot fi împărţite în districte mari, rezistente la toate presiunile externe; districte grupate
în zone şi microzone geografice; districte izolate (cele mai uşor de anihilat).
Cauzele acestei situaţii de excepţie (prin număr şi calitatea activităţii) constă în
situaţia strategică deosebită a Banatului în calea tuturor năvălitorilor dar ş1 m
vecinătatea cu Ţara Românească ca şi zona colinară şi submontană mai puţin prielnică constituiiii de mari domenii feudale.
Perioada atestării lor documentare este mijlocul şi a doua jumătate a secolului
al XIV-iea şi prima jumătate a celui următor. Ele sunt amintite iniţial sub forme
diferite de cea de district, variate ca denumire: provincie, comitale sau pertinenţe,
uneori posesiuni. Din contextul documentelor reţinem că nu au fost confundate cu
nici o provincie (Banat), cu nici un comitat (Cenad, Arad, Timiş, Caraş, Torontal,
Cuvin) cu nici o posesiune feudală şi nici cu apaitenenţele (aşezări dependente) de o
cetate. Numele de dishict se generalizează în secolul al XV-iea şi ultimele districte
(chiar dacă altfel organizate) se desfiinţează abia în veacul al XVIII-lea. Tot districtele bănăţene mai deţin unicitatea în privinţa privilegiilor. Sunt singurele districte
româneşti din tot spaţiul intracarpatic ce obţin asemenea privilegii. Ele sunt urmare a
ef011ului militar deosebit întreprins de instituţia districtuală în oprirea ofensivei
otomane pe linia Dunării. Numă.Iul mai·e al oştenilor, calitatea prezentării la oaste,
calitatea prestaţiei militai·e, spiiitul de sacrificiu, pagubele mari sqferite timp de
decenii, puterea de a relua mereu ritmul dezvoltfuii interne, sunt atâtea motive ce au
determinat ·şi obligat puterea centrală maghiară să acorde privilegii, egale ca
însemnătate cu cele dobândite de scaunele săseşti şi secuieşti din voievodatul
Transilvaniei.
Primele privilegii sunt acordate cândva la sfârşitul veacului al XIV-lea.
U1mătoai·ele cu prilejul eşecului politicii ofensive a regalităţii maghiare (1428) iar
altele, ceva mai târziu, individual pentru unul sau altul dintre dist.Iicte. Ele pot fi
(primele) estimate din precizălile regalităţii făcute în cuprinsul unor acte mai târzii.
O delegaţie a opt dintre aceste districte se deplasează în vara anului 1457 la
Viena unde regele Ladislau al V-lea Postumul ascultă cererea nobililor Mihail Dees
de Temeşel şi Ştefan, fiul lui Sisman de Boziaş, făcută în numele tuturor nobililor,
cnezilor şi a altor români din districtele Lugoj, Sebeş, Mehadia, Almăj, Caraş,
Bârzava, Comiat şi Ilidia şi hotărăşte să le întărească românilor şi cnezilor vechile
privilegii acordate de antecesmii săi, regi ai Ungariei, acestora pentru serviciile lor
credincioase prestate la vadurile Dunării împotriva turcilor23. În ce constă aceste privilegii? În primul rând, străinii nu aveau drept de proprietate decât cu recunoaşterea
românilor de aici. În al doilea rând, nici unul din cele 8 districte nu vor mai fi
despă.Iţite şi nici dă.Iuite cuiva. În al treilea rând, districtul Comiat va fi realipit şi va
avea aceleaşi p1ivilegii (fusese zălogit lui Iancu de Hunedoara şi se răscumpărase singur, plătind suma cerută). În al patrulea rând, nobilii şi cnezii români vor fi judecaţi
numai de dregătorii districtelor şi anume după legea veche şi aprobată de către toate
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districtele româneşti. În al cincilea rând, nobilii români sunt asimilaţi celorlalţi nobili
ai regatului iar dregătorii districtelor sunt scutiţi de orice dare faţă de rege. În al
şaselea rând, nimeni nu poate chema nici pe oamenii de rând ~i nici pe nobili în
faţa unui scaun de judecată străin ci doar districtual. În al şaptelea rând, comiţii şi
vicecomiţii atunci când adună cele datorate putelii să nu poată popri caii, câinii de
vânătoare, armele şi şoimii celor pedepsiţi; doar judele nobiliar poate proceda la aşa
ceva. În al optulea rând, nobilii români sunt consideraţi a5işderea cu adevăraţii nobili
ai regatului. În al noulea rând, cnezii români sunt .scutiţi de otice dări; nici ei şi nici
iobagii lor să nu poată fi executaţi siliţi de cineva din afara districtului; să fie judecaţi doar de instituţiile proptii.
Consecinţele acestei reconfomă1i sunt deosebite: regele recunoaşte şi garantează
autonomia acestei zone compacte româneşti, respectă modul de viaţă propriu
românilor în obşti, consfinţea trăinicia vechiului drept consuetudinar românesc. Modul
de viaţă ancestral românesc, prea puţin afectat de schimbările masive din alte părţi
bănăţene este pe deplin conservat. O reconfirmare totală se produce la 1609 în
condiţiile în care parte a acestor districte constituiau acel Banat de Lugoj şi
Caransebeş, singura paite bănăţeană rămasă în afai·a stăpânitii otomane.
În afara acestor opt disllicte p1ivilegiate restul nu au obţinut asemenea drepturi.
Într-o ordine alfabetică disttictele bănăţene neplivilegiate sunt: Bay, Bel, Berini Bistra,
Chety, Cheurog, Chernolch, Cueşti, Duboz, Fârdea, Făget, Hodoş, Horon, Icus, lersig,
Jupani, Jdioara, Lipko, Marginea, Maxond, Mănăştiur, Mylos, Recaş, Remetea
(Bârzava), Sculea, Sînandrei, Soşdea, Sudgea, Themeskuz, Zaad, Zederyes, Zenthlazlo.
Iată aşadar 35 de districte plus cele opt dau un total de 43 de asemenea fmmaţiuni
româneşti24. Şi nici acesta nu este numărnl real ci doar cel atestat documentar.
Toate aceste instituţii (cnezate, voievodate, crăinicii, districte) sunt strncturi complexe sau mai simple, create de populaţia românească (din Banat ca şi de pretptindeni) în procesul trecerii ei la orânduirea feudală. Ele au reflectat specificul acestei
societăţi româneşti pre şi feudale, au încercat să-i definească acţiunile. S-au manifestat
une01i împotriva strncturilor alogene, mai ales au răspuns la ingerinţele acestora, au
ajuns la un "modus vivendi" cu acestea atunci când funcţiile lor erau similare sau
asimilabile. În vaiii forme de manifesta.re, de la înflorire la retragere, aceste structmi
tipice românilor au rezistat întregului ev mediu.
Există încă alte strncturi ce îmbină caracternl de universalitate pentru societatea
feudală cu strncturi şi pfuţi dezvoltate în mod specific de către români şi la alţi parametti şi de către strncturile alogene existente în Bant. Despre aceste structuti, unele
implantate, altele înlocuind pe cele similai·e autohtone preexistente, altele suplinind
strncturi încă neexistente, vom aminti în paginile ce urmează, din dorinţa de a
cunoaşte cum au vieţuit românii bănăţeni cu elemente şi grupuri ale altor papare în
spaţiul românesc.
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Comit atele
Erau instituţii cu rol politic şi administrativ introduse de regalitatea maghiară şi
pe teritoriul Banatului în cursul secolelor XI-XIII. În forma iniţială comitatul era teritmiul aferent unei cetăţi regale, baza sa logistică. Castelanul era şi comite al zonei
limitrofe de unde se adunau şi păstrau bunurile cuvenite din paitea acestei zone economice. Comitalul ai-padian nu avea limite precise. Un rol impmtant l-au jucat şi
dmmurile comerciale dar şi interesele puterii centrale sau nobiliare care modelau limitele comitalului. De la o suprafaţă mică s-a ajuns, în timp, la comitate ce se
'umflau' continuu devenind atât de mai·i încât nu puteau fi administrate eficient. În
Banat cazul concludent este cel al comitatului Timiş. În acelaşi timp se impune o
observaţie: toate aceste comitate au ocolit munţii şi chiar zonele colina.re mai înalte.
Şi a.ceasta pentm că impunerea lor ca forme politice şi administrative s-a făcut de la
vest spre est şi prin faptul că rezistenţa locuit01ilor din pătţile mai înalte, bazată pe
existenţa prop1iilor forme administrative (districtele), era încă foarte puternică.
Comiţii, vicecomiţii şi restul dregătorilor aveau autoritate politică şi administrativă asupra tuturor locuitmilor respectivului comitat. Mai îndeplineau atribuţii fiscale
ori economice. Comitatul a fost un spiijinitor direct al biseiicii catolice în opera sa
de prozelitism f01ţat. Odată cu donaţiile regatului penhu persoane fizice în cuprinsul
comitatelor scade şi importanţa acestora. Odată cu veacul al XIV-iea comitalul regal
dispai·e şi apai·e comitalul nobiliar, în care nobilimea regnicolară (la început şi marea
nobilime) deţin funcţiile piincipale şi organizează administrarea zonei în concordanţă
cu interesele feudale. Atiibuţiile dregătmilor comitatensi nu se aplică şi asupra posesiunilor personale ale nobilimii, ci doar unele saidni jmidice.
În privinţa Banatului comitatele sunt atestate documentai· destul de târziu şi
reflectă etapele pătmnderii regale aici. Astfel Cenadul este amintit la 1165, Timiş ul la
1172, Caraşul la 1200, Aradul la 1214, Cuvinul la 1238, Haramul la 1330.
Torontalul nu este atestat sigul la o anumită dată, veacul alXV-lea aflându-l deja
existent. Dintre aceste comitale, Cenadul şi Aradul aveau aşezarea pe Mureşul inferior, cu aşezăii atât în sud (în Banat) cât şi la nord de râu. Comitate precum Cuvin,
Horom, Sumplio, Torontal nu au fost ma.1i şi au dispărnt relativ rapid.
În contradicţie cu teoriile îndeobşte susţinute25 suntem nevoiţi să apreciem faptul că numele comitatelor bănăţene nu provine nici din numele râurilor şi nici al
altor cauze ci din el al cetăţilor regale în jurul cărora s-a format nucleul iniţial.
Aceste cetăţi au fmmat, în timp, factorul de putere locală şi astfel de la numele lor,
prin extrapola.1·e, s-a ajuns ca şi fmmaţiunile politico-administrative să fie numite identic. Astfel cetăţile (unele erau şi târguri sau oraşe) Cenad, Arad, Timiş (până la
începutul veacului al XIV-iea aşa figura Timişoara în documente "Castrul Temes" iar
această· denumire tradusă în limba maghiară este tocmai Temesvar - Timişoara de
azi), Cai·a5 (sau Izvoa.1·ele Caraşului), Cuvin, Sumplio, Torontal, au dat şi numele
comita.telor.
Şi tot ca fmmaţiune politico-administrativă bănăţeană este acel Banat de Severin,
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înfiinţat

de regalitatea maghiară ca o marcă de graniţă în anul 1230. Istoria sa are
multe elemente insuficient cercetate, inclusiv apartenenţa altemafrdt l;.. Ungaria şi
Ţara Românească. Teritoriul său va creşte în răstimpul dregătorilor ungari, prin îngloba.rea unor terito1ii bănăţene. Autoritatea banilor de Severin este mai mare în veacul al
XIV-iea şi decade începând cu cel mmător. Rolul dete1minant pentru .întreg Bana.tul îl
va juca comitele de Timiş, iar banul de Seve1in i se va subordona acestuia deja de la
mijlocul veacului al XV-iea. Autoritatea. sa asupra districtelor româneşti este ambiguă:
atribuţii militare de conducător, atribuţii juridice şi economice.
Analizând situaţia instituţiilor politico-administrative bănăţene în evul mediu
ajungem la întrebarea firească: cum se poate combina între aceste două tipuri (comita.tele şi districtele) cu origini diferite, cu scopuri relativ distanţate? În primul rând
orice populaţie are nevoie de un sistem de ordonare politico-administrativă. Românii
şi l-au creat pe cel propriu (districtele), care le era adecvat şi îşi îndeplinea
atribuţiile. Regalitatea maghiară a simţit nevoia propriei sale organizăli interne şi a
creat comitalele. Acestea au mmat o evoluţie - de la cea nesemnificativă ca şi greutate în zona citată - până la cea de coabitare cu fmma românească. În decursul
veacurilor XIII-XIV, prin uzanţa zilnică, s-au conturat şi delimitat domeniile de
interes public general care nu generau nici o discuţie şi cele de dizarmonie între
comita.te şi districte. Cu timpul dregătorii comita.telor au înţeles că respectarea vechii
autonomii locale nu poate fi făcută decât prin concesii din partea lor. O împărţire a
sarcinilor, mutuală, a rezolvat disensiunile. Comita.tele cu multe districte erau "uşor"
de condus de către comite care era degrevat de multitudinea sarcinilor, asumându-şi
rezultatele dregătmilor distiictuali.
Notăm aşadar o coexistenţă între formele autohtone şi alogene, primele
neputând fi distrnse datorită viabilităţii lor iar celelalte nevoite să-şi organizeze activitatea de maniera de a nu isca conflicte de atribuţii, în situaţia în care activitatea
politico-administrativă nu era deranjată. Comitalele vor dispărea odată cu puterea ce
le-a impus, dar districtele vor continua să-şi desfăşoare existenţa mult timp.
În timpul stăpânirii otomane provincia bănăţeană era organizată sub forma unui
paşalâc (eyalet, vilayet), condus de un beilerbei. unităţile politico-administrative mai
mici erau sandgeacurile, conduse de un bei (sau sandgeac-bei); O formă administrativ-juridică ce se suprapunea sau subsuma era ca.zaua, condusă de un cadiu
(judecător). Uima apoi satul în care puterea otomană nu intervenea ci lăsa întreaga
viaţă a comunităţii la dispoziţia cnezului sătesc şi a ajutoarelor sale. Districtele
româneşti, căzute sub stăpânire otomană, vor continua să existe deşi fmmal activitatea
dregătorilor districtuali va fi recunoscută de oficialitate. Marsigli, bun cunoscător al
realităţilor bănăţene la 1600-1700, transc1ie o conscripţie a districtelor bănăţene, ce
acopereau aproape întreg teritoriul26.
Realitatea districtuală era atât de împământenită aici încât austriecii vor fi
nevoiţi să o preia şi să o menţină în tot timpul administraţiei imperiale. Deşi aceste
distiicte nu mai au multe în comun cu cele medievale româneşti, puterea tradiţiei a
încă
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acţionat.

Abia la 1779 reînfiinţează comitatele, cu alte rosturi şi alte înfăţişă.Ii decât
cele medievale. Există acum doar trei: Torontal, Timiş şi Severin (Cara~-Seve1in) în
fâşii paralele de la Mureş la Dunăre şi fâşii succesive de la Tisa la Carpaţi.
Justitia
În Banatul evului mediu coexista - în anumite perioade de timp atât vechiul
obicei sau lege românească cât şi dreptul feudal adus de puterea centrală. Termenii
documentelor medievale sunt de jus, jus valachicum, antiqua consuetudo, consuetudo .
Valachmum, lex Valachomm, rutus Valachorum, mos Olachorum, etc. Trei lucruri se
pot spune despre acesta: importanţa în viaţa românilor, larga aplicabilitate în toate
domeniile sociale, trăinicia lui, din antichitate până în timpurile moderne, în
convieţuire cu legea scrisă, feudală.
Însuşi Tripartitul lui Werboczi (1514-1517)27 recunoaşte calităţile acestei legi
nescrise româneşti: are virtute interpretativă (atunci când legea este potrivnică
măsurilor sale abrogă legea); are virtute imitativă (este legea când lipseşte legea feudală).

Aflându-i pe români cu
fost

silită să recunoască şi să

viaţă şi

structuri sociale proprii, regalitatea maghiară a
întărească - prin diplome - acest drept pe care-l con-

sideră

lex antique et approbata.
Legea nescrisă românească este compusă dintr-un sistem de norme de conduită
şi convieţuire s~ială ce privesc dreptul public (social) şi cel privat (dreptul proprietăţii funciare, raporturile dintre persoane, moşteniri, donaţii, infracţiunile şi pedepsele
cuvenite, proceduirle de judecată, alegerea şi prerogativele persoanelor alese în
funcţii). În afara formelor deja consemnate documentar de puterea feudală mai există
încă arhaisme juridice (solidaritatea familială, dreptul de înfrăţire rară amestec feudal,
regimul zestrei soţiei, jurământul cu brazda-n cap, folosirea răboajelor, testamentul
verbal, jurătorii şi cojurătmii, judecata vecinilor/bătrânilor/oamenilor buni, pedeapsa
mare aplicată de obşte, pedeapsa corpotală, dreptul de cumpărare, precumpărare,
răscumpăI·are, etc.).
De la perioada prestatală în care era singurul drept ce funcţiona la români,
dreptul cutumiar s-a adaptat noilor stări de lucruri. Încercă.Iile de înlăturare au fost
sortite eşecului. Normele cutumiare ce apărau echitatea socială erau mai precise decât
cele feudale şi vor fi curent folosite, chiar· şi de neromâni. Legea scrisă a trebuit să
recunoască existenţa celei vechi, nescrise, ba chiar să cedeze în faţa sa.
Sistemul juridic feudal se baza pe înscrisuri cu valoare ju1idică. Ele emană de
la puterea centrală şi se adresau claselor sociale. Nu exista un cod de legi (înainte
de 1514) ci doar· legi, decrete, privilegii, constituţii şi statute, cu alte cuvinte segmente legislative. dreptul public se referea la problemele globale ale ţă.Iii iar cel privat la persoane. Dreptul penal feudal mai păstrează cutume obşteşti ca răspunderea
colectivă şi răscumpărarea omuciderii. În timp ce dreptul cutumiar românesc
recunoştea capacitatea juridică fiecărui om şi tuturor, cel feudal nu recunoştea egali41
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a tuturor persoanelor ci doar a unei păiţi a acestora.
Dintre instituţiile juridice cutumiare cea mai răspândită a fost judecata obştii
(forum pedaneum I fotum sătesc). Supravieţuirea sa îi indică utilitatea în cadrul
aşezărilor turale (fostele obşti săteşti preetatice). Judecata sătească este cea mai obiectivă şi mai dreaptă dintre toate cele existente în feudalism. Îi urmează ca imp01tanţă
scaunul de judecată cnezial şi voievodal, petrecut cu prilejul acestor întâlniii a obştii
cnezilor si voievozilor.
În , Banatul districtelor româneşti scaunul de judecată districtual este oarecum
echivalentul celui amintit mai sus. Mai exista apoi scaunul de judecată al celor opt
districte privilegiate. Pe lângă nobili şi cnezi mai participă la judecăţi şi oamenii
libe1i. Privilegiile juridice obţinute prin diploma din 1457 lărgesc aria de extindere a
dreptului cutumiar românesc în Banat.
Dintre instituţiile jmidice feudale aduse în Banat menţionăm forul domina! (al
stăpânului de pământ), fotul comitatens, judecata regală. Mai existau foru1i juridice
orăsenesti si cele bisericesti.
, Î~tre, 1552 şi 1716. coexistă dualitatea dintre dreptul cutumiar românesc şi cel
islamic. Dacă caracteristicile celui cutumiar sunt deja explicite, vom menţiona doar
faptul că valabilitatea sa nu mai este contestată de cel feudal pentru aşezări. Dreptul
islamic era izvorât din Coran şi era aplicat de un cadiu (judecător) ce avea arondat
un teritoriu (caza). Pricinile între musulmani şi pricinile capitale între creştini, între
creştini şi musulmani, cădeau în jurisdicţia sa. Nu exista urme de drept islamic
pătrunse în cutumele româneşti, ceea ce înseamnă că era inferior prin instituţii şi
modalităţile de înfăptuire a justiţiei sociale faţă de cel românesc.
tatea

juridică

Armate
Era una dintre instituţiile fundamentale ale statului feudal. Persistenţa multiseculară a conflictelor militare a obligat societatea să organizeze şi perfecţioneze continuu
sistemul militar. Pentru români elementul definitoriu l-a reprezentat defensiva, apărarea
propriei vetre şi nu atacarea în scop de cuce1ire a altor pământuri.
Într-o societate românească preetatică alcătuită din ţărani, oastea era obligato1iu
o creaţie a acestora. Întreaga populaţie bărbătească era obligată să poartă arme şi să
lupte la nevoie. Oastea era organizată în p1incipiul te1itorial: obşte, cnezate, ţări.
Conducătorii locali adunau cetele şi pâlcurile şi le puneau sub conducerea cnezilor şi
voievozilor.
Voievodatul lui Ahtum era caracterizat ca având o armată puternică, alcătuită
atât din militari de caiieră, stăpâni de pământ şi animale, dar şi din ţărani. Există
călăreţi, dar există multă aimată în general, ceea ce-l face pe Ahtum să fie foarte
puternic. Conflictul militar cu armata maghiară se întinde pe o bună perioadă de timp
iar victmia iniţială a bănăţenilor indică o armată puternică, cât şi o tactică de luptă
viabilă. Fmtificaţiile completează sistemul defensiv voievodal din secolul al XI-lea.
Stiucturile wmate tradiţionale au rezistat şi în perioada statală, ele dovedindu-se
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mai coerente, fiind acceptate de structurile româneşti şi, de multe ori, superioare sistemelor militare propuse de oficialitate. Participarea cnezimii româneşti la toate conflictele militare ale regalitătii şi răsplata faptelor de arme indică valabilitatea acestui
sistem militar. Tot românii sunt cei ce construiesc şi apără fortificaţiile zonei, singuri
la început, apoi în colaborare cu alte fmţe. Efmtul militar antiotoman din secolele
XIV-XVI în Banat, explică astfel "miracolul" zonei şi persistenţa formelor ancestrale
româneşti de organizare socială.
Reglementări şi legiuiri militare valabile în regat, dar şi în Banat, au existat
câteva zeci în perioada luptei antiotomane. Tocmai multitudinea lor indică imperfecţiunea iniţială şi nevoia de a le corecta. De la stadiul iniţial în care armata era creată
şi fo1mată din autohtoni şi le apăra teritoriul, p1in evoluţia societăţii şi prin amploarea p1imejdiilor, s-a ajuns la o mixtură între fo1mele aimate autohtone şi cele de factură alogenă. Ne gândim aici atât la străinii aşezaţi, ce-şi aveau proprii oşteni, până
la schimbarea raporturilor dintre grupurile militare, dar mai ales la schimbarea componenţei armatei. Până în momentul în care aimata era alcătuită majoritar din localnici,
succesele au menţinut Banatul în lumea creştină. În momentul în care ţărănimea (fie
ea română, sârbă sau maghiară) a fost îndepăitată de la oaste şi aceasta era compusă
din banderiile nobiliai·e făJ·ă etnie şi din mercenari, înfrângerile s-au ţinut lanţ şi
Banatul a fost cucerit de otomani.
În cazul Banatului asistăm la o evoluţie foaite interesantă. De la stadiul formaţiunilor politice prestatale, de tipul cnezatelor şi a voievodatului bănăţean (GladAhtum) ce-şi aveau aimata prop1ie, condiţionată fie etnic, fie social (îşi apărau vetrele
ţăJ·ăneşti, prop1ietăţile cneziale şi nobiliai·e, etc.), trecem la pe1ioada unor lupte feudale
"clasice", atât de apăJ·;.u-e a propriului te1itoriu de năvălitmi, cât şi de paiticipai·e rnilitmă la conflictele regalităţii prin Europa. Efmtul militar s-a consumat aici în Banat,
pe linia Dunfuii, pentru oprirea ofensivei otomane. Momentele în care apărătorii naturali (autohtonii, fie români, fie cei aşezaţi de mult aici) sunt înlăturaţi şi aduşi alţii,
fără motivaţie socială se1ioasă (oameni din alte pfuţi ale regatului, străini mercenari,
localnici obligaţi să lupte deşi aveau o situaţie economică şi socială neconformă statutului militai·), consemnează eşecu1i militare usturătoare. Iar înlăturarea ţărănimii după
1514 înseamnă practic agonia unui sistem militar.
Turcii otomani îşi au prop1iul sistem militar care nu presupune paiticipai·ea
localnicilor direct la conflicte. Pregătirea logistică a armatei (arme, animale, căruţe,
corturi, alimente, încaitiruiri, etc.) era în seama localnicilor, ceea ce constituia o
îngreunare a situaţiei acestora, dai· nu erau obligaţi să lupte în armata otomană. O
aimată de tip deosebit faţă de cele europene, supe1ioară lor în secolul al XVI-lea,
relativ egală în secolul u1mător, armata otomană apără un teritoriu, cucerit prin fmţa
mmelor, pentlu o instituţie statală străină. Înfrângerile otomanilor şi în Banat nu s-au
datorat atât lipsei de instJuire ori logistică rnilitm·ă, ori strategiei învechite, cât procesului general de decădere a Imperiului Otoman.
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Biserica
Este o st:mctură complexă, cu un rol decisiv în mentalitatea feudală. Ne vom
mărgini să amintim aici principalele instituţii bisericeşti pe teritoriul Banatului, în
perioada veacurilor VIII-XVII, mmând ca problemele de docttină şi interferenţe religioase să fo1meze subiectul unui alt studiu.
Religia creştină a fost componentă· a popornlui român încă de la formarea sa.
Fmma răsăiiteană ("greacă' sau "bizantină") cunoscută sub numele de 01todoxism,
după 1056, a fost religia românilor în evul mediu. O paite a acestora, destul de mică
însă, din vai·ii motive, a trecut la catolicism, într-o perioadă de misionarism papal sau
regal. Obiectivitatea istorică ne cere să recunoaştem adevărul istoric şi să-l explicăm.
Acest adevăi· nu ştirbeşte cu nimic fiinţa naţională românească iar din partea ştiinţei
istorice, înseamnă un moment de maturitate şi obiectivism. Proporţia dintre ortodoxism şi catolocism, în Banatul medieval, va putea fi vizibilă din expunerea ce
urmează.

Cele mai vechi organizaţii bisericeşti pentu românii bănăţeni, cunoscute documentar, sunt cele două "cives"-uri episcopale de la Lederata şi Recidava, dependente
de ai-hiepiscopia Justiniana prima28, ce există până la 731 e.n. La anul 787 la
lucrările sinodului de la Niceea a participat şi episcopul Ursus, al "avarilor 1129
aproape sigur din aceste pfuţi. La 1011 apare atestat casttul episcopal Tibisco, ce
aparţine arhiepiscopiei de Ohrida30.
Prima episcopie de rit "latin", adică romano-catolică a fost înfiinţată pe teritoriul
românesc, în Banat. În jurul anului 1030 la Cenad, călugărul Gen\rd înlocuieşte
călugării "greci" cu cei "latini" şi înfiinţează această episcopie ce avea extrem de
puţini credincioşi în teritoriu, dar apostolatul cerut slujitorilor bisericii catolice măreşte,
în secole, numă.ml credincioşilor atât al autohtonilor cât şi prin venirea alogenilor, toţi
de credinţă catolică.
În veacmile XIV-XVI episcopia catolică de Cenad are jurisdicţia eclesiastică
asupra întregului Banat. În acelaşi timp însă sunt atestate lăcaşuri de cult ortodoxe pe
acelaşi teiitmiu (capele, locmi de rugăciune, biserici). Ele apaiţin comunităţilor săteşti
şi cnezilor. Organizarea 01todoxă la nivel mediu era asigurată de către protopopiate
(arhidiaconate) ce depindeau de un for superior, episcopia şi arhiepiscopia. La 1369-1370 se înfiinţează mitropolia mtodoxă a Severinului ce avea jurisdicţie şi asupra
Banatului întreg. Sub jurisdicţia acesteia s-a aflat şi episcopia Mehadiei, cunoscută
într-o pe1ioadă cuprinsă între sfârşitul secolului al XIV-iea şi mijlocul celui de-al XVlea. În replică, la 1380 se înfiinţează şi o episcopie catolică la Seve1in, ce nu ai·e
însă viaţă lungă.

lată însă că

pe1ioada stăpânirii otomane pune capăt presiunii catolice asupra
01todoxia este religia populaţiei româneşti şi sârbeşti din Banat şi
ea îşi desfăşoară nestânjenit activitatea, prin fmme şi instituţii bisericeşti. Ierarhia oisericească este majoritar sârbească şi este subordonată mitropoliei sud-dunărene de la
Ipek. Nu mai există acum oprelişti în p1ivinţa practicării libere a credinţei ortodoxe.
populaţiei bănăţene.
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Număml

credincioşilor

catolici este în continuă scădere în Banatul acestor veacuri.
Prin plecarea în masă a feudalităţii, catolice prin definiţie, numărul practicanţilor a
scăzut drastic. Protestanţii, ce repmtaseră mici succese în prima jumătate a veacului
al XVI-iea dispar din cuprinsul documentelor. Despre instituţii de această factură
(catolică şi protestantă) nu putem vorbi decât în cazul celor câteva biserici parohiale
ce mai existau, cu sau fără preoţi. Episcopia catolică de Cenad exista doar "in partibus" (prin clerici ce pmtau acest nume, dar care nu văzuseră locul şi nici nu aveau
credincioşi localnici).

15 august 1994

IOAN HAŢEGAN
Institutul de Studii Socio-umane
TIMISOARA 1900

ROMÂNIA
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NOTE

1. Liviu Mărghitan, Banatul în lumina arheologiei, voi. III, Timişoara, 1985, p. 153.
2. Mircea Rusu, Banatul si Transilvania în secolele VI-IX, în Banatica, vol. IV,
1977' p. 210.
3. Ibidem.
4. Ibidem, p. 192 şi 207-210.
5. Liviu Mărghitan, op.cit„ III, p. 43-60.
6. Ibidem, p. 165-177.
7. Ştefan Pascu, Voievodalul Transilvaniei, voi. I, Cluj-Napoca, 1979, p. 302.
8. Dintre lucrările mai vechi pentm Banatul "otoman": Szeotklâray Jeno, Szaz ev
Delmagyarorszag ujabb tihtenetebol, Timişoara, 1879 şi acelaşi, Ujabb reszletek a
Delmagyarorszagi Wr()k hcXloltsag tii11enetebăl, Budapesta, 1917; Traian Birăiescu,
Banatul sub turci, Timişoara, 1934; dintre studiile noi vezi contiibuţiile ample ale
Cristinei Feneşan, Aurel Decei şi studii ale lui Costin Feneşan, Valetiu Velirnan,
Theodor N. Trâpcca.
9. Documente privind Istoria României, seria C, Transilvania, voi. X, Bucureşti,
1977, p. 89-98.
10. Ştefan Pascu, op.cit„ III, Cluj-Napoca, 1986, p. 50.
I I. Bibliografia problemei la Ştefan Pascu, op.cit., III, p. 54 şi nota 26.
12. Bibliografia la Ştefan Pascu, op.cit„ III, p. 55, nota 27.
13. C sa ok i Dezs6 , Magyarorszag Wrtenelmi foldrajza a Hunyadiak koraban, voi. II,
Budapesta, 1894, p. 51.
14. Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. I, partea a
II-a, Bucureşti, 1891, p. 164-166.
15. Sintetizate de Ştefan Pascu, op.cit., III, p. 351-375.
16. Ştefan Olteanu, Societatea românească la cumpănă de milenii. Secolele VIII-XI,
Bucureşti, 1983, p. 22-49.
17. Nicolae Iorga, La "Roman ia" danubienne et Ies barbares au VI-e siecle, în Revue
helge de philologie ct d'hisloirc, I, Bmxelles, 1924, p. 35-50.
18. Pesly Frigyes, A Szi.irenyva.rrnegyei hajdani olah keriiletek, Budapesta, 1876, p.
56.
19. Pesty Frigyes, Krasso va1megye ti.i1tenete, voi. III, Budapesta, 1882, p. IO 1-103.
20. Ştefan Pascu, op.cit„ III, p. 454-470 face o sinteză a problematicii.
21. Ştefan Pascu, op.cit„ III, p. 471-478.
22. Ştefan Pascu, op.cit., IV, Cluj-Napoca, 1989, p. 40-62.
23. Pesty F1igyes, A SzUrenyvmmegyei hajdani olah keriiletek, p. 73-75.
24. Cercetările proprii asupra subiectului se află sub formă de manuscris pregătit pentru tipar.
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Ştefan

Pascu, op.cit., IV, p. 109.
Ştefan Pascu - Vladimir Hanga, Crestomatie pentrn isto1ia statului si dreptului în
R.P.R., vol. II, Bucureşti, 1958, p. 444.
27. I.O. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 33-36.
28. M. Păcurariu, Ist01ia bise1icii ortodoxe române, Sibiu, 1978, p. 45-46.
29. I.O. Suciu, op.cit., p. 43.
30. Ibidem.
25.
26.

STRUCTURES AUTOCHTONES ET HALOGENES DANS LE
BANAT MEDIEVAL
Resume

Dans Ic cycle consacre au Banat medieval, dans l'alternance autochtons
halogenes, voila une consacree aux strnctures economiques et sociales. Les strnctures
e<.:onomiques des deux groupes de population sont completement differents au
moment de leur impact dans le Banat. Au cours du temps, la distance se reduit et
Ies stmctures de type feodal gagnent tenain. Mais Ies structures economiques traditionelles des autochtons n'ont jamais ete remplacees.
Un chapitre special est consacre a la descdption des stmctures sociales. Le
commencement appattient aux classes et aux couches sociales dans une societe deja
stratifie, mais avec de fmtes reminiscentes ante1ieurs. Le nombre et la qualite des
institution existentes et/ou crees oblige a une analyse approfondie du phenomene, de
ses modalites de manifestation dans l'espace du Banat pendant le Moyen Age.
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CONTRIBUTIE
, LA ISTORIA COLONIZĂRII "PEMILOR" ÎN BANAT

După cum am mai arătat şi cu altă ocazie (ROZKOS 1994, 123)·, sub aspectul
pe care-l abordăm aici, Banatul poate fi considerat ca Europa în miniatură. Alături de

români, aici în Banat mai trăiesc şi o sumedenie de alte grupuri etnice, mai
numeroase sau mai puţin numeroase (nemţi-şvabi, maghiari, sârbi, croaţi, bulgari,
ucrainieni, ruteni şi nu în ultimul rând cehi şi slovaci), prin care acest colţ din ţară
şi din lume reprezintă ceva unic şi de neegalat.
După cum rezultă şi din titlul prezentului mateiial, aici ne va interesa doar
problematica cehilor din Banatul românesc. Aşa cum constatăm şi în dife1ite izvoare
istorice, în prima jumătate a secolului al XVIII-iea în Banat nu se poate vorbi încă
despre un număr mai mare de cehi, deoarece ei nu sunt cup1inşi în statisticile populaţiei Banatului din anul 1770 (COTOŞMAN, 90). Începuturile colonizărilor cehilor în
Banat se referă la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul celui de-al XIX-lea
(VRABIE, 8). În acest sens istoiicul bănăţean Ştefan Manciulea afirmă textual că "„.
odată cu ultimele decenii ale veacului al XVIII-iea, în câteva localităţi ale Banatului
au fost colonizate grnpmi mai puţin numeroase de elemente slovace şi cehe" (MANCIULEA, 380).
Denumirea populară a cehilor din Banat este cea de "Pemi". Aceasta este
fmma ge1mano-şvăbească a cuvântului Boem/Bohm, adică locuitor, om care a venit
aici sau care provine, care s-a născut în Boemia, respectiv Cehia. Însă acest lucru
putea fi la fel de bine valabil şi pentru şvabii bănăţeni, care au fost colonizaţi aici
tocmai din regiunea Boemiei, în sensul mai larg al acestui cuvânt.
Astăzi, aici în Banat prin noţiunea de pemi se înţelege: în primul rând, ceh,
locuitor al Banatului, de naţionalitate cehă, la origine fără doar şi poate provenind
din Bocmia; în al doilea rând, neamţ, şvabul bănăţean, colonizat aici tocmai din
Boemia, adică din Cehia de astăzi; în al treilea rând, populaţia cehă ge1manizată,
care locuieşte aici în Banat; în al pa.hulea rând, un slovac germanizat şi care
locuieşte aici în Banat. Ultimul fenomen, adică ge1manizarea cehilor şi slovacilor, a
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fost deosebit de activă de-a lungul celui de-al doilea război mondial, când numeroşi
ai acestor două etnii minoritare, profitând de anumite avantaje materiale
şi de altă natură, au aderat ca voluntari la unităţile SS ale annatei germane. Despre
acest fenomen de germanizare a cehilor şi slovacilor din Banat nu s-a prea vorbit în
ultima vreme, însă unele nume de familie ale şvabilor bănăţeni ca de exemplu,
Liska, Ruzicka, Pribil, Drobni ş.a. din zona Lugojului sau din satul Gărâna, ca de
altfel în întreg Banatul, sunt mai mult decât edificatoare.
Scopul iniţial al colonizării cehilor în Banat a fost repopularea ţinuturilor sale
pustiite în urma numeroaselor invazii otomane, apoi defrişarea pădurilor pentru necesa.ml de lemne de const.mcţie şi de foc şi pentm extinderea pământurilor arabile pentru agiicultură, de asemenea, nu în ultimă instanţă, în vederea întări.Iii graniţelor de
sud ale Impe1iului Habsburgic şi mai târziu lmpeiiului Austro-Ungar de la malurile
Dunării (GHENADIE, 284).
În felul acesta a fost colonizată populaţia cehă din Banat în următoarele
localităţi: Sfânta Elena, Gârnic, Bigăr, Eibenlal, Ravenska, Şumiţa, Zlatiţa, Ogradena
Nouă (în pat1ea sudică), Clopodia (în pat1ea centrală) şi Peregul Mare (în paitea
reprezentanţi

nordică).

În cele ce urmează, vom încerca pe scmt să localizăm şi să descriem aceste
sate bănăţene cu populaţie cehă şi în felul acesta să le apropiem cât mai mult
cunrn15terii opiniei publice.
Satul Sfânta Elena (în limba cehă Svatti Helena) se află în partea sud-vestică a
României, deasupra Dunfuii, deasupra ora5ului Moldova Nouă, mai exact deasupra
comunei Pcsciui, de care şi apaiţine din punct de vedere teritmial-administrativ
(ALEXANDRU-DOBRITOIU, 143). Este cea mai veche localitate cu populaţie cehă
din România şi a fost întemeiată în perioada anilor 1823-1825 (URBAN, 8). În
perioada respectivă, cunoscutul comerciant de lemne Janos Magyarly a adus din
regiunea Boemiei de vest trei lranspo11uri de tăietori de lemne, pe care i-a colonizat
pe dealmile Alibeg, deasupra Dunării (URBAN, 8). În felul acesta au fost întemeiate
două localităţi: Elisabetfalda şi Sfânta Elena (URBAN, 8). Familiile sosite aici au
început să-şi constmiască ptimele case, s-au apucat de deftişat pădurile seculai·e, iar
pământurile rezultate au devenit proprietatea lor, fiind scutite, timp de zece ani, de
plata impozitelor către stat (URBAN, 8). Din lipsa apei potabile, locuitorii satului
Elisahetfelda s-au mutat în anul I 847 la Sfânta Elena, contopindu-se cu cehii de aici
(URBAN. 8). Venind aici în noua lor patrie, cehii din Sfânta Elena nu au uitat nici
de viata lor spirituală. Astfel, în anul 1850 ci şi-au constmit primul lăcaş de şcoală,
care a funcţionat până în anul I 926, când a fost constmită noua şcoală, existentă şi
astăzi (URBAN, 128). Deoai·ece unii dintre ei au fost de confesiune romano-catolică
şi ceilalţi de confesiune evanghelică (NOSCA, 663), şi-au construit în anul 1879
prima biserică, iar în anul I 887 - cea de-a doua biserică (URBAN, 128), care există
acolo şi în zilele noastre. Şcoala cu limba de predai·e cehă există la Sfânta Elena şi
astăzi, deşi se simte o lipsă acută de cadre didactice calificate. Cât priveşte latura
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religioasă

a acestei localităţi, se observă o pronunţată trecere a unei pălţi Je enonaş1
la secta Baptiştilor. În prezent numărul cehilor din Sfânta Elena se estimează la o
mie de suflete, dar acest numă.J· este într-o continuă scădere, datorită plecării mai ales
a tineretului în oraş sau chiar în străinătate. Ocupaţiile de bază ale cehilor din Sfânta
Elena sunt agricultura, cultivarea cmtofilor, legumicultura şi creşterea vitelor cornute
mm·i, în unele cazuri şi pescuitul, precum şi munca în mină.
Comuna Gârnic (în limba populaţiei cehe Gernik) este cca mai mm·e localitate
cu populaţie cehă din România. Se află în pmtca sud-vestică a României, la o distanţă de cca 14 km nord faţă de oraşul Moldova Nouă. Comuna Gâmic a fost întemeiată de coloniştii cehi, care au fost aduşi aici în perioada anilor 1826-1828 din
Boemi a de vest, mai exact din împrejurimile cunoscutei localităţi Plzen (URBAN,
108). Denumirea iniţială a localităţii Gârnic a fost Sziirenybuzas, Szoreny Buzas
(SUCIU, voi. I, 265), dm· poate fi întâlnită şi sub numele de Weitzernied (SUCIU,
voi. I, 265). Imediat după colonizarea lor la Gârnic, cehii s-au apucat de defrişm·ea
pădurilor seculare, apoi au început să cultive pământul rezultat din această activitate,
însă din punct de vedere administrativ ei mai erau subordonaţi şi comenduirii
Regimentului 13 Je grăniceri din Caransebeş, aşa că în atribuţiunile lor intra şi efectum·ea de către bărbaţi a serviciului de pază a graniţelor de sud ale imperiului
(URBAN, 108). Serviciul acesta militar avea o durată de panu ani. În anul 1885
localitatea Gfu11ic, sub acest aspect militar, trece în administraţia Regimentului 14 din
Bela Crkva (URBAN, 108), având de îndeplinit aceleaşi obligaţii de pază
grănicerească. Prima şcoală de la Gârnic, cm·e servea totodată şi drept lăcaş de
rngăciuni rcligioa"ie, a fost cnnshuită în anul 1853 (URBAN, 108). Cinci ani mai
târziu, în 1858 a fost terminată constmctia bisericii romano-catolice, cm·e a fost imediat în acelaşi an şi sfinţită (URBAN, I 08). Vechea şcoală nu a mai corespuns
cerinţelor cotidiene, aşa că în anul 1911 a fost constrnită o şcoală nouă (URBAN,
108). Atât şcoala cu limba de predare cehă, cât şi bise1ica în care se predică Sfânta
Scriptură în limba maternă a credincioşilor, funcţionează şi ao;tăzi. Număml populaţiei
cehe din Gfu·nic se estimează azi la cca. o mie cincisute de suflete. Aceşti oameni
foa.1te harnici se ocupă cu cultiva.1·ea pământului, cultivarea fiuctelor, cu creşterea
vitelor comute maii, întrncâtva cu arderea vamlui. În ultima vreme tot mai mulţi
bărbaţi din Gârnic lucrează în cadiul minelor din împrejurimi.
Satul Bigăr (în limba populatiei cehe de aici Big/ier) este una dintre cele mai
izolate şi mai îndepă.11ate localităţi cu populaţie cehă din România. Se află în pa.1tea
sudică a Banatului Românesc, în pădurile Clisu1ii Dunării, în aşa-numita Poiana
Bigărului, la nord de kx:alitatea Berzasca, de cm·e şi apa.1ţine din punct de vedere
administrativ, însă faţă de care se află la o distanţă de cca douăzeci de kilometri.
Localitatea Bigfu· a fost întemeiată de coloniştii cehi, aduşi aici din împrejmimile
Litomefice, Plzen, Klatov, Chrndfn ş.a. în perioada anilor 1824-1828 (URBAN, 104).
Iniţial această localitate a pu1tat denumirea Schnellersmhe, probabil în cinstea guvernatomlui milita.1· Schneller ca.1·e şi-a adus o contribuţie însemnată la edifica.1·ea şi dez-
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voltarea localitătii (SUCIU, vol. I, 78). Biserica romano-catolică din Bigăr a fost constrnită pe la jumătatea secolului al XIX-iea şi aici, pe lângă slujbele religioase, s-a
desfăşurat şi instmirea şi educarea tineretului local, în cadrul şcolii parohiale
(URBAN, 104). Abia în anul 1877 s-a constmit la Bigăr o şcoală nouă, separată de
biserică (URBAN, 104). Ocupaţia de bază a cehilor din Bigăr este agricultura, pomicultura şi creşterea vitelor comute ma.Ii, iar în ultima perioadă şi mineritul în cadml
minelor din Cozia, Baia Nouă ş.a.
Satul Eibental (în vorbirea cehilor localnici leventa/) se află în prutea sud-estică
a Banatului şi din punct de vedere teritorial-administrativ aparţine de comuna
Dubova, judetul Mehedinţi, fiind situată în aşa-numita Valea Arinilor, deasupra
Dună.Iii. Localitatea Eibental a fost întemeiată de coloniştii cehi, aduşi aici din regiunile Plzen, Pi'fbram, KJadno ş.a. în perioada anilor 1826-1828 (URBAN, 7). P1imii
colonişti şi-au întemeiat noua localitate puţin mai la nord faţă de cea de astăzi, însă
din cauza lipsei de apă potabilă au fost nevoiţi să coboare mai la sud, în vale, pe
ambele maluri ale cursului de apă Tisoviţa (ALEXANDRU-DOBRffOIU, 143).
Imediat după aşezar~a lor în Eibental, coloniştii cehi au început să se preocupe şi de
viaţa lor spirituală, aşa că în pe1ioada anilor 1847-1848 au constmit p1ima biserică
romano-catolică, apoi în anul 1848 - prima şcoală, iar mai târziu, în anul 1922 au
constmit noua biserică romano-catolică, ce stă mălturie şi astăzi (URBAN, 7). Toate
acestea arată un puternic grad de conştiinţă specifică a acestei populaţii. Imediat după
a~ezarea cehilor la Eihental, preocuparea lor de bază a fost defri.~area pădurilor seculare, cultivarea pământurilor rezultate ca mmare a def1işălilor, precum şi creşterea
vitelor cornute mmi. Ulterior, la nord-vest de Eibental s-au descoperit zăcăminte de
cărbune, aşa că acolo s-au deschis exploatfu·i miniere de căi.bune. Cu această ocazie a
fost întemeiată şi o nouă localitate numită Baia Nouă (în limba cehilor de aici
Uibania), ca o suburbie a Eibentalului, unde şi-au găsit de lucru şi câţiva pemi din
Eibental (ALEXANDRU-DOBRIŢOIU, 143; URBAN, 7). Numărul cehilor din
Eibental şi împreună cu cei din Baia Nouă se estimează la cca o mie de suflete, au
aici şcoala primară în limba cehă, liturghia de la biserica romano-catolică se
desfăşom·ă tot în limba cehă, ceea ce este un luciu bun.
Satul Ravensca (în limba cehilor de aici Rovensko) se află în partea sudică a
Banatului şi a fost întemeiată, ca un cuib de vulturi, în vârful unui deal înalt ce se
ridică deasupra Văii Nerei, deasupra comunei Şopotul Nou (ALEXANDRUDOBRffOIU, 139-140), de cm·e şi apmţine din punct de vedere al împălţirii teritorial-administrative. Este, pare-se, cea mai izolată localitate populată de cehi din întregul Banat. La prima vedere nu are nimic comun vechea denumire istmică a satului
Almas, respectiv Almasr6na (SUCIU, voi. II, 70) şi denumirea de astăzi, afară de
faptul, poate, că se află în tradiţionala regiune numită Almaj. Populaţia cehă a fost
colonizată la Ravensca în anii douăzeci şi treizeci ai secolului al XIX-lea (NOSKA,
663), aceşti cehi provenind din regiunile Praga, Beroun, Budejovice, Lochovice, Lhoty
ş.a. ale Boem.iei (URBAN, 189). Imediat după colonizarea lor în Banat, aceşti
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colonişti cehi au primit de la aut01ităli câte douăzeci de iugăre de pădure pe care
, aveau să o defiişeze, lemnele rezultate să le predea autorităţilor, iar păn.lntul astfel
obtinut să-l cultive ca al lor propriu, pentru care au fost obligaţi să plătească suma
simbolică de cinci criţari de iugăr pe an (URBAN, 188). Şi ;::,iloniştii cehi din
Ravensca au fost luaţi imediat în evidenţa Regimentului 13 de grăniceri din
Caransebeş, aşa că după aceasta şi ei au fost obliga.li să slujească ca apărători ai
graniţelor sudice ale Impeiiului de-a lungul Dunării (URBAN, 188). Imediat după
aşezarea lor la Ravensca, cehii coloniza.ii, cu ajutorul unităţii militare de grăniceri,
şi-au ridicat prima casă comunală, în cadrul căreia s-a desfăşurat administrarea
localităţii, dar şi instruirea şi educarea. tineretului, precum şi slujbele religioase
(URBAN, 188). În anul 1862 casa respectivă a fost dărâmată şi în locul ei s-a conshuit noua clădire a şcolii, care a funcţionat până în anul 1912, când a fost constmită şcoala comunală din piatră, ce fiinţează şi în zilele noastre (URBAN, 188).
B iselica romano-catolică a fost terminată în anul 1922 şi a fost sfinţită de ziua
Fecioarei Maria (URBAN, 188). Şcoala cu limba de predare în limba cehă
funcţionează la Ravensca şi în zilele noastre, însă liturghia în limba cehă se predică
aici la biserica romano-catolică doar sporadic, cu ocazia anumitor sărbători. Număml
cehilor din Ravensca nu depăşeşte cinci sute şi preocuparea lor cotidiană este agricultura, cultiva.rea caitofilor, pomicultura, creşterea animalelor şi păsărilor domestice şi
dom foaite rm mineritul.
Satul Sumifa (în limba populaţiei cehe de aici .~umi(e) se află în paitea sudestică a Banatului, nu depaI1e de comuna Lăpuşnicel, de cai·e şi aparţine din punct
de vedere teritorial-administrativ (INDICATORUL ALFABETIC, 104). Primii cehi au
fost coloniza.ţi la Şumiţa în anul 1827 şi ei au provenit din regiunile Boemiei
Centrale (URBAN, 7), însă datorită condiţiilor de viată extrem de grele, mulţi dintre
aceştia s-au împrăştiat prin tot Banatul, aşa că cehi migina.ri din Şumiţa întâlnim
astăzi la CaI·ansebeş, la Oraviţa, la Anina, la Reşila, la Timişoara, la Lugoj, chiai· la
Kmşovăţ sau Vrşaţ (URBAN, 7). Ultimii colonişti la Şumiţa au fost aduşi abia în
anul 1856 şi aceştia proveneau din regiunile Boemiei Răsăritene, din localităţile
Valeduch, Chynov, Boleslav ş.a. (ALEXANDRU-DOBRIŢOIU, 143; NOSKA, 663).
Imediat după. stabilirea cehilor la Şumiţa, şi aceştia au fost luaţi în evidenţele
Regimentului 13 de grăniceri de la Cai·ansehcş, iar prutea bărbătească a locuitorilor
satului a fost obligată să conhihuie, împreună cu ceilalţi cehi din zonă (Eibental,
Bigăr, Sfânta Elena, Ra.vensca ş.a.) la paza graniţelor sudice ale Imperiului (URBAN,
7). În vederea stimulării cehilor din Şumiia, comenduirea grănicerilor a distribuit
materiale de construcţii coloniştilor noi venili la Şumita. iar administraţia civilă de
stat a dat în mod gratuit pentru fiecaI·e două gospodării o pereche de boi de
tractiune, un cru· şi cele mai necesare unelte şi maşini agricole, pentru cultivai·ea
pământurilor (URBAN, 7). Problemele cele mai urgente pe care au fost nevoiţi să le
rezolve noii colonişti în Şumiţa erau: defrişaI·ea pădurilor seculare, predarea către
autorităţile de stat a lemnului rezultat şi după aceea cultivaI·ea cu cât mai mru·e folos
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a pământului ohţinut prin defrişarea_ pădmilor (URBAN, 7). Imediat după colonizarea
primilor cehi aici la Şumiţa, aceştia şi-au constmit în anul 1888 biserica romanocatolică, iar pe lângă aceasta şi şcoala propiie (URBAN, 7). Atât biserica romanocatolică, precum şi şcoala, există aici până în zilele noastre. Număml cehilor din
Şumiţa se estimează în prezent la cca cinci sute de suflete, iar ocupaţia lor de bază
este şi astăzi agricultura, legumicultura, pomicultura, creşterea animalelor şi păsărilor
domestice, precum şi munca în pădure.
Satul C/opodia (în vorhirea populaţiei locale cehe K/opoti11) este o localitate mai
îndepfutată faţă de celelalte localităţi cu populaţie cehă amintite mai înainte, ea aflându-se
situată în mijlocul întindc1ilor câmpu1ilor bogate bănăţene, aproximativ la jumătatea distanţei dintre oraşele Buzja~ (România) şi Vârşeţ (Voivodina). Din punctul de vedere al
împfuţirii teritorial-administrative, Clopodia apaiţine de comuna Jamu-Mare, judeţul Timi~
(INDICATORUL. ALFABETIC, 76). Localitatea Clopodia a fost înfiinţată în veacul al
XIII-iea (SUCIU, voi. I, 124), iar în secolul al XV-iea a fost locuit de sârbi şi români
(URBAN, 115). În anul 1716 aici au fost colonizate câteva [amilii de şvabi (LOTREANU, 141; URBAN, 115), care mai pot fi întâlniţi şi în zilele noastre. Populaţia cehă
a fost colonizată la Clopodia mai târziu, ahia în anul 1862 (URBAN, 115), când din
regiunile Moraviei (împrejurimile Olomouc, Bmo, Ostrava ş.a.) au fost aduse peste
patmzeci de familii, numărând cca cinci sute de suflete (URBAN, 115). Aici nu era
nevoie de defrişat pădmi, aşa că noii veniţi s-au apucat de ag1icultură după modelul
şvăbesc, prosperând, dat01ită hărniciei lor, văzând cu ochii. Dar populaţia cehă colonizată la Ck>[Xxlia nu a neglijat nici latura spirituală a vieţii sale. Şcoala cehă, coloniştii
nou veniţi şi-au organizat-o imediat după venire, pe la casele paiticulare, iar în anul
1900 a fost terminată biserica romano-catolică de aici (URBAN, 115). Ocupaţia de
bază a locuitorilor satului Clopodia a fost şi este şi azi ag1icultura, creşterea animalelor
şi păsfuilor de casă, legumicultura şi [X)rnicultura. Însă numruul cehilor din Clopodia
este într-o scădere pem1anentă, la fel ca şi al şvabilor.
Satul Ograde11a Nouă (în limba populaţiei cehe autohtone Nova Ogradena) se
află în partea sud-estică a Banatului, apaiţinând din punctul de vedere al împfuţi.rii
teritorial-administrative de comuna Ieşalniţa, judeţul Mehedinţi. În documentele istmice
denumirea localităţii ma.i are f01me de Ogradina Nouă, Ujasszonyret ş.a. (SUCIU;
voi. II, 36). Localitatea a fost întemeiată de coloniştii cehi, aceiaşi care în anii
douăzeci ai secolului al XIX-iea au înfiinţat satul Eibental (în anul 1826). Imediat
după colonizare, aceştia şi-au conshuit aici o casă de iugăciuni, care constituia în
acelaşi timp şi lăcaş de inslluire şi educare a tineretului. După a5ezarea acestor cehi
de confesiune romano-catolică, ei au beneficiat de anumite avantaje şi privilegii, fiind
scutiţi la început de dife1itc impozite şi plăţi către autorităţi, penhu care însă s-au
obligat să efectueze şi serviciul militai·-grăniceresc de pază a frontierei sudice a
Imperiului (LOTREANU, 298). În prezent numfuul cehilor la Ogradena este extrem
de mic, majoritatea lor mutându-se în ora~ul Orşova, sau în alte localităţi din jur.
Comuna Peregl-k este o localitate situată la nord de Mureş, deci nu în Banatul
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propriu-zis, însă este o localitate extrem de inleres_antă şi suh raportul etnic, în cadiul
dimia un rol apaite l-a jucat şi populaţia cehă, a..5a că o vom aborda în acela..5i context mai larg al "Pemilor" bănăţeni. Peregul Mai·e sau Peregul German, fiindcă şi aşa
este cunoscută localitatea respectivă, a fost întemeiată încă în secolul al XIII-iea, când
se pomeneşte în anul 1241 în contextul magna villa Perg; în anul 1320 este poss.
Perek; în anul 1454 - Perek; în pe1ioada 1828, 1851 - Nagy Pereg; la începutul secolului al XX-iea îl întâlnim sub denumirea de Nemetpereg, respectiv Deutschpereg
(SUCIU, voi. II, 28). Cu privi.re la colonizai·ea cehilor la Pereg, citim că în cadiul
domeniului imperial Mezohegyes, pe o pustă numită Pereghaus lucra un armier de
origine cehă, pe nume Vancura. Statul maghiar de atunci, în cadiul refo1mei agrare
din anul 1854, a parcelat domeniul resgectiv, atribuind fiecăiui "numero", respectiv
fiecărei gospodării cca 14 iugăre cadastrale de pământ, suh lozinca: "Guvernul a dat
pământul oamenilor!". Era vorba, în primul rând, de pământul ai·abil şi, în al doilea
rând, de pajişti şi lunci, fâneţe. Vancura a scris în acest sens la ai săi din Boemia,
aşa că începând cu luna mai a anului 1864, au început să vină aici primele familii
de cehi evanghelici (MICAN, apud., 14). După Vancura, primul ceh din Boemia a
fost Josef Bednar, de confesiune romano-catolică, originar din Chlumec nad Cidlinou.
Datorită hfu-niciei lor, cehii din Pereg s-au înstărit repede prin cumpărai·e de noi
pământuri şi prin ai·endai·ea celor ale altor etnii (MICAN, apud., 14). Cehii din Pereg
au început în anul 1874 constmirea unei case de mgăciuni, cai·e a fost sfinţită în
toamna lui 1875, cu cai·e ocazie aici a predicat în limba maghiară preotul refmmat
Szondi din Peregul Mic, precum şi preotul evanghelic luteran slovac Ondrej
Seherenyi din Nădlac. De-a lungul anilor, deşi în condiţii destul de anevoioase, la
Pereg a funcţionat şi şcoala elementară cu limba de predai·e cehă. De la începutul
colonizării cehilor la Pcregul Mai·e, aceştia s-au ocupat cu cultivai·ea pământului,
creşterea vitelor şi - secundai· - cu practicai·ea diferitelor meserii (croitorie, dulgherie,
tâmplărie ş.a.). În prezent număiul lor nu depă.5eşte o sută de suflete, fiindcă mulţi
au plecat în localităţile învecinate (Nădlac, Pecica, Arad ş.a.).
În ultima perioadă, începând cu anii cincizeci, se observă o tot mai pronunţată.
mişcai·e a cehilor în Banat, ajungându-se astfel, la nişte colonizăii secundai·e sau chiar
te1ţiale, mai cu seamă în zona Clisurii DunăI·ii şi în direcţia ora.5elor mai mari. Aşa se
face că astăzi întâlnim numeroase gmpmi de cehi la Moldova Nouă, la Berza..'ica, la
Orşova, la Caransebeş, la Bocşa, la Anina, la Lugoj, la Oraviţa şi nu în ultimă
instai1ţă la Arad, Reşiţa sau Timişoara. Dar aici, într-un mediu foaite eterogen, unde
nu sunt condiţii de organizare a şcolii cu limba de predai·c maternă sau a organiză.Iii
liturghiei la biserică în limba cehă, procesul de asimilai·e a lor este tot mai pronunţat.
Pentru o mai uşoai·ă orientai·e în ahordai·ea cehilor bănăţeni, dăm în continuare
o haită a Banalului Românesc, unde se gă.<;esc principalele localităţi unde trăiesc
compact aceşti aşa-numi.ţi "Pcmi" hănăţcni.

PAVEL ROZKOS
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/Jh1TRÂ. GE ZUR GESCHICHTE DER BESIEDLUNG
DER "PEHMEN" IM BANAT
Zusammenfassung
In der Arheit werden die Probleme der Besiedlung der "Pehmen"
(fs1..:hechen) im Banat der ersten Hălfte des XIX-ten Jahrhunderts aufgegriffen, Besiedlung, die unter den Umstănden der Wiederbevolkerung des
Banats nach der Beseitigung der Ti.irken aus Zentral- und Si.id-Osteuropa
stattgefunden hat, sowie auch der Notwendigkeit einer milităren
Bewachung der si.idlichen Grenzen des Habsburgischen beziehungsweise
des OsteITeichisch-Ungarischen Kaiseneichs.
Unter dicsen Umstănden, begri.indete man, im westlichen Teil
Rumăniens, die Ortschaften Sfânta Elena, Gârnic, Bigăr, Ravensca,
Eibental, Ogradena, Sumiţa, Clopodia und Peregul Ma.re, die groBten Teils
von Kollonisten, die aus verschiedenen 01ten der Tschechei (Bohmen)
herkamen, besiedelt wurden und demzufolge auch den Regionalnamen
"Pehmen" erhielten. Man nimmt an- das die Anzahl dieser "Pehmen"
heutzutage zwischen acht- bis zehntauscnd sei; ihre Hauptbeschăftigungen
sind die Landwi1tscha.ft, dcr Obstbau und das Zi.ichten der GroBrinder,
sowic auch der Bcrgbau in manchen 01ten.
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ISTORIA EVREILOR DIN BANAT ÎN SECOLUL AL XVlll.-LEA
(I)

A. A~zarea. În perioada 1552-1716, Banatul a făcut patte din Imperiul Otoman.
În 1574, alături de Buda şi Sofia, Timi5oara devine una dintre cele trei mari cetăţi
turceşti din Europa. Ca organizare administrativ-politică, c cunoscută sub numele de
eyalctul de Timişoara. Va juca un rol de primă mână în viaţa comercială a întregii
zone. Aşezarea între Constantinopol şi Viena, posibilităţile de legătură cu Belgradul şi
Ragusa, cu Huda, Pressburg şi Krakovia confereau regiunii un statut privilegiat, motiv
pcntm care a fost, deseori, râvnită de marile imperii din preajmă. Turcii au exploatat
poziţia geografică, aşa cum, mai târziu, aveau s-o facă Habsburgii.
În cei 160 de ani de dominaţie otomană, Banatul devenise, odată mai mult în
istoria sa, un teritoriu al variatelor întâlniri etnice şi confesionale. În acest context se
vor aşeza şi primii evrei. Faptul se petrece în secolul al XVII-iea şi se datorează circulaţiei intense a scpharad imilor din Peninsula Balcanică, aceia care, treptat, au
îmbogăţit prin comerţul lor nu numai oraşele bănăţene, dar şi pc acelea din
Transilvania, Ungaria, Muntenia sau Dobrogea; cea dintâi mfuturie istorică este epitaful de pc un vechi mormânt din cimitiml evreiesc din Timişoara, datând din anul
1636 1. Pentm unicitatea şi vechimea sa am să reprcxluc textul de pe piatra tombală:
"Vai, au fost depuse rămăşiţele hfu"batului de scamă emditul Asricl Assael originar
din Salonic. Dumnezeu să întfu·ească (ora5ul), (odihnea-;că-se) în rai sufletul său, plecat dtre casa veşniciei joi Iiar (5) 396, după computul mic, de la crearea lumii" .2
Cine este acest Assael Asriel? Potrivit infmmaţiilor furnizate de rabinul Singer Jakab,
ar fi descendentul unui chlmrg, un fel de doctor minune. Observaţia se bazează pc
originea ebraică a numelui Assael ("E făcut de Dumnezeu"). Apattenenţa scpharadă,
conrorm aceluiaşi nume, face posibilă ipoteza că cei dintâi evrei erau spanioli şi
proveneau din m;uile oraşe sud-dunărene unde fiinţau de multă vreme comunităţi puternice. Documentele din jurul anilor 1700 întăresc această supoziţie. Mai mult, prin
intermediul lor am ajuns la concluzia că primele forme de viaţă comunitat·ă evreiască
în Banat datau, într-adevăr, din secolul al XVII-iea.
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Actul de capitulare al garnizoanei otomane din Timişoara din 1716 prevedeau
pentru -evrei dreptul de a opta între rămânerea sau plecarea din oraş. /\11icolul 7 al
acestui document consemna: "Deze1torii să fie restituiţi („.) Sârbii, evreii şi alte
naţiuni, cmc vor să rămână aici să rămână, iar cei care vor să plece să li se permită
să plece cu toată avuţia şi bunurile lor" .3 Fiind vorba de o capitulare condiţionată,
documentul conţinea şi formula propusă de comandantul trupelor otomane; aflăm astfel că cetatea era populată nu numai de sârbi şi evrei, ci şi de greci, armeni şi
ţigani, fiecare exercitându-şi o anumită meserie şi având o locuinţă. Nimeni nu urma
să fie reţinut. Contele Paolo Wallis, numit de către Eugeniu de Savoia comandantul
cetăţii Timişoara, <U"ată că evreii locuiau în trei case care erau proprietăţile lor şi că
li se acord<L'>e dreptul de a-şi continua acolo existenţa; el introducea, în schimb,
restricţia ca nici un străin să nu se mai a5ezc în cetate. Cât priveşte evidenţa populaţiei, Paolo Wallis aminteşte de "466 suflete de sârbi, 35 de armeni şi 144 de
evrei".4
În anii mmători, autorităţile habsburgice vor dovedi că au nevoie de evrei; mai
mult, în condiţiile refacclii economice de după războaiele austro-turce, spi1itul lor
-întreprinzător trebuia încurajat. Aşa se face că imediat după ocuparea Banatului, în
anul 1717, administra\.ia militmă provincială încheie un contract pe şase ani cu fraţii
/\braham, Jacob şi Moses Kc.lppisch, autorizându-i să întemeieze o fabrică de bere în
oraşul Timişoara5. Şi tot lor li se acorda dreptul de a lua în arendă, pentru 300 de
florini anual, moara de apă. Fraţii Ki.lppisch vor deţine monopolul fabricării
hăutmilor, devenind renumiţi în întreaga zonă. Ei au înfiinţat distile1ii de alcool şi la
Caransebeş, Panciova şi Ciacova. Începând cu anul 1726, fabricarea berii şi a palincii
va fi mendată evreilor Menczer Farkas şi Schlesinger Levy6. Sunt, acestea, câteva
date certe care vorbesc despre a5ezarea celor dintâi familii de ashkcnazimi; ele provin
de la Pressburg, ca în cazul lui Kc)ppisch, alteori, din Moravia, Cehia, Ungaria. Este
perioada de început a convieţuirii dintre cele două rituri, sepharadim ş1 ashkcnazim,
perioadă în care se vor forma şi comunităţile de evrei spanioli şi germani la
Timişoara şi Lugoj, ca şi în alte oraşe ale imperiului.
La Arad, lucrniile nu diferă prea mult în privinţa dreptului de a rămâne sau în
aceea a dreptului de aşezare, în pofida restricţiilor semnalate iniţial. De exemplu,
b<mmul Ştefan Coşa, comandantul cetăţii, eliberează un document la 1717 prin care
aprobă ca doi evrei apaitinând ca<;ei şi cmtii sale, Elias Isac şi Markus Mayer, să
poată rămfme acolo7 . Pe teritoriul comitalului Arad, prezenţa evreilor pm·e a fi datând
din secolul anterior; măitmiile directe nu se păstrează. Istmicul Gheorghe "Ciuhandu
este de părere că încă în secolul al XVII-iea evreii erau priviţi cu bunăvoinţă şi toleranţă de locuitorii regiunii şi chiar de episcopii rornano-catolici 8 . Constatm·ca nu
poate fi generalizată. Cu atât mai puţin extinsă la nivelul secolului al XVIII-iea; spre
pildă, când evreii se plâng faţă de restricţiile impuse de călugării franciscani conventuali (minorităţi)9, rezultă că natura controverselor îmbracă, îndeobşte, o haină religioasă. În acest din urmă sens, trebuie să admitem că avem de-a face mai degrabă
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cu intoleranţă decât. cu toleranţă. Preceptele medievale ale catolicismului s-au resimţit
îndelung în reflexele mentale ale oficialilor şi, mai rar (doar alunei când erau provocate), în psihologia unor scgmcnlc sociale mai largi.
În ciuda opreliştilor oficial formulate (interzicerea dreptului de a5ezarc în Arad
a fost cerută de Consiliul Locumlencnţial ungar 10), număml evreilor a crescut în
primele trei decenii ale veacului al XVlll-lea. La 1729, evreii arădeni întemeiază
Confreria sacră (Hcvra Kedoşa), ceea cc indică deja fiinţm·ea unei comunităţi organizate 11. Circutăţilc întâmpinate în dcsfăşunuea activităţilor (mcşleşugmi, comc1ţ) sunt
consemnate în documentele vremii. Evreii din Arad preferă să plătească taxe speciale,
anuale, spre a 1î protejaţi de autorităţile comitatense în fa\a dife1itelor vexaţiuni la
care sunt supuşi din pa1tea locuitorilor ora5ului. Iată cc spune un document de la
l 754: "Onorate nohil comilat, milostivii noştri stăpâni! Dorim să vă aducem la
cunoştinţă plângerea noastră. Noi, evreii, locuitori ai Aradului, am respectat şi
respectăm conform regulamentului toate zilele de sărbătoare, respectiv Paştele,
Crăciunul, Rusaliile şi duminicile şi în aceste zile nu fierbem palincă. Însă acum ni
se cere să mai respectăm în plus şi alte zile de sărbătoare. Suntem nevoiţi să facem
cunoscut acest lucru nohilului comital, penhu că, dacă noi vom fi obligaţi să
respectăm toate sărbătorile, atunci nu mai ştim în ce chip ne vom câştiga, pe viitor,
existenţa, căci şi aşa ne zhatcm în destulă sărăcie" 12. Începând cu anul 175 I vor
plăti o anumită taxă consiliului municipal. Consciipţiile p1ivitoare la evrei arată, pe
de-o pm1c, ocupaţiilc, pc de alta, interesul casei impe1iale penim perceperea taxelo'r
de toleranţă. Dintr-un asemenea lahel datat 1769 am a11at că numfuul familiilor
evreieşti din Arad se ridica la 38, iar numfuul persoanelor la 155, ocupaţiile de bază
liind: croii ori, ficrhători de ţuică, meseriaşi, comercianţi stabili, negustori ambulanţi 13 .
Trebuie spus că între 1725 şi 1783, timp în care au loc numeroase
recensăminte ale populaţiei evreieşti la scara întregului imperiu (inclusiv în Banat şi
câmpia arădeană), se desfăşoară o amplă politică oficială de exploatare financiară. Ea
începuse, paiţial, în anul 1698, în vremea împfu·atului Leopold I, iar în deceniul al
treilea al secolului al XVIII-iea va deveni una sistematică. Numită "Taxa tolerantiali
Judacomm" sau "Toleranzlax", aceasta va creşte enmm într-un răstimp fmute scmt.
Pe pm·cursul domniei Mai·iei Thercsia, statisticile indică pentru unele comunităţi (de
exemplu, pentm aceea din Pressburg) o creştere de la 20.000 la 80.000 de florinil 4 .
Număml mare al conscripţiilor, unele. păstrate· în Arhivele Comunităţilor din Arad şi
Timişoara, altele, în Arhivele Statului Ungar din Budapesta, explică raţiunile economiee ale controlului numeric, dm· şi acelea penhu care evreii sunt tolerati; chiar dacă
n-o recunosc, imperialii aveau nevoie de mesena~u şi de comercianţii evrei; aveau
nevoie ca evreii să fie în slujba lor şi nu a turcilor, în subordinea cărora se a11aseră
un secol şi jumătate.
Perioada de tranziţie de la o stăpânire la alta este aceea a dohândirii noului
stalul juridic şi economic al comunităţilor evreieşti; este pe1ioada când se formează
noile comunităţi, când se constmiesc sinagogi şi când are loc o selecţie a evreilor pe
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care administraţia vieneză i-a găsit a1c1 m anul 1716, dar mai ales a acelora care
doreau să se a5eze în Banat venind din sudul sau din centrnl continentului. În paralel
cu încurajarea unor categorii de întreprinzătoii, încă în 1728, conducerile comitatense
şi oficiile vamale primiseră dispoziţii clare în legătură cu împiedicarea creşterii
nume1ice a evreilor, ordonând chiar expulzarea acelora care nu se supun rigmilor
austriece. Circulare cu un astfel de conţinut sunt redactate şi difuzate şi în anii 1744,
1745, 174615. Arareori sunt respectate dispoziţiile de acest fel. Dovadă că Ia Viena
se reînnoiesc periodic cererile de supraveghere a mişcării populaţiei evreieşti. Contele
Hamilton din Viena îi scrie preşedintelui administraţiei ţării Banatului că a aflat cu
uimire despre aşezarea unui mare număr de evrei în Banat. Aceştia - se notează în
corespondenţa amintită - "vor lua pâinea de la gura negust01ilor creştini". Hamilton
cerea să nu fie depăşit numărul evreilor înregistraţi în timpul când regiunea a fost
condusă de guvernatorul Claudiu Florimund Mercy, tot el solicitând ca rabinul să ţină
evidenţa cnoria5ilor săi 16 . Nu e mai puţin adevărat că exagerările privind creşterea
spectaculoa'iă a numărnlui de evrei sunt infirmate de statisticile de atunci şi de mai
târziu întocmite chiar de funcţionaiii lui Landesadministration din Timişoara.
De unde se originau evreii din Banat şi din părţile arădene? Dintr-o consclipţie
redactată la 28 ianuai·ie 1739 rezultă componenţa foaite vaiiată a comuniţăţii din
Timişoara, din care s-au fmmat cele două obşti, sepharadim şi ashkenazim. Evreii
spanioli veneau îndeobşte de la Belgrad; în mai puţine cazuri, de la Ragusa,
Sarajevo, Vîrşeţ, Nikopole. Evreii ge1mani proveneau din Viena, Buda, Pressburg,
Szeged 17 . Ocupaţiile erau mai diverse decât Ia Arad, dai· în aceleaşi profiluri: come1ţ,
meserii (croitori, săpunai·i, potcovaii, beraii), profesii libere (rabini, cantori, învăţători,
medici). Primul grnp mai numeros este al evreilor spanioli, de provenienţă din
Belgrad. Un document, datat 12 maitie 1743, consemnează, pentrn cazuri de necesitate, protecţia acordată populaţiei evreieşti din Belgrad în faţa turcilor. Este aproape
sigur că dispoziţia a fost precedată de altele, cai·e au intrat în vigoare pe parcursul
războiului austro-turc desfăşurat în anii 1736-1739. Acelaşi document - semnat de
contele Georg Olivier Wallis, comandantul trupelor aushiece staţionate la Belgrad admite ca evreii, în funcţie de opţiunile personale, să se mute în cetatea Timişoarei.
Schimbarea domiciliului trebuia să se facă în funcţie de regulile impe1iale special formulate în această problemă 18. Conscripţiile efectuate la Timişoare confirmă transfernl
unei bune părţi a populaţiei evreieşti. Aceeaşi origine belgrădeană o au şi
sepharadimii din Lugoj 19. La Cai·ansebeş, unde, probabil, se aşezaseră înainte de anul
171720 (mălturii despre o viaţă comunitară există dom· din a doua jumătate a secolului), evreii provin de la Vîrşeţ, Belgrad, Nikopole, din Buda şi Pressburg2 1. Ce concluzie s-ai· putea trage din descrierea de mai sus? În primul rând, preferinţa (pentru
un impmtant grnp) deplasălii dinspre regiunile Peninsulei Balcanice spre acelea estcentral europene, preferinţă valabilă în speţă în cursul secolului al XVIII-lea. Apoi,
faptul că în mai multe localităţi din Banat evreii au fost prezenţi şi în timpul
stăpânilii otomane, în majmitatea cazurilor rămânând pe loc şi schimbând o stăpânire
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cu

cealaltă.

Interesul evreilor germani din mai vechile provincii habsburgice pentm
economice în regiunea dintre Mureş şi Dunăre, precum şi
speranţa îmbunătăţirii condiţiilor de existenţă trebuie, deasemenea, luate în considerare.
În sfârşit, o caracteristică deloc neglijabilă este prezenţa şi convieţuirea celor două rituri al ashkenazimilor şi al sepha.radimilor; mai mult, f01marea a două comunităţi,
care, în pofida interdicţiilor formulate de habshurgi, aveau să supravieţuiască o lungă
perioadă, conferind originalitate istoriei evreilor de aici, istoriei zonei, în general. Deşi
fusese decretată (încă la 1742, mai '1:oi, la 1754) unirea celor două fo1me de cult şi
numită din oficiu o conducere unică 2, evreii din Timişoara au făcut efo1turi să perpetueze cele două tradiţii, ceea ce cu aparente întremperi, au şi reuşit până în secolul
al XX-iea.
desfăşurarea activităţilor

demografice. Populaţia evreiască din Banat a avut o
pe baza statisticilor întocmite de autorităţile habsburgice
(Conscriptio Judaeorum) nu se poate vorbi (în speţă pe parcursul secolului al XVIIIlea) de a.~ezarea unui grup numeros de evrei în localităţile acestei regiuni. Cu atât
mai puţin pe deplasări neprevăzute care să nu fi creat o situaţie de excepţie, p1in
eventuale aglomerări în cetăţile mai importante. Dacă la 1716, documentele consemnează existenţa a 144 de suflete trăind la Timişoara23, conscripţia din· anul 1739
înregistrează, pentru acelaşi oraş, un număr de 31 de familii de ashkenazi, cu 139 de
suflete şi 15 familii de sepharzi, cu 81 de suflete24. Dintr-un resciipt al cu1ţii impe1iale, datat 20 iulie 1743, rezultă că 84 de familii de evrei locuiau în cuprinsul
provinciei, fiind obligate să plătească o conhibuţie extraordinară25. Situaţia avea să
stagneze vreme de un deceniu26, pentru ca pe1ioada cup1insă între anii 1753-1769 să
fie una mai destinsă, adesea, favorabilă aşezării evreilor şi, chiar dobândirii drepturilor
de organizare şi funcţionare a vieţii religioase-comunitare. Funcţiona.ml imperial J J.
Ehrler - autorul unui raport asupra istoriei, stării economice şi demografice a
Banatului - se referă, în anul 1774, la un număr de 340 de suflete pentm întregul
ţinut 27 . Judenordnung din 1776 arată că număml familiilor de evrei tolerate în
Timişoara şi în împi:ejurimi a fost stabilit la 49. Acelaşi act menţionează necesitatea
"îngrădirii" posibilităţilor de aşezare28
Ordonanta privitoare la evreii din Timisoara si Banat (Judenordnung) are
tendinţa de a exagera lucrurile, de a prezenta populaţia evreiască într-o lumină puţin
sau deloc favorabilă. Nu ara.remi, cu accente antisemite. Că situaţia nu era nici pe
departe îngrijorătoare pentru administraţia imperială ne-o dovedesc alte măiturii din
epocă. De pildă, aceea a călătmului ge1man .Tohann Lehmann (1783-1785), care
vo:·be~te ce ~n:rr:.::se~ea caselor c'..n ::.m:.şoara29; c'..n~re ce~e ~53 '..mob~e coche~ constmite, el spune că multe apaitin de cetate şi sunt administrate de Camera Aulică.
Mai adaugă faptul că evreii au caitierul lor propriu de locuit, ceea ce era adevărat30,
magazinele lor fiind amplasate în casele municipalităţii. Constată cw-ăţenia din interimul locuinţelor, precum şi existenţa celor două rituri. Desigw·, compai·aţiile între doB. Evaluarea

~voluţie

numerică

mi~cării

lentă;
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cumente ne obligă să recunoaştem că reconstituirea istoiică nu poate fi decât parţială.
Am acceptat, de aceea, o relativizare a 01icărei afirmaţii, desc1ie1i, statistici, mai cu
seamă atunci când două sau mai multe izvoare se contrazic. Prin mmare, impmtant a
fost să ne apropiem cât mai mult de adevăr, în cazul nostrn, să înţelegem cât mai
corect cu putinţă istoria comunităţilor evreieşti bănăţene. O istorie, până acum aproape
în întregime necunoscută, cu toate că ea indică o existenţă cel puţin interesantă, dacă
nu cumva chiar originală a diasporei iudaice din centrnl Europei.
În pofida fragmentarelor info1maţii, mişcarea demografică evidenţiază foarte bine
rolul evreilor în noile provincii ale administraţiei habsburgice. Şi în comunităţile din
comitalul Arad se poate vorbi de o lentă creştere a populaţiei evreieşti. În ultimul
deceniu al veacului al XVIII-lea, la Arad exista o organizaţie destul de complexă
având în frunte 30 de electori. Conducerea era asigurată de un jude, un epitrop, doi
ceauşi, doi juraţi şi un casier. Ea era dublată de un consiliu intem şi de un consiliu
cxtern3 1. Dacă, uneori, poate fi observată o oscilaţie numerică, punând sub semnul
întrebătii ve1idicitatea cifrelor, aceasta se datorează însăşi atitudinii oscilante a imperialilor; legile sau ordonanţele cu privire la evrei diferă în conţinut de la un deceniu la
altul. Nu de puţine ori, după doi ani de la emiterea unui act oficial se eliberează un
altul care anulează prevederile precedentului, în cel mai fericit caz îl contrazice în
pasujele esenţiale. Evidentă ·este o anumită nesiguranţă a austriecilor pe fondul în care
ecoul ideilor de emancipare etnică şi confesională se făcuse resimţit şi în Europa
centrală. În acest sens, aiticolul 38 din legea promulgată de împăratul Leopold al IIlea la 1790, indică un statut relativ favorabil, adică, nu numai dreptul de a locui în
toate oraşele libere regeşti din Ungaria, Pai·tium şi Banat în care se aşeza<;eră evreii
până la acea dată, dar şi readmiterea acelora alungaţi. Lucrul nu poate fi trecut cu
vederea ţinând seama de dmitatea limbajului şi a hotăt·ârilor cuprinse în ordonanţele
anterioare, de pildă, în Judenordnung32.
Să cercetăm mai îndeaproape condiţiile evreimii, analizând celebra ordonanţă din
1776, cu referinţă specială la comunităţile din Banat. Ordonanţă care a fost însoţită
de alte două, în 1783 şi 1787, privind noile reglementări ale statutului evreilor pe
baza prevederilor e~ictului de toleranţă al lui Iosif al II-iea şi care priveau evreimea
de pe tot cup1insul imperiului. Celei dintâi i-am acordat o imprntanţă deosebită şi se
va vedea îndată de ce; făt·ă a le neglija pe următoai·ele. Am încercat astfel, o dată în
plus, să înţeleg detaliile, dai· mai ales semnificaţiile acestor documente într-o perspectivă istorică mai largă.
VICTOR NEUMANN
INSTITUTUL INTER-CULTURAL str. E. Ungureanu
ROMÂNIA
20- decembrie 1994
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TIMIŞOARA

NOTE
Moricz Lăwy, Skizzen zur Geschichte der Juden in Temesvar bis zum Jalu-e
Szegedin, 1890; Singer Jakab, Temesvari rabbik a XVIlI es XIX-ik szazadban,
1928, p. 60; vezi şi document nr. XXXVIlI în Izvome si măltmii refe1itome la
din România, II 1, (în continuare, Izvoare), ediţie Mihai Spielmann, Editura
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Bucureşti, 1988, p. 211. Cimilitul evreiesc în care se află această piatră tombală este situat în actuala Calea Lipovei. În
Timişoara mai există alte două cimitire evreieşti, de mai mică întindere, în Mehala şi în
Fabrik, două foste subu1bii ale vechii cetăţi (actualmente, cmtiere ale oraşului, pmtând
acelea~i nume). Astăzi, piatra tombală este, aproape în întregime, ilizibilă. Piima
descifrare şi valo1i.ficare aparţine lui Mmicz Lăwy; reluarea a fost făcută de rabinul
Singer, acestui din mmă învăţat datorându-i-se o cercetare mai aplicată şi, deci, mai
competentă pe care şi acum o putem lua în considerare în absenţa unor izvoare directe.
2. Apud Izvoare II l • p. 211.
3. Ibidem, document nr. 39, p. 28.
4. To1tenelmi adattar (Arhiva i'itorică), Temesvar, 1871, p. 379-380; vezi şi Izvoare,
II l • document nr. 39, p. 28, nota 2.
5. Szentkla.ray Jeno, Szaz ev Magyarorszag ujabb t01tenelmebm, Temesvarott, 1897,
p. 144, nota 2; vezi şi Izvoare, II 1, document nr. 44, p. 30. O bună documenta.re
asupra problemei a se vedea la Singer Jakab, A Keppich csalad es kivaltsaglevele, în Calendarul evreesc. Ji.idischer Kalender. Zsid6 Naptar, Cluj, 1938-1939,
p. 81-84; cf. şi Izvoare r1, document nr. 44, p. 30-31. Un studiu de sinteză, integrând şi câteva aspecte impmtante privind începuturile vieţii evreieşti în Banat, la
Moshe Camlilly, S anisch Se hardi Communities in Trans lvania and Banat in
the xvnth - XIXL Centmy, in Studia Judaica, Cluj, 1991, p. 39-53.
6. Szenlklamy Jene), Mercy kormanyzata a Temesi Ban'i4gban, Budapest, 1909, p. 109-112.
7. Arhiva Comunitătii Evreilor din Arad (în continuare ACEA), Dosar 1, document
în limba ge1mană, datat 1717; vezi şi Zsid6 Lexikon, szerkesztette Ujvari Peter,
Budapest, 1929, p. 57; cf. şi Izvoare II 1, document nr. 43, p. 30.
8. Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un
excurs istmic· până la 1752 si însemnăli politico-istorice ulterioare, Arad, 1940, p.
76; vezi şi Izvoare II 1, p. 30, nota 2.
9. Izvoare II2 , ediţie L. Benjamin, M. Spielmann, S. Stanciu, Bucureşti 1990, document nr. 12, p. 12.
10. Consiliul locumtenenţial (sau locotenenţial) era organul de guvernare al te1itoriilor
aflate sub tutela directă a împăi·atului şi era compus din 22 de membd.
11. Vezi Steinhardt Jakab, Az Aradi izraelita hitkozseg a XIX szâzadban, manusc1is,
ACEA, Dosar ru·. 67, filele 1-10; cf. şi Izvoare II 1, document nr. 43, p. 30, nota 2.
1. Dr.
1867,
Seini,
evreii
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12. Izvoare 112, document nr. 12, p. 12; vezi nota 2, p. 12.
13. Ibidem, document nr. 68, p. 88.
14. Felhli lholya, V(iri.is Antal, A helytrut6tamicsi Leveltar, Budapest Akademiai Kiad6,
1961. Acta Judaeorum, p. 92-93. Autorii susţin că ar fi vorba de taxe necesru-e activităţii comitatense şi de acelea penim apărdl-e, respectiv, pentru ministerul de război.
15. Vezi Baroti Lajos, Adattar Delmagyarorszag XVIII szazadi tărtenetehez, I,
Temesvâ.r, 1893, p. 151-153; 198-199; 201.
16. Apud Baroti Lajos, op. cit., II, p. 342; cf. şi Izvoare 112, p. 529.
17. Vezi Magyar Orszagos Leveltar (Arhivele Statului Ungar). Leveltmi leltarok,
Zsid6 ()sszeirasok es a zsidokon vonatkoz6 egyeh iratok (Conscriptio Judaeorum)
1725-1767 (an. 1739) E 303, Pachet 13, p. 7-12. Conscripţii asemănătoru·e aceleia
din 1739 au fost redactate în anii 1742, 1749, 1755, 1761; Ibidem, p. 13-19; 2023; 26-28; 34-39. Conscripţia din anul 1739 a fost publicată întâia oară de Singer
Jakab, Temesvari rahbik, p. 60, anexa I, reluată, în Izvoare 112, p. 530-532.
18. Arhiva Comunitătii Evreilor din Timisoara (în continuare, ACET), Dosar li 17391794, Fila nr. I.
19. Magyar Orszagos Leveltar. Leveltari leltarok. Zsid6 ()sszeirasok 1725-1767, Fond
E 303, Pachet 13, p. 17-20. Documentul e datat, Timişoara, 17 maitie 1761.
20. Ernest Deutsch, Contributii la istoria evreilor din Caranscbes, în Almanahul
Evreesc, 1939-1940. Ji.idisches Jahrbuch und Kalender. Zsido evk(inyv es naptar,
Timişo<.m.t, 1940, p. 81-82.
21. Despre numărnl şi ocupaţiile evreilor din Caransebe.5 există o măiturie de la
1781-1782, consemnată de acelaşi E. Deutsch, ~ Este vorba de 13 familii cu
154 de suflete, având mmătoai·ele ocupaţii: blănar, comerciant, învăţător, butaş,
menda.5, gravor de sigilii, săpunai-. Vezi şi lzvome 112, document nr. 149, p. 239.
22. ACET, Dosar nr. I, piesele nr. 1 şi 5. Din documente rezultă că însăşi
împărăteasa a formulat decretul printr-o adresă special destinată evreilor din
Timişoara. Ea îi numeşte drept conducători ai comunitălii unite pe a'ihkcnazimii
Nathan Mănz şi Samuel Wolf şi pe sepharadimii Mayer Amigo şi Marco Samuel.
23. Vezi TcMenelmi adattm·, Temesvar, 1871, p. 379-380; cf. şi Izvoare 11 1 , document 39, p. 28, nota 2.
24. Vezi Temeswarer Raitzen, G1iechcn. Arnauthen, Deutsch und Smmische Juden
Conscription din 28 ianuarie 1739; a.pud Fond Conscriptio Judaemum, Magyar
Orszagos Leveltar, pachet 13. Documentul a fost întâia oară publicat de Singer
Jakab, în Temesv:'.iri rabbik, anexa l, reluat, apoi, (după această sursă) în colecţia
Izvom-c n2 , documentul nr. XXI, p. 529-532. Am făcut trimiterea la originalul
aflat în Arhivele Statului din Budapesta, spre a indica exact fondul documentru· şi
continutul foii de titlu. Mulţumesc pe această cale Domnului Szasz Zoltan, de a
că.mi colabora.re am beneficiat, precum şi serviciului arhivistic, ptin inte1mediul
căiuia mi-au fost uşurate cercetăJ.ile. Studiile mele documentai·e şi bibliografice au
fost coordonate (în această sferă de activitate), la începuturile lor, de cunoscutul
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chraist şi istoric al evreilor din Europa centrală, Alexander Schcihcr, al cărni
oaspete am rost (timp de două luni) în anul 1983. Rezultatele materializate în
această cattc sunt în hună măsură îndatorate acelei competente îndrumări.
25. Izvoare II2, document nr. XXIII, p. 533.
26. Dr. Morilz Lowy, Skizzen zur Geschichte der .luden in Temesva.r his zum Jahre
1865, Szegedin, 1890.
27. J J. Ehrler, Banatul de la origini până acum - 1774. Prefaţă, traducere ş1 note de
Costin Feneşan, Editura facla, Timişoara, 1982, p. 30.
28. Judenordnung, atticolul VI, apud Izvorn·e II 2 , document nr. 99.
29. Johann Lehmm1, Reisc von. Pressburg nach Hcrmannstadt, p. 143, 145, 146, 150;
apud Izvoare II2, document nr. 171, p. 264-165.
30. În documentele epocii se foloseşte termenul de Quartal (Judenhor sau
Juuenviertel); cf. Filiala Arhivelor Statului Timişoara, Fond Primăria Municipiului
Timisorn·a, anii 1770-1780. Concentrrn·ea evreilor în incinta cetăţii, în pciimetml
cuprins între Dom Platz (astăzi, Piaţa Unirii) şi Parade Platz (astăzi, Piaţa
Lihc1tăţii) face ca, în timp, acolo să fi fost stabilite sediile comunitare, constmite
cele dintfLi sinagogi, respectiv, băile 1ituale. Despre acest ca.itier a se vedea şi
menţiunile lui N. Ilieşiu, Timişoara. Monografic istorică voi. I, Timişoara, 1943, p.
79; autorul spune că evreilor li se impusese ca în decurs de 3 ani de la data
dohândirii dreptului de a5eza.i·e, să-şi constmiască o casă. În Arhivele Comunitătii
Evreilor Jin Timisoara (ACET) se păstrează un document datat 1790-1791,
indicând reprntiţia individuală (lndividuelle Repartition) a taxelor ce se plăteau
către autorităţile habshurgice. Confo1m acestui izvor, în 1790-1791 număml familiilor de evrei cu drept de locuire în cetatea Timişoara (şi conhibuabile) era de 91.
Documentul menţionează alte 15 familii apaiţinând localităţilor comitatului Timiş şi
cmc plăteau separat taxele. Cf. ACET, fila nr. 14, Dosa.i· nr. l (1739-1794).
31. Izvoare n2 , document nr. 316, p. 455-458. Comitalul Arad depindea de Consiliul
locotenential (Locumtencnţial) Ungar atunci, cu sediul la Pressburg (Bratislava).
Cca mai mrn·e pattc a Banatului intra~c în sul:x))'dinea unei administraţii civile şi
milita.re, cu sediul la Timişoara. Deci, comunităţile erau sul:x))'donate diferit, adică,
la două forme administrative, ceea cc nu Ic-a împiedicat să comunice între ele şi
să posede forme comune de viaţă culturală şi comunitrn·ă.
32. Dacă atitudinea Mrn·iei Thercsia are îndcobste
o încărclitură antisemită si
,
, vom avea
ocazia să vedem în ce con~tă aceasta, nu acelaşi luciu se poate afuma despre întreaga
politică austriacă a timpului. Nici măcar pe toată dmata domniei împărătesei nu întâlnim
o poziţie constant antisemită. Iosif al II-iea, fiul ci, nu va continua politica mai dmă a
mamei sale. Sunt cunoscute edictele de toleranţă (Toleranz - patent), îndeosebi acelea
din 1783 şi 1787, indicând conţinutul ideatic al Autklămng-ului. Dincolo de unele
excepţii, iluminismul austria~ sugerează mai degrabă o tolerantă reală şi o curiozitate
benignă faţă de tot ceea ce \_inc de natura umană. Paiţial, a.~a se explică o preocupa.i-e nu lipsită de interes însă - faţă de situaţia evrcirnii de pe cuprinsul inlpeiiului.
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DIE GESCHICHTE DER .JUDEN IM BANAT,
IM 18. JAHRHUNDERT (I)
Zusammcnfassung
Mit dem Titcl "Die Geschichte der Judcn im Banat, im 18. Jh." ist vorliegenJcr Aufaatz das Ergcbnis einer ersten Untcrsuchung urkundlicher Quellen, die im
/\rchiv dcr Gcmeinschaften aus Temeswar und /\rad, in den archivalischcn Bestănden
des Staatsarchivs aus Budapest aufbewalut werden. Dar Verfac;ser unternimmt eine
Rckonstitution des politischen Rahmens der Niedclassung der Juden im Banat, indem
er die Bcgri.indungen der Behi5rden, die von den Habsburgern gesetzten Bedingungen
hervorhebt um diese Beviilkernng an die durch den Pac;s:!.rowitzer Frieden dem
Kaiseneich einverleibten Gebiete aufzunehmen. Er schildert wie und wann sich dic
crstcn Gcmeinschaften in dcr Gcgend gebildet haben, er hebt deren wiitschaftliche
und stratcgische Rolle hervor. Er enthlillt unbekannte Daten aus dem Leben der beiden in Temeswar ausgelihten Riten - Aschkenazim und Sepharadim. Er inf01mie1t
liber die T~itigkeit der ersten Rabinen und der ersten Synagogen in Arad, Temeswar,
Karansebcsch. Er heschreiht dus Gemeinschaftsleben der Juden, ihre Beschăftigungen,
ihre Ve1pflichtungen an die Iokale kaiseliche Verwaltung.
Ein wichtigcr Teii des Studiurm; enthălt die eingehende Analyse der i)sten-eichischen Vcrordnung des Jahres 1776 liber die Judcn aus dern Banat (Judenordnung).
Diese Urkunde verfiigt bestimmte Regalungen des innercn Lebcns der
(iemcinschaftcn, sie macht dic rechtlichen, Wirtschaftlichen administrativen
Vcrftigungcn Wiens hekannt, sie trifft hestimmte Massnahmen cin schlicsslich der
Strafmassnahmcn, hinsichtlich der jlidischen Bevmkernng. lch habe gleichzcitig vcrsucht den Inhalt dieser Verordnung theoretisch zu denken, zu erklăren um
Vcrwechslungen und unerwlinschte fehlerhafte Auslegungen zu verneiden.
Die Geschichte dcr Banater Judcn ist fast gănzlich unbekannt, sowohl fi.ir die
rnm~inische als auch fiir die jlidische Geschichtsschreibung. Sic wurdc vereinzelt, in
cinigcn Studien und Aufsătzen gestreift, bildete abcr bisher noch nicht das Thema
eines wissenschaftlichen selbststăndigen Studiumc;.
Die drci Teile dac; von mir an dieser Stclle verăffentlichtcn Textcs sind Kapitel
eines erstcn ki.inftigen Buches das ausschliesslich der Geschichte der Banater Juden
gewidmct ist. Eine Geschichte die nicht nur fi.ir die europăische Diaspora kennzeichnen<l ist, sondern auch, gleichfalls fi.ir das Verstăndnis, fi.ir <las komplexc genaue
Wahrnehmung der geschichtlichen vergangenheit des Banates, das ganzen mitteleuropăischen Gebietes. Die hiesigen jlidischen Gemeinschaften d1iicken kulturell eine
wunderbare lntcrfcrenz mit anderen Kulturen aus und dies Dank des Zusammenlebcns
mit den Rumănen, den Deutschen, den Ungarn, den Serhen mit den Bulgaren, dac;
einen authentischen europăischen Kulturgeist hervorgernfen hat.
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FRĂMÂNTĂRI SI Ml~CĂRI TĂRĂNESTI ÎN BANAT ÎN
PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX.-LEA

Banatul era una din provinciile cele mai bogate şi mănoase ale coroanei habsburgice, fiind un avanpost la graniţa sud-estică cu Imperiul otoman, dar în acelaşi
timp şi un puternic bastion strategic pe care se sprijinea sistemul politicii expansioniste a Vienei.
Istoricul Griselini reliefează în opera sa "Istoria Banatului Timişan", pitorescul
şi bogăţiile naturale ale acestor meleaguri: "Pământul roditor, produce de toate ...
manufacturile şi mta ştiu să le folosească din plin ... râurile sunt pline de peşti de tot
f clul, munţii acoperiţi cu păduri oferă peisagii sălbatice, înfiorătoare, ei po:ută în
adâncuri mulţime de minereuri felurite, iar râurile şi pâraiele duc cu ele nisip ce
conţine aur" I .
Dar bcnefici:u·ii n-au fost masele, ţăranii şi muncitorii, penhu că Banatul în
scmt timp, a devenit un izvor nesecat pentru visteria mereu dezechilibrată a Cmţii de
la Viena, o provincie furnizato:u·e de oşti pentrn :umatele imperiale şi în acelaşi timp
o piaţă avantajoasă de desfacere pentru produsele finite austiiece.
Banatul s-a dezvoltat în condiţii mult deosebite faţă de unele provincii ale
imperiului, ca domeniu al statului, el era supus la sarcini feudale mai reduse, iar
rap011urile feudale difereau ca nuanţă de cele ale Transilvaniei.
Cercetând unele documente şi infmmaţii :u· părea că agricultura Banatului s-a
dezvoltat în mod satisfăcător. Se fac menţiuni refe1itor la culturile de grâu, orz,
fasole, subliniindu-se că, "sunt \de calitate superio:u·ă faţă de alte provincii ale imperiului"2.
'
În jurnalul de călătorii, O. Oolescu apreciază calitatea pmumbului, rapiţei şi culturii de tutun3, i:u· E. Fenyes arăta că pc unele moşii se cultiva orezul, varza, sfecla,
hrişca, meiul, legume, plante furajere, pomi frnctife1i şi aproape 2% din suprafaţa arabilă este folosită pentrn cultura viţei de vie4.
În ceea ce p1iveştc cultura cmtofului, credem că ocupa mici suprafeţe, supoziţia
noastră se bazează pe unele documente din anul 1815 care ne info1mează că, s-au
dat dispoziţii preoţilor să ceară "enoria5ilor să se cultive a5a zişii "grumpirii", căci
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contină

Jocumentul "cu · crumpirii mult lucru sau cheltuială nu avem, dar ci nouă
mult rod cu folos ne dă ... îndată mult semănaţi şi pre toţi înJcmnali să-i pună"5.
Prosperitatea în agricultură era numai aparentă, Jeo:uece sistemul iobagial frâna
dezvoltmea f01ţelor de producţie, astfel producţia de cereale prin folosirea sistemului
muncii cu robotu era fmu1e scăzută, se obţinea în mcJie circa ~80-450 kg la hectar6.
Ioan Constantini în studiul intitulat "Memorandum asupra domeniilor
camerale" 7 , subliniază multiplele aspecte negative pricinuite de acest sistem practicat
în agricultură reliefând că robota, dijma şi contribuţia către comital sunt racilele, care
împieJicau dezvoltarea agriculturii bănăţene.
În ceea ce priveşte proprietatea funciară, aceasta era pc deoparte în mâna cmţii,
a statului, iar alta în mâna ncmesimii. O caracteristică esenţială pentru Banat, este
aceea că, proprietatea nobilimă creşte în permanenţă. Aceasta explică tendinţa nobilimii de a-şi mări rezerva seniorală în Jauna pământului lucrat înainte de iobagi,
folosinJ metoda cunoscută a hotamiciilor silite, separarea proprietăţii alodiale de cea
urbarială şi de cea comunală.
Un alt procedeu de acaparare a proprietăţii camerale în mâna nobilimii a fost
acela al Jonaţiilor de către stat a unor moşii şi titluri de nobili diferitelor persoane
considerate ca fiind meritoa.<;e8.
În presa habsburgică de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului
al XIX-lea găsim zilnic anunţuri publicitare în care se ofereau spre vânzare moşii
bănăţene t:u oameni cu tot pe cale de licitaţie publică9; precum şi unele înştiinţă.Ii şi
ofe1te de arendare a dreptului de: cârciumărit, măcelăiit, pescuit, de a tine cuptoare
de var, de a organiza bâlciuri, de a exploata caiiere de piatră, de a folosi predii

(păşuni) JO.

Toate acestea oglindesc în suficientă măsură că sistemul iobagial a devenit o
în calea trecerii spre producţia de marfă şi acest anacronism în agricultură trebuia înlăturat cât mai urgent.
Unii maii proprietai·i mai receptivi la nou, pentru a-şi valorifica mai raţional
produsele agnu-e înfiinţează pe domeniile lor: mmi, râşniţe, manufactmi de zahăr şi
spii1 l l
În Banat, după cum ne infmmează statisticile lui Stollner întâlnim nobilime de
mijloc şi nobilime mică, care avea o singură sesie, sau mai multe sesii 12.
În mhivele timişene găsim nenumfu·ate demersuri ale unor familii bogate (negustori, bancheri, proprietai·i de pământ) pentrn a fi recunoscuţi nohili şi trecuţi în registrul nobilia.rl 3. De obicei aceştia îndeplineau şi funcţii administrative la comital.
În cele trei comitale bănăţene se observa la începutul secolului al XIX-lea o
creştere numerică a nobilimii:
Comitalul Torontal
Comitalul Timiş
Anul
Comitalul Cai·aş
108
195
1785
142
1203 14
1846
344
602
În anul 1836 s-au reglementat prin "Urbaiium Banaticum" şi categoriile de
frână

69
https://biblioteca-digitala.ro

tărani:

a) cu pământ - sesionişlii
b) fără pământ - neosesioniştii, care se subdivid în:
I) jeleri (inquilin) cu casă şi eventual pământ, care însă n-a ajuns până la 1/8
din sesie.
2) jeleri lără casă (subinquilini) care au locuit în casele altora.
De obicei sesia iobagului în Banat era de 24-32 jugăre (24 jugăre arătura, 4-6
jugăre fâneţe, I jugăr grădină, 2-3 jugăre păşune). Sesia putea să se împai1ă prin
moştenire în jumătăţi (19 jugare), sfe11uri (I I jugare) şi chiar optimi (7-8 jugare)l5.
Număml ţăranilor iobagi cu sesii întregi era extrem de redus, astfel în comitalul
Cai·aş existau doai· 153 de sesii întregi, în cele 219 sate, 2374 jumătăţi de sesii,
12154 sfe1turi de sesii, 13159 optimi de sesii16
Pământul cultivabil în Banat fără confiniul militar era repaitizat astfel:
pe comitale

______ !>~!1!~!1! _~~!l~~~~il_______________ ~~~~ş___________'!'i~~_iş ______________ }~~J~)_n_t~!- ___ _

-----

Contingent iobăgesc
Contingent nemesesc
-1~;1a1-

220889
988426

jugăre

452416
810459

jugăre

"

---- ------ --- ----- ------12093-f.s--,,--- -f262&1s- -- -,,---

415114 jugăre
944152
"
---i"~f.59266-

---,,- ---

Analizând cifrele de mai sus reiese că în Banal în cele trei comitale situaţia
agrai·c se prezenta astfel:
pe comitale
Caras
Timis
Torontal
---------------------------------~---------------------~----------------------------Contingent iobăgesc
18,26%
35,82%
30,54%
Contingent nemesesc
81,74%
64,18%
69 ,46%
Pe întreg teritoriul Banalului (fără confiniul militar) găsim contingent iobăgesc
28 ,21 % iai· contingent nemesesc 71,79% 17.
Statisticile prezentate conturează în suficientă măsură situaţia grea a ţărănimii
bănăţene lipsită de pământ.
După ce, "Economia agricolă întemeiată pe ideea de subzistenţă a fost înlocuită
prin exploatai·ea menită să producă cereale pentm piaţă" 18, nobilimea, cai·e despuia.se
\ărănimea de sesiile urbarialc şi-a îndreptat atentia asupra izlazurilor, curăturilor şi
păşunilor comunale, învingând rezistenţa acestora cu sprijinul apm·atului administrativ
al comitalelor şi recurgând uneori, chim· la foiţa atmată 19.
Astfel nobilimea şi-a mărit continuu rezerva alodală în vederea realizării unei
produqii mai mai·i pentiu pială, în schimb sesiile ţ[u·ăneşti s-au micşorat simţitor.
Istoricul maghiar Trocsanyi Zsolt, referindu-se la situaţia ţărănimii arăta că
"nobilul răpea pământul ţăranului, bucată cu bucală până l-a minat cu desăvârşirc"20.
Criza sistemului feudal se accentuează în primele decenii ale secolului al XIX!, ',1. când situaţia ţărănimii se agravează şi mai mult, consecinţă a deselor războaie,
proprietăţii

~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~-
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precum şi a anilor secetoşi (1813-1818), când spectrul hidos al foamei a secerat
multe vieţi omeneşti şi a distrus nenumărate familii 21 , precipitând procesul de
expropiere şi de pauperizare a ţărănimii.
Acum, multe fmnilii de bănăţeni au fost dislocale de la vetrele lor şi transplantate în Sud-Vestul comilatului Toronta122_ Uncie sale iobăgeşti s-au răscumpărat cu
hm1i de obligaţiile urbariate23, altele au semnat contracte speciale cu proprietarii de
pământ devenind ţărani "conlraclualişti"24, care de multe ori aveau o situaţie mult
mai grea decât a satelor urbariale vechi.
Condiţiile de viaţă şi muncă ale ţărănimii s-au înrăutăţit şi mai mult datorită
generalizării practicii maghim·c de a-şi arenda pământurile unor oameni lipsiţi de
scrupule. Astfel iobagii de pe moşia din Poiana Ruscă a contelui Eme1ic Tcleki cer
stăpânului lor să-i scape de "m-enda.5ii nemiloşi şi necredincioşi şi să-i ia sub
ocrotirea sa, cum au fost înainte ... căci atât de mult ne-au stors încât am ajuns să ne
blestemăm zilele vieţii şi dacă starea aceasta se va mai prelungi vor fi siliţi să lăsăm
moşia pustie şi să ne luăm lumea în cap, atât de ticăloasă e starea noa.„tră şi de
nesufc1ite sarcinile care ne coplcşesc"25
Astfci numărul ţăranilor deposedaţi de pământ cc trăiau din munca salaliată a
ajuns în a doua jumătate a secolului al XIX-lea la cca. 10092126
În timp cc nobilimea şi-a mărit continuu rezerva alodală în vederea realizării
unei producţii mai mari pentru piaţă, sesiile ţărăneşti s-au micşorat simţitor. Pnx:esul
de pauperizare a ţărănimii a fost cauzat şi de sporirea sarcinilor fiscale, a
nenumăratelor impozite, încât masele ţărăneşti sunt deposedate şi de ultimele mijloace
de existenţă, fiind nevoite să emigreze.
Cscrei Miklos scria încă din 1823 " ... poporul, pleacă în cete, încercăm totul ca
să-i reţinem, dar nu reuşim să-i oprim"27_ Un marc număr de ţărani sunt siliţi să se
tocmească argaţi la unii proprictm-i, liind plătiţi cu 7 - 20 creiţari pc zi şi mâncare28,
alţii negăsind de luciu hoinăreau îngroşând numărul vagabonzilor. În comitatul Cara~
şi Torontal" .„ bâta cerşetorului era ceva obişnuit"29
Cea mai oneroasă povm·ă a iobagilor şi jelerilor era robota, după obiceiul general 52 zile cu vitele şi 104 de lucru cu braţele. În general robotu era propo1ţională
cu întinderea sesiei, însă stăpânii de pământ luau diferite plocoane din produsele lor,
păsări, ouă, o măsură de unt de fiecare vacă, miei, porci, stupi, iar în regiunile viticole araci şi cota de vin30.
La toate aceste obligaţii se mai adaugă: întreţinerea armatei, a funcţionaiilor
statului, a recruţilor pentru mmată, paiticiparea la cărăuşie pentru nobili, la construirea
cetăţilor, f011ificaţiilor şi a drumurilor, darea personală după cap de familie, a vămii,
în schimb nemesul era scutit de dări.
Neexistând norme legale care să cuprindă toate prestaţiile datorate de iobagi,
aceasta ducea de cele mai multe ori la abuzuri din paitea nobililor. Refuzul serviciului sau neândeplinirea unor -sarcini se pedepsea cu lovitu1i de bici, căci nobilul avea
dreptul să judece iobagii săi, existând pănă la revoluţia de la 1848 scaune de jude-
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cată

(tribunale domeniale), în care proprietaml era de cele mai multe ori acuzator şi
al iobagu lui.
În uncie documente de arhivă se menţionează "ritualul" acestor cxecuţii31.
În comuna Tercmia Mmc din comitalul Torontal, iobagul pedepsit trebuia să
aducă scaunul şi bâta, iar la Me1ţişmu-a, stăpânul de pământ pardosise o cameră cu
lespezi patrate în formă de şah, pu11ând cifre de la I la 64. Acei iobagi care şi-au
atras nemu]lumirea stăpânului de pământ au fost împinşi, legaţi la ochi în această
cameră, im· cifra pc cme se oprea indica număml loviturilm32_
Povara sarcinilor feudale, a obligaţiilor fiscale cu întreg cmtcgiul de abuzuri şi
violente provoca nemulţumirea generală a mulţimii, concretizându-se printr-o continuă
luptă antifeudală, accentuată printr-o gamă variată de forme a luptei de clasă: acte de
răzbunare, incendiere, haiducie, emigrare şi bineânţclcs răzvrătiri şi răscoale.
Nenumărate documente găsite în arhivele bănăţene consemnează această stare de
lucmri.
În comunele Romaneşti şi Capâlnasi, aşa cum reiese din procesul verbal al
Instanţei Judiciare Statarialc din 11 septembrie 180 l, "bande de jefuitmi au atacat
proprietăţile b:uoanei Antonia Lcngyel, incendiind hambare şi răpind numeroase
vitc"33.
În anul 1807, la mijlocul lunii maitie, s-a declanşat "o mişcare de răzvrătire a
valahilor cm·e s-a întins de la Cai·ansebcş, prin Valea Bistrei până depaite spre Haţeg
şi Lipova"34.
Într-un document din anul 1813 se semnala că în comuna Dumbrava, din
comitalul. Cant~, a fost omorâtă văduva moşierului Adam Cosma, ce răpise iobagilor
pământul fe11il şi acaparase o pai1e din terenul de păşune"35. Deasemcni a aplicat o
taxă pe ghindă "pentm rârnătmii ţinuţi de ţărani în pădure"36.
Te1ibila foame, care s-a abătut a<>upra Banatului în cei şase ani de secetă a
înăsprit şi mai mult viaţa grea a iobagilor.
Recensământul din anul 1820 ilustrează în mod elocvent că sătenii "au sărăcit,
că pretutindeni ţăranii au fost deposedaţi de o pa1te din pământul lor, precum şi de
drepturile anterioare pe care le aveau asupra pă.~unilor şi pădurilor"37.
U1marca a fost firească, mulţi ţărani pentm a nu muri de foame şi-au vândut,
ori şi-au tăiat vitele şi astfel s-au găsit în situaţia de a nu mai putea îndeplini
obligaţiile feudale.
Lipsiţi de vite şi pământ, mulţi dintre ei au părăsit locurile de ba5tină.
Congregatia Cotatense din Lugoj a încunoştinţat organele administrative superioare că
" ... locuitorii din satul Voi.slova au fugit în comitatul Torontal"38, iar locuitorii satului Ciuchici " ... ameninţă că vor părăsi hotarul comunei, neputând îndura viaţa plină
de lipsmi şi asup1iri; seceta, se menţiona în jalba llimisă congregaţiei, "i-a zdrobit,
iai· ei au tăbărât de atâta muncă la nemes, cme le-a luat pământurile şi vitele, încât
rămân muritori de foame"39.
În arhivele bănăţene găsim un ma1·e număr de plângeri şi întâmpinări ale ioba-

judecător
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gilor către autorităti, menţionând nedreptăţile comise şi ahuzurilc săvârşite de stăpânii
de pftmânt.
Tftranii Jin Rusca, Mărul şi Luncani aduc la cunoştinţă vice comitetului că sunt
"... jefuiţi de arendaşul Rohc1t Tmafcldcr, care le-a cemt să plătească imediat şi
ohligatiilc cc Ic revin pc anul mmător' 4 0. Pc cei cc s-au opus refuzând să plătească
dfu-ilc arhitrar impuse, instanta domenială i-a pedepsit " ... punfmdu-i în lanţu1i" iar pe
alţii i-au "aruncat în temniţa districtuală"41
Locuitorii comunei Du Iau se plâng împotriva moşiemlui Ioanovici Pavel că " ...
a luat dijme exagerate şi ilegale, ohligându-i Je a lucra şi în afara hotarelor comunei,
a majorat rohota şi a cerut folosirea vitelor pcntm diferite nevoi C<L<>nice"42
Jalha înaintată de sătenii rnmunei Satul Mic împol!iva haronului Ferdinand
Trautenhcrg, la Instanţa Judiciară Statm·ială din Lugoj, dezvăluie abuzurile şi silniciile
.. 41I care erau expuşi. .10 haga
.a
Nemaiputând îndura servituţile şi constrângerile abuzive comise de stăpânii de
pământ, unii ţărani, în special tinerii, penim a scăpa de serviciul militar în perioada
rfvhoaiclor napoleoniene, luau calea codmlui, fo1mând cete de haiduci.
În arhivele austriece haiducii sunt numiţi în limbujul autorităţilor "lotri" "banditi", care devin un pericol pentru autorităţile comitensc.
Consiliul Aulic din Viena încerca diferite mijloace penim a stăvili mişcarea
haiducilor şi în acest sens pentru a depista cât mai urgent pe aceşti "tulhurători" cm·e atentau la liniştea imperiului, oferă recompense băneşti ce oscilau între 300-1000
llorinţi, pcntm un haiduc prins"44
Însft problema lichidftrii haiducilor n-a putut 1i soluţionată, aşa cum reiese din
actele mhivei militare. Documentele cercetate ne informează că " ... haiducii s-au
adăpostit în masivele pădurow;e din munţii Poiana Ruscă, în upropierea comunelor
Luncani, Fârdia, Nădrag" 45 , iar ruinele fostei cetăţi Jdioara, reprezentau un adevărat
hastion Je refugiu a acestnra46.
Penim a linişti spiritele agitate din comitalele de graniţă, Consiliul Aulic de
Rftzhoi din Yiene constituie n comisie specială civilo-militară împuternicită cu toate
prerogativele în scopul stârpirii cetelor de handiţi, care pun în pericol averea şi sigu-

ranţa supuşilor47
S-au luat măsuri de a se înfiinţa subunităţi mobile de intervenţie conduse de
ofiţeri austricci4 8 , care aveau ohligaţia de a coopera cu grănicierii.
Cnm;mdamentul General Bănăţean, la îndrnmarea comisiei speciale, a luat toate
măsurile informând Consiliul Aulic de Răzhoi din Viena că " ... s-a întărit cu cordoane speciale de grănicieri granila spre 'fara Românească şi Serhia "; că la
"punctele de frontieră cc aceste lări s-a instituit un registm de evidentă, în care sunt
trecute toate persoanele, care lipsesc din satele lor un timp mai îndelungat şi fug în
Yalahia Mică, sau în Turcia"49.
Accentumea exploatării feudale, multiplele sarcini fiscale şi militare, impozitul
extraordinar de răzhoi, <L'>igurarea cu alimente şi alte produse pentrn grănicicrii servi-
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ciului de cordon, au împovărat într-atât familiile tăranilor din granită încât aceştia
n-au mai pulul face faţă tuturor ohligaţiilor. Acestea se desprind cu multă pregnantă
din înştiintărilc şi rapoartele Comandamentului General Bănăţean către Consiliul Aulic
de Ri:izhoi din Viena, în care se arată " ... că impozitele restante ale comitalelor
hănătene si ale granitei militare pe anii 1805 - 1808 se ridică la suma de 322.652
Jlori ni"50.,
Toate acestea, precum şi regimul sever aspm, hr:..:tal şi ahuziv la care erau supuşi
din paitea unor comai1danţi, au contrihuil la declanşai·ea unor acţiuni de
nesupunere, de împotrivire, de protest, chim· în cadrnl unor unităţi militm·e. Astfel în
anul 1807 în luna fehmmie, după cum ne informează unele documente, într-o unitate a
regimentului grfuiiceresc Valah-Iliric, cantonal la Ziuliţa s-a declanşat o revoltă pticinuită
de nemulţumirea soldaţilor care au protestat că sunt pedepsiţi fără motive întemeiate şi
sunt ţinuti în serviciul de cordon mult peste număml zilelor stabilite de regulament51 .
Fată de această situaţie creată, colonelul Orcscovici, comandantul regimentului
"... a ordonat că aţâţătorii la nesupunere să fie pedepsiţi cu 50 lovituri de hici,
fiecare" 52 .
Cu toate aceste măsuri de intimidare în unele unităţi de la graniţa româno-sârhă
s-au declaşat în anii următori puternice mişcări împotriva regimului despotic şi autoritar hahshurgic.
Cunoscutul cronicar al Banatului, Nicolae Stoica de Haţeg, ne dă infotmaţii
preţioase despre mişcările anlihabsburgice, care au avut loc la graniţa militară
bănăţeană, ai·ătând că masele ţărăneşti s-au solidarizat cu grănicerii regimentului
Valah-Iliric.
În anul 1808 s-a preconizat planul unei ridicări "în masă a norodului cu scopul
de a elihcra Banatul de sub dominaţia hahsburgică". M işc<.U'ea antihabsburgică la care
au luat paite ofiţeri români şi sârbi a fost pregătită să izbucnească în ziua de 12
iunie 1808 în comuna Ciuşiţa, wnducălor fiind căpitanul Pârvu Jumanca53. Ofiţerii
români Toma Scripete, Peltu Stoica au stahilil legături cu persoane civile şi militme
influente; protopopul Rafael Milnşevici din Biserica Albă, preotul Deac Demetrie din
Cruşiţa, preotul Ilic Popovici din Suhotiţa, căpitanul Marian Iovanovici, Milcnko
Stoianovici <lin Ram, înfăţişându-le planul răscoalei.
Nu avem suficiente dovezi, dacă conducătorii răscoalei au avut legături cu
Km·agheorghe, Vasile Maniu în lucrarea Unitatea Latină sau cauza română în procesul
naţionalităţilor.„ subliniază că Pârvu .Tumanca "s-a pus în relaţii şi cu paitidul
bătrânului Kmagheorghc, principele Scrbiei"54. Istoricul Lenat1 Ifohm afirmă că "„.
Karagheorghe era la curent cu pregătirea răscoalei„. pentru care şi-a dat
grănicierii

consiniământul"55.
În ai·hiva magistratului Bela Crkva s-a găsit, aşa cum precizează Lenatt B<ihm,
textul unei proclamatii redactat de preotul (lhcorghc Popovici către slujit01i.i bisericii:
"Preacinstită preoţime, Puneţi-vă în fmntea poprnului ... hărba\,i înarmaţi, de la 20 la 50
de ani din comunele Subotiţa, Iasenova, Streja, Ulm, Vârşeţ, Mm·covăţ, C1uşiţa, Iam,
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Zlatina ... r:tră nici o zăbovire să se adune înainte <le răsăritul soarelui la Suhotiţa" .
Conform planului stabilit <le răzvrătili, aşa cum reiese <lin Cronica lui Stoica de
Hatcg, se prevedea concentrarea unei forte militme puternice <lin sectoarele: "Oravitei,
Bisericii Albe, cu 20000, a Vârşeţului şi Lugojului, la Chevereş, câte 25000, a
Caransebeşului, în dealul Coslar, a Mehadici cu 5000 în muntele Stacilovci"57_
Căpitanul Jumanca, locotenentul Toma Scripete şeful comenduirii din Cmşiţa,
preotul Deac împreună cu alte persoane milit<U·c şi civile au desfă.5urat o lmgă activitate propagandistică în rân<lul ţfu·ănimii bănăţene, cu scopul de a ridica la răscoală pe ·
toţi cei nemultumilii din această regiune.
Răscoala trebuia să se declanşeze în dimineaţa zilei de 12 iunie, însă preotul Ilie
Popov ici a divulgat planul colonelului Ioan Branovaczky, c<U·e a luat imediat măsuri
excepţionale pentrn reprimarea răscoalei. S-au mobilizat fmte militare, garda civilă, a
ocupat pozilii în on1.5ul Biserica Albă, fiind sprijinită de trei companii de soldaţi. Toti
oamenii cAre au intrat în cetate au fost cercetaţi cu multă atenţie spre a nu fi intro<luse a1me în oraş58. Conducătorii mişcătii au fost imediat mestaţi şi întemnitaţi.
În ziua <le 14 iunie s-a format un tribunal militar, cme a început cercetările în
procesul intentat conducătorilor răscoalei, acuzaţi fiind <le "„. instigare şi ridicm·ea
popornlui la răscoală împotriva împăratului şi a statului habsburgic"59.
Locotenentul Toma Scripete a fost condamnat la moaite prin spânzurătoare şi
executat a <loua zi în oraşul Biserica Albă. Ceilalţi, condamnaţi la muncă silnică pe
viaţă, au fost transpo11aţi la închisoarea cetăţii din Timişoai·a. Vasile Maniu în studiul
amintit, afim1a "„. Jumanca a fost executat pe eşafod la Timişoai·a" 60 . Din materialele studiate reiese că datorită tratamentului barbar, inuman, căpitanul Jumanca a
murit în chinuri groaznice în închisoarea de la Timişoara.
În Banat, ţărănimea ao;uprită şi exploatată a mmărit cu atenţie evenimentele petrecute dincolo de C<Upaţi. Revolutia de la 1821 condusă <le Tudor Vladimirescu a încălzit
sufletele obidite şi împilate de regimul despotic habsburgic, punându-şi mari nă<lcjdi în
reuşita acestei mişcări. Numele lui Tudor Vladimirescu ("Todomţ", "Todura.~") era pe
buzele tuturor celor exploatati. Proclan1aţia de la Padeş, pill1iciparea mac~ivă a păturilor
ţărăneşti la această mişcare au alarmat în a~emenea măsură autorităţile, încât guvcmatmul
Gheorghe Banffi a adresat o circuim·ă conducăt01ilor de comitate cerând" Să se ia de
urrgenţă măsuri împotriva extinderii primej<liei, contagiunii... a acestei tulhurări
asem[mătoare aşa zisului tumult a lui Horea, să nu se răspândea~că"61
Veştile îngrijorătome ce soseau din toate păltile Transilvaniei şi Banatului, despre
mi~cările iobagilor au provocat în rândul latifundiarilor, nelinişte, panică. Este justificată
pe deplin această tensiune, deo<u-ece s-au semnalat numeroase incidente în Transilvania şi
Banat între stăpânii de pământ şi ţăranii iobagi. Numeroase documente conturează
acC<L'ită st<U·e de nelinişte. Astfel locuitorii <lin Radomi.reşti şi Lăpuşnic fac o înt~inai·c
la comital împotiiva propriet<Uului cai-e "cai·e a comis mari ahuzuri şi nedreptăţi" , sunt
semnalate de organele cotaknsc mari nemulţumiri ce s-au ivit în comunele Bogdăneşti,
Slatina Timiş, Domaşnea, Zlatiţa, unde iobagii s-au adresat direct împăratului, fiind
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ncmu]lumiti de domnii de pământ care-i asupresc şi le răpesc ultimele resurse de cxisten\ă"63. Comandamentul regimentului Vcghclyi cantonat la Jupani, încunoştinta
autorităţile comitatcnse la 30 aprilie 1821 că "s-au ridicat iohagii din şapte sate de pc
marginea râului Timiş, cerând să se mute pc alt tcritoriu" 64 . Începând din luna scptemb1ie 1821, din cauza nelegiuirilor săvârşite de oştile otomane, au trecut granita spre
Banal sute de familii, care s-au stabilit la Lugoj, Bclinl, Jupa, Honorici, Prisaca şi Valea
BonJir"65 . /\ceşti emignmti stahilili în Banat, n-au rămw• inactivi. Supozitia noao;tră se
hazc<v.ă pc studierea atentă a mai multor documente. J\stfcl, comandm1tul regimentului
Valah-Iliric, nr. 13 aducea la cunoştinta autoritătilor Comilatului Caraş, că, să fie pus suh
UJmărirc "Draga.5in Sfuhu şi Te11oga Ioan, demu-ccc din infrnmatiiJe culese reiese că ar fi
aJus arrmc, a.o;cunzându-le în comuna Strej, şi aceştia s-ar alla în prezent în oraşul
Lugoj"() 6 . J\ltc documente ne întăresc convingerea că unii din foştii conducători ai revoiuiici au căutat să recruteze chiar tineri pentru acest scop. Preotul din Găvojdia rapo11a
la 19 apiilie 1822 că "judele de 7~o;idovara a auzit că, emigrantul din Valahia care
locuieşte la Honorici ar fi n~crntat multi tinc1i din Lugojel"67.
Judele din Sacul, relata într-o notă informativă· că la Topolovăt s-ar fi angajat
40 de llăcăi, care vor primi leafa de 800 llorini şi un ca1 6 8.
Pretorul din Lugoj anunţa autorităţile superioare că la Bârna, Sud1"ia.5, Coştei,
Fadimac, s-au efectuat investitii interogându-se mai mulţi săteni care au declarat .că
"Hrist Tudor Slavu din Honorici şi alti 4 oameni ce locuiau în Lugoj, lângă podul
de peste Timiş, ar recrnta mcrcenari"69. Rap011ul preturii mcntiona că unii săteni
interoga\i au mă11urisit că 11 ••• au auzit la tfu·g, la Lugoj, că se recrutează tineri pcntrn
serviciul de ostaş pe timp de 6 luni, acordându-se solda acestora, 800 florini"70.
La şedin\a adunfu-ii comitatense ilin 8 iunie 1822 consilieru Szulo Iosif şi Lovrentis
Ignatius aduceau la cunoştinta membrilor congrcgatici că în urma investigaţiilor făcute "nu
s-a pulul identifica până în prezent acele persoane despre care s-a vorbit"7 l. Totuşi, vicecomitele Petrovics Balla<>sy recomandă celor 8 primpretori prezcn~ la acea.<;tă adunare, şi
lunqionarilor comitalului, să supravegheze şi să raprntezc urgent despre cele auzite72 .
Din cele raportate se desprinde faptul că autoritătilc civile şi plilil<m~ din Banat
au folosit toate mijloacele pentrn a înăbuşi frământru·ile şi mişcările tărăncşti şi a
combate propaganda revoluţiomu-ă.
Nici măsmilc abuzive ale nobilimii, mei teroarea dezlănţuită de autorităţi, n-au
putut frânge, rezistenta dârză şi hotărâtă a tărănimii bănătenc, care era deplin
conştientă de drepturile sociale şi nationale.
În deceniile unnătoarc, contradiqiile de clasă se vor accentua, iar mişcările
ţărănimii vor creşte în intensitate şi amplitudine, transfmmându-se într-un adevărat
torent revoluţionar, ce va culmina prin declanşarea revolutiei de la 1848.
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PEASANT MOVEMENTS IN BANAT IN THE DECADES
OF THE XIXth CENTURY
Summary

The paper deals with the social movements of the hasants from
Banat (south-western Romania) at the beginning of the xrxt century.
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"CRONICA METEOROLOGICĂ" A FAMILIEI LUNGU
DIN BERLIŞTE (1861„ 1891 )*

Printre numeroasele însemnări manuscrise aflate pe călţile vechi din Banat, dintre care unele au format obiectul unor studii apmtel, un loc deosebit îl ocupă observaţiile meteorologice şi agrometeorologice ale lui Iosif şi George Lungu, parohi din
satul Berlişte2. Grupate pe XVII file adăugate la sfârşitul unui "Calendar pe şapte
planete" editat în anul 1858, ele constituie o veritabilă "Cronică mică" a evoluţiei
climei în cei treizeci de ani ai consemnărilor.
Observaţiile şi înscrirea lor, au avut probabil, iniţial, rolul de a compara mersul
real al vremii cu prezicerile aflate în calendar. Ele au depăşit însă acest cadiu,
adăugându-se notaţii de istorie politică, însemnări asupra evenimentelor locale şi mai
ales note cu caracter economic şi agricol, foaite interesante pentru studiul vieţii rurale
din Banatul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-iea.
Întmcât impo1tanţa fenomenelor meteorologice în viata de fiecare zi nu mai trebuie
demonstrată şi întrucât preocupările plivind evoluţia climatului se amplifică pe zi ce trece3,
considerăm utilă publicarea· acestui manuscris, pent.J.u a pune în circulaţie o nouă sursă de
date, utile atât meteorologiei cât şi unor domenii de cercetare socială şi economică.
Calendaiul în coperta căluia a fost inserat manuscrisul, este editat cu caractere
chirilice şi poaită data "1858", fără însc1ierea tipografiei sau a locului de imprimare.
Ediţia poate fi cea tipălită la Bucureşti în tipografia Naţională a lui I. Romanov, deşi
faţă de descrierea din lucrarea enciclopedică a lui G. şi N. Răduică4 apar mici diferenţe. Este ilustrată cu 20 gravuri între care şi Prognosticon, semnată de Ioan Zugraf5 .
În ce priveşte pe autorii Cronicii manuscrise, familia Lungu mai apare în
numeroase însemnări lăsate pe filele "Cazaniei" tipărite la Râmnic în anul 1748 6 ,
începând cu anul 1789, când Ştefan Lungovici era "magistru" (învăţător) în Berlişte
şi semna în acelaşi an cu cai·actere latine "ludi magister'' iar cu gotice "Schulmeister

* Nota

redacţiei

: plecarea definitivă din ţară a autorului nu a pennis publicarea
acestor contribuţii până în anul 1990.
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m Berliste".
În anul 1827, Iosif Lungovici era învăţător, în 1843 e menţionat ca preot, calitate în care semnează a doua notaţie din "Calendar" privind anul 1864.
Gheorghe, ca.re continuă însemnările, era preot în 1851 în Berlişte, iar în 1890
consilier eparhial, el este prezent în însemnări până în anul 1893. Alţi doi membri ai
familiei, Pavel şi Ioan sunt preoţi în 1843. Ioan care semna "Lungulesco" în 1860,
deţine şi funcţia de învăţător la şcoala din Berlişte. Aceasta avea în anul 1843, 60
de elevi7.
Însemnările, cu excepţia primelor cinci din 1861-1864, sciise de Iosif cu caractere de tranziţie, se datoresc preotului Gheorghe Lungu. Cup1ind anii 1865-1891 şi
sunt scrise cu cm·actere latine în mare grabă, "Spre aducere aminte ca să se pomenească" de cei ai familiei, sau de cei ce vor răsfoi Calendarul, căci spune tot el, că
"lumea va fi şi va rămânea, dar noi nu vom mai fi".
TEXTUL CRONICII 8
(fila I, recto, caractere de

tranziţie)

"Însămnarca Anurilor,

la

fieşcccarc

an cc Vreme

să află

pre anurile trecute."

"1861/2 au vin(i)t to(a)mna şi au ţănut pănă primăvara şi au fos(t) bmmă şi
n(a)u fost nici un strngur."
"1862 Maitie 1, au fost apa păn o au ieşit la Ioan Măiaiiu la gios şi vara n(-)au
mai ploiat pănă la Iona lui Dechemb1ie. To(a)mna au nins şi vai·a s(-)au copt strngurii
la Sf. Pehu. "29 iun./12 iul.)
(fila XVII r. caractere chirilice)
"La anul 1862 s(-)au tăiatu grâu în luna lui Jun(i)e cu 2e săptămâni (î)naintea S.
Pehu şi Pavel. Spre aducere aminte am supt scris acestia cuvinte în 30 iunie la
Sobrnul S. Celor 12 Apostoli şi stmgmii (au fost) co9ti la S. Petm şi s(-)au cules la
taeria Capu S. Ioan (29 august) Lungovits Georgie."
(fila I, r. slavone şi de tranziţie)
"1863 n(-)au mai ploiat, fără numai odată şi grâu au fost numai de un şuf 10,
s(-)au tăiat (î)nainte de sf(â)n(tu) Petru cu 18 zile, lantu 11 au dat numai 4, 6 şi pănă
la 12 fu1tae12 care au fost mai bun şi fân şi iarbă n(-)au fost, cucumzu [pmumbul]
nici de mâncare, nici o sulonel3 n(-)au fost la lanţi, fo(a)mete mare cât unii şi de
fo(a)me au muritu.
"(l )864" viile li(-)au bmmăit şi sttugurii n(-)au fost, grâu şi fân destul însă, pre
unele locuri piatră au fost însă n(-)au stricat nimica, grâu 25 şinegi14 la(n)ţu, săcară
25 şi 30, orziu 40 şi 50 cucmuzu."
(fila I, verso, caractere de tranziţie, alt scris)
La anul (1 )864 când au fost Pau 15 Muncianu Chinez [primar] au rodit grâul
20 de şinegc şi ovezul 29 de şinege şi cucumzu iară.~i 29 de şinege şi 1(-)au vândut
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ne ..

·c

~ (cu ) 2 · onru v.v. 16 ş1. de cucumz cu 70 cre1ţ an.)17.rnra- ne curaţ1t
-·
de grau
cu 1 fl(orin) v.v. şi cu vini [vita de vie] n(-)au fost nimica. Însemnat(-)am eu preotul
Iosif Lungo~ici, în luna lui Ianuaiie în 28. La anul (1)865 Iosif Lungovici, paroh."
(fila II, r. lat.)
"la (1 )865 Grâu, fân, cucu1udu destul, vin cam puţin au fostu".
"La 1866 Grâu destul, cucumdu puţin, fân puţin, cam seciete numa(i) vin mult.
Grâu s(-)au teiat cu 2e septemani (î)neintea Sf. Petm (29 iun.) şi multe betae au
avut lnperatul nostm cu praizu [Pmsia] şi cu Telianul [Italia] în luna lui l(u)nie şi
Iuliu (1)866. Si în 1a Noembrie 1866 luni no(a)ptia pela 9 ciasuri penă (la) 4 de
cătră dioă s(-)au fecut semne pre ceri, au chediut [căzut] câte 1000 sute 2000 sute
de stele pre cieri sus şi în ziosu şi au fostu un lucru de mirare."
(fila XV, v. lat.)
"Consemnare pentm semenetura grâului pre Anu ( 1)866
deo/lun(a)
Semenetoiiu
de la Va1el8
20/20
Ioan Mioc Pavelgapie
la Ogaşi
21/10
Pau Murgu, Iosif Negesiu
24/ IO
la Rusnic
Ioan Peteana
la Livade
25/10
Ioan Petiana
(fila II, v. lat.)
"în Anu(l) (1)867 au fost piatra de 2e on şi n(-)au fostu preste totu hotaiulu,
la noi dela Vale au bătutu 8 lanţea de n(-)au fostu nici o bo(a)bă de grâu, stmgu1i
iară nu au fostu crescutu a doua o(a)ră, iaiu cât au fostu numai n(-)au fostu." (pe
margine completare:) "au fost secu".
"în Anu lu ( 1)868 au fostu grâu, numai iai·ăşi au fostu piatra, numai viile li(- )au
vătematu pre jumătate, grâu nu 1(-)au başu [chiar] vătematu, ploi la vremia grâului
pria multe, înu câtu în 25 iunie au ieşitu apa câtu n(-)au mai fostu de cându îi
lumia aşa mare, au luatu pecieniile de grâu 19 dela oameni, fânu plasii au fostu în
apă, grâu (s-au) înpuţitu şi au eşit apa până la obraţiu20 dela Avram Corojora la
Spardoviţia2 1 şi au ţinutu ploile multu şi în 3 iulie iareşi au eşitu apa, numai (că)
n( -)au fostu aşia mai·e ca nainte."
(fila III, r. lat.)
"În Anulu CI )869 au . fostu cu d(-)a pnmavai·a brumă şi s(-)au uscatu viile.
După aceia cându s( -)au mai crescut lăstai·ii au lovitu piatra şi în utmă din piatra
aceia iaru pomisă de totu frumosu şi iaru au fost struguri şi în 11 Juniu la dioa
târgului siara pe la 7 ore au ruptu to tu, cucuruzu jumătate 1(-)au frântu şi la
lbirlontu22 la locu acolo au. mptu grâu din pământu. Slluguri, vre unul de mâncare
şi atâtu, vifmu au fostu câtu au luatu o jumătate de po( a)rtă şi(- )o au lăpădatu în
mizlocul avlii [cmţii]."
(fila III, v. l~t.)
"niaoa s(-)au aretatu încă la Octom(brie): în 20, însă n(-)au ţinutu şi după aceia
{!U ,ninsu iară în 31 octom: şi au fostu bătaie cătanile noastre cu croaţii."
ş1ruagu

>.
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(fila XV, v. lat.)
"pentm semanatura grâului pre anu ( 1)869
la Livadă
27 opto:
lovanulu A vemescu şi sluga Ilia
dela Vale
28 opto:
Pau Cucu şi pricu23
la Ogaşiu
5 Noembrie, losifi Magariu şi Pau Vladu
în spati dela V ale
6 Noem:
loanu Miocu şi sluga."
(fila III, v. lat. continuai;e)
"(1)870. Au fostu Anulu bunu, numai înpăratu Franzuzescu cu Praizu au avutu
bătaie mai·e unu cu altu şi au pierdutu franţiuzu Împărăţia de totu, fiindu încă şi
prinsu franţiuzu Napoleomu şi robitu la Pt·aisieni, spre aducere aminte însemunezu
aceste puţine cuvinte. Georgiu Lungu preotu."
(fila IV, r. lat.)
"În Anulu (1~71. Totu au ploiatu, totu au ploiatu to(a)tă vara şi în 16 J(u)niu au
ieşitu apa în Ostm
şi au ţinutu 4t:rn dilie în câtu n(-)au mai fostu aşia de mare de
cându e lurnia, după spusu celmu bătrâni, livedilie li(-)au niecatu to(a)te, fânu 1(-)au dusu
totu din Livadă, n(-)au rămasu nici măcaiu se dau la unu viţielu, păsulia [fasolea], crumpei
[caitofii], şi to(a)te bucatele în Ostm n(a)au rămasu nimica. Stmgurii au fostu destui."
".c..l..IBll totu au ploiatu, cucuruzu s(-)au semănatu după înălţiarea Do:(rnnului) (3/16
mai) şi s(-)au făcutu cucumzu destulu (de) fiumosu şi sănătosu, că brumă to(a)rnna n(-)au
mai căzutu, nici iaina n(-)au fostu şi iaina caldu ca vaia. Niaou(ă) n(-)au fostu nici de cum."
(fila IV, v. lat.)
"(l )873 totu caldu au fostu iarna, adecă dela încieputu lu Ianuaiiu şi fără
plo(a)ie şi niauă nici de cumu, încâtu gândindu că va fii iaiu săcietă, însă după aceia
s(-)au pusu ploiile din 8 Apriliu (21 stil nou) din dioa de pascei şi totu au ploiatu,
to tu au ploiatu şi di oa şi no( a)ptea şi după ce s(-)au îngropatu cucurudiu nu au mai
ploiatu. Grâu, cucuruzu camu puţinu, viile li(-)au brumăitu cu neşte dile nainte de s.
Georgiu (23 apr.) în vre o 3 1 nopţi au şi îngeţiatu, fânu au fostu destulu şi bunu;
.
piatra iaiu au fostu la Ementi25 la ( l )873 ."
"1874. Au fostu niauă şi vântu fără niauă şi giem tare la 1!!. şi 2!!. şi 3!!., 4 şi
5 Maiu, au ninsu 5 dile de uricu26 şi au îngieţiatu, vinu carnu puţinu, de a doua
oară au prolăstăritu viile, cugietându că se va usca şi buciumu de gier şi la niemţi
nu au fostu nimica. Grâu au fostu destulu şi cucuruzu." (cu altă cerneală rând întrempt şi tăiat): "niaua mare d(-)aia nu s(-)au„."
(fila V, r. lat.)
"1875 de to(a)rnnă au ninsu şi au fostu (neaua) mare de totu şi au fostu totu gieru
până la luna lui Ianuaiiu 20, anu (1)876, şi grâu puţinu, cucumzu puţinu, numai stmgwu
în destulu şi (chim') pre multu, în câtu vinulu au fostu acovu27 cu 1 fl. de elimu28 şi cu
70 x29 80 x, daiu acovu de vinu s(-)au datu cu 1,.50 şi cu 2 fl. mai scumpu nu ca de
piimăvară (când era) săcietă, şi vara imu camu puţinu plo(a)ie. De niaua mare38.u s(-)au
făcutu grâu că 1(-)au bătugitu pământulu şi p1imăvara au fost plia multă plo(a)ie: "
(fila V, v. lat.)
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"(1)876, cu d(-)a pnmavara săcietă, şi niauă n(-)au fostu încă din fchruariu ci
lotu calciu în câtu au pornitu lăstrn"iu la vini, (care) au fostu la s. Georgiu (23 apr.)
(huni) de cârnitu vinilc, ci [dar] pre urmă au fostu camu f1igurosu şi în luna lui
Maiu în 9 şi 10 şi 11, au fostu brumă, în câtu în multe locuri au vătămatu (adăugat
între rânduri:) "biuma la noi de totu", însă nu prcstc to(a)te hotmde, că au fostu
niaoă în Austria şi în Ungaria, au îngietiatu lotu acolo şi grâu, .după aceia totu au
ploiatu, totu au ploiatu zi de di pâne în luna lui Iulie şi pre uimă n(-)au mai
ploiatu, grâu puţinu, cucurnzu puţinu, vinu la noi puţinu, păsule prin vini destulă."
(fila VI, r. lat.)
"bătaie au fostu Scrvia cu Turcu, şi înpăratu turciei au fostu omorâtu de osta.5ii
lui, în 23 octomhrie au ninsu şi au ţinut vre o 6sc scptem(âni) niaoa pre pământu şi
s(-)au topitu şi n(-)o mai ninsu până în luna lui fcbiuariu."
"(l )877. Grâu au fost destulu, cucurnzu au fostu de mijlociu, strnguri imă camu
puţini, au fostu hiuma cu de primăvara şi ce strngmi au mai remasu i(-)au ruptu
piatra. Niao to(a)mna au fostu şi pc la mişlocu ernii caldu, imu dela 1 Martiu au
fostu Niaoă şi au ninsu vre o două scptămâni de uricu31, bătaiă au fostu, România
cu Rusia au bătutu pre Turcia şi au luatu mai până la Constandinopole."
(fila VI, v. lat.)
.
"la Plevna au ţinutu bătaia vre o 31 lu(ni) sau mai multu, fost(-)au pcrdcti grozave
şi la unei şi la altulu dam la turcu mai multu, to(a)tă iruna s(-)au bătutu penă la
Sevărşitu lui farnu (fehiuruic), spre pomenire vcc(i)nică şi aduceria aminte în 20 Mrntiu
(1)878 şi au şi luvatu din tiru-a turcului până la Santu Stcfano32, Georgiu Lungu Pruuh.
"(] )878. În Anulu aiesta au bătutu piatra în luna lui Iunie în 7, miercmi
no(a)ptca spre joi. si după aceia au venitu apa în 14, vineri no(a)ptia, piatra au
vătămatu Picăturilc 3 3, 22. rânduii dincociă şi ncsce lanţiă de grâu şi (în) Ostrn,
fost(au) vătămată bucatele în grădină şi de piatră şi de apă, fânu la multi !(-)au dusu
apa, în luncă grâu mai la toţi jumătate tăciune."
(fila VII, r. lat.)
"(1")879. În Anulu aiesta niaoă camu puţină, ploi cu de pnmavara au fostu de
ajunsu. Grâu slabu şi în 21 Mai, adecă luni la Rusalc şi Constandin şi Elena au
fostu piatra preia vre o 4 ore după amniadicţi şi au rnptu viile dela Ogaşi 34 toate,
n(-)au remasu nici unu lăstari. Grânile la Ibirlontu la hotrn·u Cruciţii şi totu dela
hotarn Crutiţii la Rusnicu, toţi 1(-)au cositu, nimicu n(-)au rema'iu, cii li(-)au matu şi
au pusu cucurnzu, au fostu piatra ca oua de găină şi alta ca tmtele dela lcotiederu 35
tmtite, ca unu fundu de pruu de lată, pre satu au fostu camu puţină."
(fila VII, v. lat.)
"1880, (alături sunt înscrise cifrele: "83 .15 .4.8 .36").
În anulu aiesta au fostu grâu cam slabu, cucuruzu au fostu destulu, fânu dcstulu, slJ.uguri dcstuli, însă iama gero(a)să în câtu n(-)au fostu aşia de multu timpu."
"1881" (adăugat ulterior:) "şi (1 )882", În Anulu aiesta iarna n(-)au fostu
giero(a)să cii îm primăvară totu au ploiatu, lotu au ploiatu cumu au încieputu din
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luna lui fanru pana m luna lui Aprilie ,şi lotu au ploiatu şi pana m sfârşitulu lunii
lui Maiu şi au fostu piatra de vre o 3! mi. Stmgmii n(-)arn căpătatu nimica, grâu
pre une(le) locuri 1(-)au frântu pe jumătate şi totu au făcutu bo(a)lă în câtu imu au
datu lanţiu câte IO metia37 , b1uma imu au fostu cu de primăvara, în luna lui mai,
cându au fostu loza [viţa] de cârnitu şi grâu şi cucumzu ne bătutu de piatră au fostu
destulu şi bobatu [bulgării] pământulu(i) din (pm1ea de) josiu au fostu uscatu, numai
totu au fostu plo(a)ie, totu la 3-4 dile, şi au fostu bunu ca cenuşa de sepatu."
(fila VIII, r. lat.)
"(I )882, piatră au fostu şi st:mgmi n(-)au fostu nici de cumu, că au bătutu şi
în dioa de s.Petru (29 iun.) piatra. grâu au fost frântu în două, în câtu amu gânditu
că n(-)au fii nimica şi (i)arn au fostu câte 10 şi 12 şineghie38 la lanţi39 d(e)ălu
bătutu de piatră, cucmuzu destulu, grâu destulu, vântu destulu în câtu au luatu otava
to( a)tă şi nu se mai scie unde au dus(-)o."
"(] )883, iarăşi au fostu pe unele locuii piatră, la Rusova nouă şi Nicolinţi40
mai rcu, dmu la noi nu, cii plo(a)ie cu de primăvm·a au fostu pria multă, în câtu
unde au şezutu apa în locu (acela) n(-)au căpătatu cucuruzu, şi stmguri imu camu
puţini, ovăsu, grâu, fânu destulu."
"(1)884, în 18 şi 19 Junie au ieşitu apa, în câtu spunu cei mai bătrâni că aşia
de mare n(-)au mai fostu, în câtu to(a)te grădinile din Ostm41 nu s(-)om mai
văziutu de apă, şi livedile pline de apă au fostu până la Dmmu de fie1u42, în câtu
n(-)au mai fostu aşia marie."
(fila VIII, v. lat.)
"niaoă numai în vre(o) două dilie au fostu câta [puţină] şi imu s(-)a topitu, cu
de primăvara n(-)au ploiatu până după Rusalie43 în câtu cugeta oamenii că va fiie
secietă mare, daru pre urmă s(-)au pusu ploiile nepreruptu, în câtu n(-)am pututu nici
cucumzu se lu sape, nici viile şi grâu lotu cu necaz 1(-)au tăiatu şi treieratu, stmgur
nimica, cii numai unde, unde, câte unulu, din ce cauză D(umne)deu scie, că nu au
fostu brumă nici piatră44, fânu totu ce au fostu cosatu 1(-)au luvatu apa, imu celu ne
casatu au fostu totu neroitu. cai·e 1(-)au lăsatu până pre (la) postu s. Mariei (1-14
aug.) de 1(-)au cositu, acela au fostu bunu că s(-)au spălatu de ploi, cucumzu la unii
au fostu, la unii nu, de ploi multe, niaua s(-)a pusu toamna încă nainte
(fila IX, r. lat.)
de s. Arhangelu Mihailu şi Gavrilu (8 nov.) cu două septămâni (25 oct.) şi au
tinutu vre o 6 septemani, în câtu cugeta oamenii că nu voru mai semăna grâu şi
pre(- )uimă au fostu totu vântu şi uscătură. iarna cându au fost ca să fie tărimia iernii
şi pământulu iwu s(-)a cutremuratu la 2~ ore după mezu nopţii."
"(l )885. în anu lu (1 )885 au fostu grâu des tulu, cucuruzu destulu, strugurii negri
şi albi destui, roşie slabi, fânu destulu, b1umă au fostu numai (că) nu au başi văte
matu, piatră au fostu la alte hotară daru şi la noi au fostu, în„. (loc liber) Iulie, mercuru spre joi no(a)ptea la vreo 11 ore no(a)ptia şi la Spwtoviţia45 au 1uptu cucuruzu
şi viile cc au fostu pre acolo."
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(fila IX, v. lat.)
"în anulu (1)886, au fost apa eşită în zioa de s. Petm, în 29 (iunie) atâta de
ma.re în câtu au înecatu totu, şi Ostru46 şi livedi şi totu, şi bmma imu au stiicatu
viile, numai unde au fostu d(-)a niagră acolo au fostu stmguri, grâu au fostu micu cii
au fostu rodhitu, cucmuzu au fostu bunu unde n(-)au e~itu apa, dmu unde au eşitu au
fost slabu şi în vm·ă au fost săcete, tocma după ce au legatu cucumzu au ploiatu."
"1887, au fostu iarna de totu bună, n(-)au ploiatu cii au fostu pulbăm [praful]
ca vara, în dioa s. Botedi am mersu cu cmcia dela râu pre drumu mare (unde)
atâţia oameni şi mueri şi copii au fostu, în câtu nici vara la litie [liturghie] n(-)au
fostu atâţia şi n(-)au ninsu până în luna lui farnu şi atunci imu puţinu au ţinutu,
numai cu de toamnă au fostu ploi totu camu rm·ie."
(fila X, r. lat.)
"şi luna lui Decembrie (1 )886 (î)nainte de a.nulu nou (1 )887 au fostu persecii
înf101iţi, spre pomenire vecinică însemnez eu Georgiu Lungu Paroculu Berlisce(i) şi
spre aduceiia aminte ca să se pomeniască amu în semnatu, şi în 24 Januar (1)887
fiindu că s(-)au opritu biserica noastră s(-)a(u) dusu s. vesminte şi icoane şi antimisu
la (adăugat deasupra:) "în" sala de şco(a)lă, cu mm·e pompă în(tm) câtu au fostu
vreme bună. în câtu au m·su luminile [lumânările] până la loculu susu numitu de s.
Beserică cu mare pompă în câtu cugetu că preste 400 tm(!) sau 500 sute(!) de
perso(a)ne au fostu la petrecanie până s(-)au sânţitu sa.la şcolii unde au fostu spre
serviţiulu Ddecscu cu st(e)agur(i) şi cu făclii, ocolindu pre dela va.le de satu şi pre
drumulu mare, fiindu iam vreme bună, şi în 28, într(-)o sâmbătă no(a)pte spre
duminecă 1 mmtie, au urlatu în ceri şi au fulgeratu şi în mmtie imu au urlatu, şi în
3 maiu au bătutu piatra pre unele locuri, însă nu la noi."
(fila X, v. lat.)
"şi în 7 şi în 8 Maiu (1)887 într(-)o joi şi vineii au eşitu apa preste to(a)te locmile
din Ostm şi livedi47, şi pre mmă vm·a n(-)au mai ploiatu până în luna lu(i) septemb1ie
şi grâu au fostu destulu dam cucumzu au fostu de toiu slabu, într(-)o luni în 10
augustu au bătutu piatra la Cusisi48 ' la Lescoviţia49 ' si
la Zlatiţia.50 ' si
în mai multe
,
,
păiţi, în câtu au iuptu lotu şi în 11 Juliu într(-)o sânbătă la 6 ore după amniadieţiu au
fostu unu vifom atâta de mm·e în câtu au destiucatu ca.sile şi jiregile de grâu to(a)te
li(-)au spaitu şi li(-)au dusu şi grâu ne t.ra~u totu 1(-)au resfera.tu şi 1(-)au şi dusu şi
şiopm [şopronul] dintre di.şi 1(-)au luvatu atunci vântu dela valiă şi 1(-)au lăpădatu cu
corni5 l şi corda52 tocmai în mijlocul diurnului şi lemnie [copaci] gro(a.)se au scosu
din pământu şi atâta întunecime au fostu în câtu nu s(-)a mai vădiutu omu pre omu,
nici casâ nid diurnu, n(-)ai sciutu pre unu se mergi, au fostu ca unu potopu."
(fila XI, r. lat.)
"1888, cu de toamnă au fostu în lunile lui Octom(htie) şi Noemb1ie până în Decemb1ie
în 6: 1887 vremie bună şi din 6 Dec. până în sevăJ:şitulu lunii lui feVIuwie totu niaoă mmie
şi getu mwie, în câtu au crăpatu lemnile şi niaoa mwie de VIOO 3-4 şiufi5 3 au fostu, şi de
două ori au nin~u lotu uşia de mmie imnu şi după aceia au ploiatu şi au eşitu upa mmie de
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a
lotu în 1- Mw.tie (1)888. grâu s(-)a tăcutu deslulu. şi în 26 junie într(-)o duminecă au fostu
vifrnu mare cu piatră nu la noi cii pre la Vărădia54 Solciti<.55 Patrova56 B1usceni57 si în
'"t"""'
,
"
Almiiji58 în câtu la Mehadia, şi la Băile Heiculane au descopedtu casile tote înu câtu a
căzutu cu comi cu lotu actlJCl.emântul şi ciapa din pământu au zdrobit(-)o, au fostu 3 p(ie)tri
(la) unu chilu au trasu [în gieutate) de mare, lemnile li(-)au scosu din rădă(c)ină, gâsce, iepwi,
oii, ce au fnstu la cânpu li(-)au omorâtu, în câtu şi oameni unii au mudtu şi alţii capetile
spmte şi ucişi. Cucuruzu la alte locwi din pământu mptu_5g,,
(fila XI, r. lat)
"şi în 8 Julie imu au fostu piatra către Secalovăti60 şi pre(s)te Almăj. După
cumu şi mai nainte amu aretatu. Dumineca în 26 Junie vifomlu şi piatra au fostu ca
unu potopu la 3 ore după amniadieti. Şi în 9 Julie siara într(-)o sâmbătă au fostu
piatră preia Dubovăţi6 I, Vârciogaina62, Cusaci63, şi în totu ţinutulu ăla, în câtu cucurudiulu lotu 1(-)au derâmatu şi casile le(-)au destrucatu darn grâu 1(-)au fostu trasu, şi
prestă vară au fostu secită maiie, daru la noi au fostu grâu şi cucurudu destulu, daru
stmguri camu puţini că au fostu brumă cu de p1imăvară, G. Lungu, parocu."
"1889, în Anulu (1)889 în 18/30 Januaiie, întt{-)o meicwi, s(-)a puşcatu prinţipile de
comnă [coroană] arhiducele Rudolfu moştenito1iulu de Imnu alu Austtiei şi Ungruiei, cu mrue
întristate a fostu la toate porx"l(a)rele noaslle şi jale. Şi în 5 febmruie s(til) v(echi), întt{-)o
duminecă, au 1epaosat Ilusttietatea sa D. Episcopu Ioanu Popasu şi s(-)au înmormîntatu Maiţi
în 7 faom, sp1e jalnică aduce1ia aminte amu însemnatu eu Georgiu Lungu, Parocu."
(fila XII, r. lat.)
"1890, în 31 Junie au bătutu piatra la Cusi~i 64 şi în totu ţinutulu după
Biseiica-Albă65, la oraşi a fostu apa de 3 şiuf:i6, în 3m Junie s(-)au sânţitu cmcia şi
bolta dela bise1ica (ce)a maiie prinu Paroculu Georgiu Lungu şi preotulu Vicenţie
Balia din Rusava Veche67, şi Petm Dănescu cape(la)nu în Berlişte, spre aduceria
aminte că lumia va fii şi va i"ămânia, datu noi nu vomu mai fii. Georgiu Lungu,
Pai·ocu şi asesmu68. Şi în 20 Julie s(-)a sfintitu zvonu [clopotul] ăl mare prin mine
Georgiu Lungu pai-ocu şi asesoru şi biserica s~~a sfinţitu în 8 Septembrie (1)890 la
Nasceria Născătoai·e(i) de Ddieu. prin P.b.D.
Filipu Adam, plin George Lungu
parocu şi asesom şi Petm Dănescu preotu, preotul Jova Pavlovici, ~ichentie Balia,
Teodor Panciovan, Nicolae Popovici, şi Pavelu Popovici.
(fila XII, v. lat.)
"(1 )890 şi (18)91, la octombrie 1, au fostu niaoă şi la 14 octombrie, la
cuvio(a)sa Pai·aschiva, au fost niaoă şi f1igu, am încăldit cuptoriu la praznicu şi au
ţinutu şi nu s(-)a luvatu până la Zăpostatu de carnie70, în 24 famu 1891. Spre aduceria aminte am însemnatu. Şi în anu (1)890 au fost secetă mai·e şi totu vântu şi au
de mirere că s(-)a tăcutu prin aşia focu grâu, şi cucurudu ca şi în anii trecuţi."
"1891, au fost secetă mru·e vara, încâtu au secatu apa desp1e râu de n(-)au fost nici
se be(a) marva [vitele], dam şi fântânile au secatu multu, şi cu vântu mult, dar totu
s(-)au făcutu grâu şi cucmudi destul, şi grâu a fost cu preţi bun, suta de chil(e) cu 10 fl.
40 şi 50 x7r, dară vini.le s(-)a(u) uscatu şi suuguri p1ia vr(e)unulu a căpătatu de filo-
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xeră72 ,

eu din trei ffutae [trei sfe1tuii] de
George Lungu, parocu."

lanţ

o cot01itie

[coş]

de stmgw-(i) am

căpătatu.

În afara textului cronicii, pe filele calendarului mai figurează unele însemnări
începând cu cea de pe forzaţul I, recto, care atestă cumpărarea şi e înscrisă cu caractere chirilice:
"Supt scriindu... Acest calendaiiu... preotul Georgie Lungu l-am cumpărat cu ... de
ai·gint, din Vârşet73 în anul (1)861 în luna (mai")tie spre pomenire vecinică, cine va
ceti să-şi aducă aminte de mine p1in aceste cuvinte căci fiu şi eu... în acea lume
trecătoare... înşelătoai·e ca ei... să-şi aducă aminte că... fi iară noi nu vom mai fi.
Berlişce 3 mai (1)861 (cu latine) Georgie ..."
(Ştampilă ovală cu textul: "Joseph Stoll Buchhandlung Werschetz")74
Celelalte însemnă.Ii plivind nume de cunoştinţe, însemnăli gospodăreşti, reţete pentrn medicamente, reţetă de prepararea săpunului, "Tatăl nostrn" pe ţigăneşte şi alte
însemnăJi măJunte care depăşesc cadiul prezentului mate1ial, au fost trecute în anexa 2.

*
*

*

În încheiere credem că putem rezuma cai·acteml climatic şi agrometeorologic al
anilor descrişi în cronică după cum urmează:
1861/2 - Bmmă, nu sunt stmgmi.
1861 - Inundaţii în maitie, apoi foaite cald ş1 secetă, grâul se seceră la 29 iunie,
dar strugurii sunt copţi la 12 iulie (!) şi se culeg la 29 august75
1863 - An excepţional de secetos (plouă o singură dată), foamete mai·e, mor
oameni.
1864 - An bun, cerealele dau recolte n01male; bmmă târzie primăvara, nu sunt
shuguri.
1865 - An bun.
1866 - An Clffi secetos, suferă pmumbul.
1867 - An secetos, cade g1indină.
1868 - An ploios, primăvara nmmală, vara ploioasă, ape mari în iunie şi iulie,
inundaţii.

- An rece, primăvara b1umă, care afecteazli viile, apoi giindină, ninge în octombrie.
- An bun.
- An foarte ploios, mari inundaţii în iunie.
- Primăvară ploioasă, toamna fără b1ume, iarna fmute caldă, fără zăpadă.
- Anul începe cald şi uscat, apoi primăvara e ploioasă cu brumă şi îngheţ târziu.
1874 - An rece, zăpadă mare şi ger, ninge foarte târziu în 13-18 mai, recolta de
ce1·eale bună, vin puţin.

1869
1870
1871
1872
1873
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1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

1887

1888

1890
1891

- Iarna cu zăpadă multă, pnmavara ploioasă, (?) vara secetoasă, toamna rece,
recolta de cereale slabă, vin mult. .
- Sfârşitul iernii şi primăvara secetă şi cald; rece şi brnmă în luna mai, apoi
timp ploios, ninge în octombrie, apoi iama e uscată, recoltele sunt slabe.
- Iarna cald. Timp rece şi ninsoare în martie apoi bmmă şi g1indine. Grâul c
hun, pommhul dă recolte medii, strugmi puţini.
- Grindină şi inundaţii.
- Zăpadă puţină, primăvara no1mală, gdndină deosebit de mare (ca oul de
găină), mor animale şi oameni.
- Prima paite a anului nmmală, iama este însă deosebit de rece.
- Iarna caldă, plimăvara fmute ploioasă, gdndine şi brnmă în mai.
- An nmmal, grindina afectează viile, vânt mare la sfârşitul veiii.
- Primăvara ploioa'>ă, recolte no1male, grindină şi strngud puţini.
- Zăpadă puţină şi primăvară uscată, apoi vara ploioasă cu mari inundaţii.
Ninge în octomhrie, dar iarna e secetoasă.
- An bun, grindină locală.
- Ape mari şi inundaţii primăvara şi la începutul velii, ,apoi secetă, recolte
normale. Iarna este excepţional de caldă şi uscată, înainte de Anul Nou 1887
înfloresc piersicii a doua oară.
- Începe cu vreme fmute bună, inundaţii în luna mai, apoi secetă până în
septembrie, pommb foarte slab. Fmtună deosebit de mare în iulie. Toamna
caldă. Iarna, ger şi zăpadă mare.
- Crapă lemnele de frig şi zăpada atinge aproape un m., p1imăvara frig, ploi
şi inundaţii, hrumă târzie. Furtuni mari, vara şi o grindină neobişnuită, care
ucide animale şi chiar oameni. La sfârşitul verii secetă. Cerealele dau recolte
normale, strnguri cam puţini.
- Grindină şi inundaţii în iulie, apoi o secetă mare şi vânturi puternice. Ninge
şi e frig în octomb1ie. Recoltele sunt totuşi nmmale.
- Secetă mare vara, seacă râmi şi fântâni. Vânturi puternice; viile suferă de
filoxeră.

*
*

*

În acest fel, observaţiile lui Iosif şi George
imensului patrimoniu de observaţii meteorologice
analizate critic, sistematizate, prelucrate şi folosite
prin cunoaşterea bună a evoluţiei climei în trecut,
succes evoluţia sa posibilă în viitor.
Timişoara,

1994

Lungu din Berlişte, se pot adăuga
populare, care mai trebuie culese,
în mod ştiinţific, deoarece numai
vom putea determina cu mai mult

ALEXANDRU ZĂNESCU
(CANADA)
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Anexa I.
DESCRIERE
Calendarnl cuprinde: 5 F + 182 p.; are fonnatul 11 x 18 cm şi păstrează o
paite din cope1ta originală de hâitic lipită pe lemn, legată cu pânză de culoai·e
neagră. Întrncât foaia subţire de lemn a cope1tei (1 j mm grosime) a crăpat pe ve1ticală, ia,r pfuţile desprinse din margine s-au pierdut, unul din proprieta1i a adăugat sub
restul copertei de lemn rămase, două foi de caiton gros, cusute cizmăreşte.
Pe fragmentul cope1tei originale se poate citi titlul scris în caractere de tranziţie:
CĂLINDAR
pe
140 de Ani

(IU)

alcătuit
şapte
Unnează

o

filă

de

forzaţ şi

pe
plane(te)

foaia de titlu (F. 1), care cuprinde

următorul

text:

"CĂLINDARIU"
aşezat

pe şapte planete, în cai·e să
cuprinde 140 de ani, începându(-)se dela
anul 1816 şi slujaşcc până la viitornl
an 1956.
Întrn cai·e să arată Timpmile fieşcfuuia an, precum şi ce Timp va fi în fieşcare
an făr de nici o schimbai·e, numai cetitoriu să cetească în trânsul cu bună luare
aminte, fiind că iaste a.5ezan acest Călindariu pc Clima învecinatelor Tări, în
cm·e să mai cuprinde şi anii dela Hs, Mîna anului, Crugul Lunii pentm tot<lcauna când să naşce Lumina, şi când să scirbiază Lumina, cum şi Sinăxaiiu celor
12 Lunii înpreună cu Sftrbătorile, şi Pashalia pe 140 ani, începută dela anul
1816,. din Gromovnic arată tunetele, fulge1ilc, cai·e după aciaia a.rată ce vriame
va ourma după aciaste siamne, mai ai·e şi alte multe întcresante lucmri, după
cum la sfâI-şit în scara lui să viade.
(fără editor şi loc <le apariţie)
1858
Apoi sunt tipă1ite în ordine:
(1) "Scmtă povestire hronologhicească" (f. 2-5); (2) "Sinăxariul celor XII luni"
p. 1-16; (3) "(Tablele anilor cu planetele lor)", p. 17-44; (4) "Aciastă tablă
învaţă pentru sti~tua ce să chiamă Tigâra, ca să se şeic în fieşce care lună, în ce
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z1, m care loc să află", p. 45-46; (5) "Arătare pcntm seminţe", p. 47-48; (6)
"spunere de casnici", p. 48-52; (7) "Începutul gromovnicului a1ui Iraclie Împărat,
pe 12 zodii, şi să începe de luna lui Mm1ie întm accsta5i chip", p. 53-69; (8)
"Pentm de asă şei, câte săptămâni sunt dintr' o zi mm·e pănă într' altă zi mare",
p. 69-70; (9) "Prognosticon sau mainainte şcire, pentm schimbarea văzduhului, şi
a luciurilor văzute, C<ffe în toate zilele să întâmplă, de unde fieşce cine poate să
cunoască, ce făliu de st<u-e va 1i a anului viitoriu, fmute folositoare la toţi
oamenii; im· mai vâ11os celor cu casă", p .71-92; (10) "Cmgul Lunii, penlm totdeauna, când să na5ce (şi să şcirhează) Luna (ziua sau noaptea şi la câte ceasuri)'', p. 93-100; (I I) "Stăpânirea celor Şapte Planele. (înpreună cu ciale 12
zodii, fieşce cm·e Planetă cu ce zodie slăpâniaşce, şi ce lucrare are)", p. 101119; (12) "Siamnclc a 7 Planete ce siamne au, să le cunoaşceţi", p. 119-121;
(13) "Trepiatnic pcntm siamnele omeneşci", p. 122-128; (14) "O aflare noao,
pcntm tămădui1ia de vătămătoaria hoală a ciumii", p. 129-131; (15) "(Căutmi.a în
cc Planetă tia.i născut)", p. 132-140; (16) "Inceputul Zodiilor ce spun omului
toate anume, viiaţa lui cum va pctriace şi ce primejdii va avia", p. 140-160;
(17) "lnvăţătură pentru înţelesul Pashalici'', p. 161; (l~) "(Pasha1ia)", p. 162-171;
(19) "Câteva curiosnicc allfo·i", p. 172-177; (20) "Omul şi anii vieţii lui", p.
177-181; (21) "Scmă pentru toate ciale cc să află înttu acest Călimdm"iu'', p.

182;
Ilustraţii

ale planetelor se gftsesc la: p. 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 101, 103,

105, 108, 112, 115, 117

şi

132, 133, 134, 135, 136, 137, 139.
Ilustraţii ale zodiacelor ia: p. 48, 49(2), 50(3), 51(3), 52(3), 56, 57, 58, 59, 60,
()1, 62, 64, 65, 66, 67, 68 şi 141, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 154,
156, 157, 159.
Prognosticon semnat de Ioan Zograf la p. 72.
Urmează cele· XVII lile ale însemnărilor, cronica propriu-zisă fiind înscrisă pe
primele Xll rik, fila XIII este albă, L XIV şi XV, însemnări diverse, inclusiv consemnarea semănatului; fila XVI, a fost ruptă, rămânând un rest indescifrabil în paitea
de sus, iar fila XVII, însemnări din anul 1862 şi notaţii diverse. Fila XVII constituie
şi forzaţul după cmc vine copc1ta cu care se încheie calendm11l.
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Ane~a

2

CELELALTE ÎNSEMNĂRI DE PE CALENDAR
(Cope1ta interioară, caractere latine, creion)
" la pro ta [i:>rotopop] pre biru 76 face la O nea
5 f. 34(x) 77
78
şi Sidoxia. face
3 f. 9l(x)
Sumu
9 f. 25(x)
la Petru biru 2 f. 64(x) sidoxia l(f) 95(x) ".
(forzaţ 1, verso, lat.)
(creion negm)
"Omu care facie tigle, Costandin !zvonari din Oraveţia".
"Toma ălu dela Cruciţia79 e Ia Dall:x)şcti80 laitnandu~O ".
(cerneală neagră)
(creion albastru)
"Amn visatu de f1iguri e bunu de cunpăratu Virdem Craitu82 ".
(cerneală neagră)
"Dascălu dela Sârbova83 Gaitinu Stoichescu, Epitropu84 Iochera
Vichenta au trimisu epistola în 28 maiu ( 1)886".
(cerneală violetă)
"Sacoşu Sârbâscu85 " (Încercare de peniţă ?)
(creion ncgm)
"Advocatu din Bisericalbă86 Selesi Isfanu şi din Oravetia Doctom
Fiti".
(cerneală neagră, o adunare pe ve1ticală) "l fl. 20 (+) 10 (+) 12 (+) 18 (+) 10 (=)
1 f. 70(x)".
(Foaia de titlu, lat., creion negru, scris mămnt, parţial şters)
"P(avel) Murgu„(şters - ilizibil)„în 22 Fevmaric 1876".
(F. IV. recto, lat., cerneală violetă) "N. 414, Pavel Murgu din Ie1tofu87, în 1 Martie,
N. 157".
(p. 3, lat., creion negm)
(scris în dreptul datei de 17 oct.) "Semă(n) grâu de la Vale8 8"
(idem, 21 oct.) "Rusnic".
(idem, 22 oct.) "Ogaşi".
(p. 4. lat., creion alba'itm, sc1is în dreptul zilelor de 29-30 nov .)
"aşa(- )i iama ca la plating9„. (În faţa textului tipăiit, un semn
compus din cerc şi cruce la mijloc)
(p. 8. lat., creion negm, în dreptul datei de 9 febr. în stînga text)
"fătat scro(a)fa" (repetat cu cerneală) "fătat scro(a)fa 18 f."
(p. 9. lat., cerneală, în dreptul datei de 12 febr. în stânga text)
"s(-)a(- )n(-)bătatu sero(a)fa în tei".
(p. 182. lat., creion, în josul paginii) "Pavel Murgu scriitorul de nume90"
(f. I. v. lat., cerneală neagră): (desen - caricatură de cap bărbătesc cu pană la pălărie iar
alături scris şi subliniat "Copi,Iu mieu studentu", mai jos, pe trei Iindmi sînt însciise):
i-~
"Balsamu Copainu191".
"Tu şi legş~u92„.
"Ai gi lila - ".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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94
în josul paginii) "pcntm a a via glasu bunu scumpina
şi
cunicelc95 fie11e bine şi numai se clătfrri [clăteşti] gura, dmu se
AU bei că(-)i vătămătoare, pcntrn că nu e bunu c.le băutu, sfeclie
cu rotche9 6 fe11e şi se bea apă c.lc aia".
(f. XIV, v. lat., cerneală) "1872, .Tuliu 31 - de frigmi e hunu Scoferu gaislu97 dela
potichcr9 8 de IO x99 doeă [două] lingmi buczu IOO şi docă de
Vinu Carei lefclu IO I_ G. Lungovits, preotu".
"Cupai Balsamu 102 c bunu pcntrn tripâlu 103 cîndu c vătămatu
(bolnav) omu lu".
"Tatăl nostm ţigănescc,
/\. maro dade.lei, ko sinjal am.Ic troten, osmdo tovcltro then se
odaj, anke tevcl lu upornpli pot;.ţj Jamaro sako di-viL:no maro
totadirc preostin amare grihi kcrdengi taj malomen andolia mircb,
ncskcro davavibe loj muk amcnole liac vcniav. Amcn ..."
(f. XV r. lat., cerneală) "În'iemnarc cum trebuie să se facă soponul, la o ocal04 de
jumarcţi 105 unu funtu 106 de laugenu 107 dela Ornveţia, funtu cu 10
cm:(ceri)IOR şi 2 olbel09 de apă din râu şi sare câtu vrei şi se
fiarbă numai unu ciasu în tâni [întâi] se puni jumm·cţi apoi delocu
[îndată] apa cunpărată şi la~i cu jumarcţii şi cu apa cunrărată se
fiarbă pânu pcm [dispar] jumarcţii, apoi atunci măsori la t• •· 1 ica de
jumareţi 2 olhe de apă şi atuncia încă mai nainte se ferf-.L. ..ipa din
râu ca să fie gata cându îţi trehă şi dacă ai multu jumarcti atunci
tllrni odată jumătate şi altă c.lată jumătate şi la..'iă se fouhă pînă se
alcgie soponu, atunci se lu prohcscu [încerci] p1inu o după şi dacă
pa'ie [trece] prinu cfupă cfmdu o scurgi ca tăcţii, atunci îi hunu".
(f. XV v. lat., cerneală) "în obligaţii 1037 bani gata 1772"
"pentru pecingin(e )a pre omu sau cum de găină 11 O c hun frnndie
[frunză] c.le nucu fou1ă şi unsâ, că(- )i trec ie".
(f. XVII r. lat., cerneală) "pentru de regoril l I l i<L'itc hun a luva cicla apotcccr 112
Spcrmancet 113 mestecat cu cuier negrn 114 şi cu d(-)al galhin 115
se fiarbă în lapte".
'\le urechi (e) bun mfutduJa oloii 16, SC Întinc CU pamnic [palma]
şi se bade [bagă] în urech ie".
(f. XVll v. lat., cerneală) "Duminică în 18 Iunie s(-)au gonitu vaca (1)889".
(urmează o listă Je socoteli scrisă cu creionul, text şters, ilizibil).
(Pa11ca interioară a ultimei cope11e, lat., creion) "care vrc(a) se ia finu pre anu
(1 )889i, Pau 117 alu Trăilă Creţiu, Pau Bîzu, Pau alu fova Bcfana,
Pavclu Chccheşu, Ilia alu Tanitioiul 18".
(f.

XlV, r. lat.,

cerneală,
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NOTE

ŞI

BIBLIOGRAFIE
„

1 N. Iorga, Observatii si probleme hănătcne, Inprimcria Naţională, Bucureşti,
1940; I.B. Mureşianu, Circulatia că1tii vechi româncsti în Banat si mesajul ci, mss.
2 Berliste, Berlistyc, Bârlişte, com. în jud. Caraş-Severin, veche localitate
românească situată în apropierea frontierei cu R.S.F. Iugoslavia, pe malul pârâului
Vicinic, afluent al Caraşului. În fişele manuscrise pregătite de N. Ilieşiu pentru o
monografic a Banatului figurează ca amintită documentar la 1378, dar data e nesigură
cf. N. Iliesiu, mss, Muzeul Banatului, Timisoara.
În Jiqionaml lui C. Suciu, care pr~ia informalii de la Pesty Frigyes, Krass6
Varmegye Tl.)11enete, II/I., Budap„ 1884, p. 39, Berlişte apare pentm prima oară întro diplomă transilvăneană din 1611, cr. C.Suciu, Diqionar istoric al localită1i!or din
Transilvania, I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1967, p. 74. Localitatea apare în primele
hă11i hănăiene întocmite de administratia austriacă (1723-25, Ha1ta "Mcrcy'') ca
"Berlist", cf. I. Szentklaray, Szaz ev Dcl-Magvarorszag, Temesvar, 1897, H<u1a "/\.".
Într-un manuscris semnat Je I.I. Sacahcnt în 1792, cuprinzânt.1 lista bisericilor care se
găseau în zonă la plecarea turcilor din Banat, Bcrlişte figurează cu un Ioc de biserică, un preot, avea 108 casc şi 498 suflete, mss. copiat de Ioan Boroş, Dosar
Monumente istorice pe anul 1930, Muzeul Banatului Timişmu-a.
~coala este atestată de la 1776, iar primul învătător cunoscut este un mcmbm
din familia cronicarilor, respectiv Ştefan Lungovid, care apare în 1785, cf. P. Radu,
D. Onciulcscu, Conl!ihutii la istoria învăţământului Jin Banat până la 1800, Ed.
Litera, Bucureşti, 1977, p. 252.
La 1855, lkrlişte g;:izduieşte rcşedinta unei suhdireqii miniere, cf. I. Lotreanu,
Monografia Banatului, Timişliara, 1935, p. 63.
La începui de secol XX, localitatea avea peste 1000 de locuitori, cf. S.
Moldovm1, N. Togan, Dictionaml numirilor de localităti cu poporaţiune română din ·
Transilvania, Banat, Crisana si M aramurcs, Tir. Libertatea Orăştie, Sibiu, 1919, p. 15,
care dau 1144 locuitori, <..lin c~U'e 1106 români, restul germani. După anul 1920
numfuul scade, C. Mai1inovici şi N. !strat i, cr. Dictionarul Transilvaniei, Banatului si
celorlalte tinuturi alipite, Inst. Je /\rtc grafice /\r(calul, Cluj, 1921, p.19, dau,
folosind statistica din 1910, un total Je I 150 locuitori şi 880 în 1921, din care 877
români. În Bcrlişte erau 268 casc.
Denumiri de locuri în hotar, Spanlovitia sau Spaitoviţia, Ogaş, Rovinc, De la
Vale, Rusnic, Dealul Vrani, Poieni, Livade sau Live<li, Ihrilontu, Crucita sau Crutila,
Picături, Ementi('!) şi pusta Breslova (după localitatea Jisrfuută semnalată de Pcsty
f-rigyes, op. cit„ II/I., p. 47).
3 · Al. Zănescu, Pagini din istoria climei, comunicai·e la Simpozionul dedicat
"7.ilci Meteorologici", Tg. Mureş, 23.03.1978; iucm, Keine Eiszeit zu e1wmten, Neue
Banatcr Zeitung, Timişoai·a, scrie 12Jl9.-03.I0.1979; D. Lăzărescu, 'valorificarea
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vechilor informalii asupra fenomenelor hidrometeorologice rare ... , în Lucr. Sesiunii
Stiintirice a Ins!. de Meteorologic si HiJrologie, Buc., 1979, p. 19-22: Al. Zănescu,
Vechi ohservatii meteorologice în Banal, Comunicare la Sesiunea Ştiinţifică a I.M.H.
l~ucureşti, 12-13.05.1981; idem, Istoria climei - o nouă sliintă, Almanah Românja Pitorească, Bucureşti, 1982, p. 85-89: idem, Hochwasser, Dune und grimige Kăltc,
N .B .Z. Timişoara, seric 20J) 1.-03 Jl2.I 982.
4 (I. RăJuică, N. Răduică, CalcnJare si Almanahuri Românesli 1731-1918, Ed.
ŞI. şi enciclop., Buc., 1981, p. 420, Nr. 1108/1858, vezi şi M. Tomcscu, Calendarele
Românesli (1733-1830), Ed, Didactică şi Pedag., Buc„ 1957, p. 51, unde calendaml
Jin 1858 figurează după ediţia IX, (a X-a?).
5 Calcndaml se gfo;cşle în posesia automlui acestor rânduri şi penim a uşura
idcntilicarca ediţiei, dăm în anexa I descrierea sa detaliată.
6 Fondul de carte veche al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Cuanscbcşului, colele
I LJ .809 şi 19 .822.
7 Informatic primită de la I.B. Murcşianu, căruia îi aducem şi pc această cale
cele mai călduroase mulţumiri.
8 A fost reprodus în limbajul original, pentru interesul pe care îl prezintă, cu
excepţia adăug:Irii semnului la "ă" şi unor semne de punctuaţie menite a uşura lectura. Completfu·ilc au fost cuprinse între paranteze curhe ( ), iar explicaţiile scm1c
între paranteze drepte [ ] . Informaţiile au fost ordonate cronologic.
9 Nu am găsit explicaţia diferenţei de timp între coacerea şi culegerea
sl mgurilor.
10 "şur' sau "şuc", de la Schuch, măsură de lungime constituind a şasea pai1c
dintr-un stânjen, avea 0,316 m., cL N. Sloiccscu, Cum mftsurau strămosii, Ed.
Ştiinţirică, Buc., 1971, p. 70. Pentm Banal, dimensiunea a variat între 28-30 cm., cf.
N. I-foru, Alte Masscinheitcn und Mengcnangahcn, în Handwcrk und Brauchlum, Ed.
Facla, Tim., 1975, p. 71-72. În sudul Banatului se mai spune "şuc" lungimii obţinute
din mi:irimca pumnului strâns, cu degetul marc ridicat, având cca. 17-18 cm.
Informator Ion Imhrescu, n. 1927, din corn. Eftimie Murgu (Rudfuia) Nr. 348 Jud.
Caraş-Severin.

I J ·'Lanl" sau "jugăr", mfo;ură de suprafaţă care poate avea !ie valoarea oficială
de jugăr cadastral cu o suprafaţă de O„"i7546 ha, fie jugărnl unguresc cu o suprafaţă de
0,43117 ha, cr. L. Wagm.:r, Einfache und comhini11e Rcduclionstabellen der ()ste11"eichischcn, ungarischcn, deulschen, englischen unu Metrischen Maise und Cicwichte, verl.
B. Nagcl, Budupest, 187.5, p. 13 şi 24. Vezi şi N. Stoiccscu, op. cit., p. 128.
J 2 "furtae" sau ferdelă, de la Vic11cl sau Verii, adică sfc1t, măsură de capacitate pentru cereale cu valomea variahilă după regiune între 25 ,4 1, 20 I şi chiar IO 1
cf. N. Sloicescu, op. cil.. p. 237-238. Pentrn Banat, N. Horn, op. cit., p. 78, dă valoarea de 12 „'5 kg.
J 3 "Sulone", ştiulete de pnrumh. Informator Ion lmhrescu, vezi, supra, nota JO.
14 "şineag", şineghic sau şinic, m[1sură Je capacitate pcntm cereale vai·iind
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Jupă

regiuni şi epoci, echivalează în greutate Je la 12 la 50 kg. cf. Dictionaml
Limhii Române (D.L.R.), XI/I, 1978, p. 1399.
15 "Pau", este prohahil nume de botez, după cum poate proveni dintr-o prescurtare de la Pavel-Paul (?). CrcJcm puţin prohabilă varianta prescurtării de la paurpaure, adică ţăran, cf. D.L.R., VIII/I, p. 208, întmcât ţăranii bănăţeni nu-şi adresau
între ei această denumire.
16 "florin V .V.", monede de aur şi argint care au circulat în Banat până la
sffu-şitul sec. XIX, cf. Dictionaml Explicativ al Limhii Române CDEX), p. 341, vezi
şi C. Diaconovich, Enciclopedia Română, voi. II, Tip. W.. Krafft, Sibiu, 1900, p. 425
suh "fiorin". Sigla "V.V." inJică aşa zisa Valoare Vieneză, "Wiencr Wahrnng" stahilită după conventia monetară din 1857, cf. I. Conrad şi alţii, Handwfatcrhueh der
Staatswisscnschaltcn, V, Jena, 1900, p. 928-931.
17 "Creiţar" sau crucer, notai deseori cu "x" era o monedă mică de argint, mai
târziu Je aramă, care a circulat în Banat până la sfftrşitul sec. XIX, valorând în
perioada însemnărilor a suta pai1e dintr-un florin, cf. DEX, p. 207, vezi şi C.
Diaconovich, op. cit., p. 55.
18 Toate amplasamentele c<u-e urmează sunt microtoponimc în hotarul comunei
Berlişte.

19 "peccnii", cruci formate Jin snopi de grâu, Inf. Ion lmbrescu, vezi, supra,
nota 10.
20 "Obrnţiu", obraţ, cărare printre hnlJe, sau dmm de câmp printre ogoare, cf.
D.L.R., Vll/2, 1%9, p. 55.
21 Microtoponim în hol<uul comunei.
22 "lbirlont" de la LJherlamJ, în hotmul corn. Jkrlişte: "() zonă cu teren arabil
şi păşune", cf. Diqionar Toponimic al României, Banatul, Lit. F-K, Universit.
Timişoara, 1982, p. 121. Penliu LJhcrland, vezi 1. Clrimm şi N. Grimm, Deutsches
Wiirterbuch, XI Bd., Hirzcl Verlag-Leipzig, 1956, p. 362.
23 "pricu", a.re sensul Je cel mic - copilul, de unde vine şi prichindel, adică
mic de statură, cL DEX, p. 742/a. Nu putem exclude nici prescu11arca de la pricopsit, cu amhek sensuri îmhogălit sau învăţat, d. DEX, p. 742/h sau eventual prcscu1tarea de la Piicopie-Procopie, dar acestea sunt mai puţin probabile.
24 Suprafo\ă situată la N-1: de comună, cuprinsă între p. Vicinic şi Canalu!
morii.
25 Vezi supra, nota 21.
26 "de uric" arc de obicei înţelesul: pentru totdeauna, de veci (Ex: "dau cuiva
ceva de uric"), cf. H. Tiktin, Dictionar Român-(lerman, Ill, Bucureşti, 1924, p. 1692,
vezi şi DEX, p. 1000. Aici me însă înţelesul de: neîntrerupt, ncsfftrşit, inte1minabil.
27 "acov", măsură de capacitate pentm lichiJe variind între 52 şi 56.,_9 I, cf. N.
Stoiccscu, op.cit., p. 170.
28 "Je elimu", neidentificat; după grafia manuscrisului s-a analizat şi varianta
"cliuc", ceea cc rămâne din struguri după tescuire, cr. D.L.R., III, 1913, p. )N), dar
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contextul nu pare potrivit.
29 Vezi supra, nota 17.
30 Contradicţie în textul original între: "de primăvara săcietă'" şi "primăvara au
fost pna multă ploaie".
31 Vczi supra, nota 26.
32 Pacea de la San Stefano, tratatul iuso-turc încheiat la 19 febJ3 mait. 1878,
fără paiticiparca ţării noastre, prin care se recunoaşte independenta României, vezi, Const
C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, lsto1ia României, Ed. Albatros, Buc., 1975, p. 637.
33 Vezi supra, nota 21.
34 V czi supra, nota 18.
35 "leotiedcru" vine poate de la denumirea unei instalaţii casnice de extras ulei
comestibil, de la care, în uima presării pot rămâne nişte tmte mici, aici având un
~iametrn de 6-8 cm, cât este diametrnl unui par la capătul de sus unde se loveşte cu
maiul. Uleiul se putea extrage fie din floai·ea soarelui, (Helianthus), fie din Răchiţele
sau Sălcioară (Elaeagnus angustifolia L.), cf. Valer Butură, Enciclopedia de etnobotanică românească. Ed. Şt. şi Enciclopedică, Buc., I 979, p. 197. În ce priveşte grindina
deosebit de mare, ea este confirmată de o însemnare cu caractere chi1ilice, aflată pe o
Psaltire din localitatea apropiată Nicolinţ: "În 21 mai 1879 au bătut piatra de tot
cumplit, mai gata tot hotam nostru, ba şi alte holară şi au. ţinut preste 3/4 de oră
încât au trebuit să are oamenii holdele de grâu bătut", cf. I.B. Mureşianu, op.cit., mss.
36 Sensul cifrelor nu a fost identificat.
37 "metie", metz sau baniţă, avea 50 kg, cf. N. Horn, op.cit., p. 76.
38 Vezi supra, nota 14.
39 Vezi supra, nota I I .
40 Rusova Nouă, sat între corn. Berlişte şi Nicolinţ, sat în corn. Ciuchici,
ambele în jud. Cai·aş-Severin, situate la sud de Berlişte, cf. I. Iordan ş.a., Indicatornl
localitătilor din România.
4 I Vezi supra, nota 2 I .
42 Calea ferată Oraviţa„T;un, tronson al primei linii ferate realizate în Banat
(Oraviţa-Baziaş), deschisă la l.XI.1856, cf. D. Karolyi, Constrnctia de căi ferate în
Banat, (1856-1914), în Banatica, II, Reşiţa, 1973, p. 206 şi 212.
43 Rusaliile au căzut în anul 1884 la 27 mai.
44 Poate că este vorba despre primul atac de filoxeră la Berlişte. S. Borovszki
mentionează <.:ă primele atacuri în Banat s-au produs în anii următ01i după 1880, iar
însemnarea din cronică apmţinc anului 1884. La Vrfac, în zona apropiată, primele 17
ha. din noile plantaţii de vie au început să producă în 1887, cf. S. Borovszki, Temes
V armegye, Budap., (1914 ), p. I 71 şi 444. Vezi şi C. Diaconovich, op.cit., III, 1904,
p. 589 sub Phylloxcra, cai·e menţionează atacurile din Austria 1872, Ungaria 1875,
Italia 1879, Serbia 1882, România 1883 şi Bulgaria 1884.
45 Vezi supra, nota 21 .
46 Vezi supra, nota 24.
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47 Vezi, supra nota 21.
48 Azi, Kusici, În R.S.F.Iugoslavia, cf. M. Marcovic, Geografsko-Istorijski
imenik na<;e)ja Voivodine, Novi Sad, 1966, p. 102.
49 Lcscoviţa, sat corn. Naidăş, jud. Caraş-Severin, este situat la sud de Berlişte,
cf. I. Iordan, op.cil., p. 166.
50. Zlatiţa, sat corn. Socot, jud. C.S., cf. I. Iordan, op.cit., p. 276.
51 "Corni", coarne sau căpriori, grinzile înclinate ale acoperişului, cf. D.L.R.
III, 1913, p. 797.
52 "Cordă" sau coardă este grinda orizontală de la baza şarpantei, ca.re
fmmează tavanul, cf. D.L.R., III, 1913, p. 594.
53 Vezi supra, nota 10.
54 Vărădia, comună în jud. C.S., cf. I. Iordan, op.cit., p. 65.
55 Azi Socica, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 162.
56 "Patrova" sau Petrovac, azi Greoni, sat în corn. Grădimui, Jud. C.S., cf. I.
Iordan, op.cit., p. 150.
În c.licţionaml lui C. Suciu, op.cit., I, p. 270, denumirea nu figurează, apar
numai Greovăţ, Greovac şi Gerfa:, dar în hăltile militare, sc. 1:75.000, zona 25, col.
XXV, din seria anului 1884, sub denumirea oficială "Gcrikz" apare în paranteză
"Petrovac". Este posibilă fie contopirea a două sate, Greoni şi Petrovacz, care la
1793 să fi dat numele de Greovăţ, cum afirmă I. Lotreanu, op.cit., p. 203, sau e
posibilă existenţa unei denumiri locale, paralele cu cea oficială.
57 Broşteni, sat apmţinând oraşului Oraviţa, cf. I. Iordan, op.cit., p. 92.
58 Ţara Almăjului, numită şi depresiunea Bozovici.
59 Această grindină excepţională este confomată de însemnarea găsită pe un
Antologhion din Vă.rădia: "a bătut piatra atât de marc în cât a omorât tot şi caselor
a spai1. ţigla, numai lăteţii şi cornii au rămas'', cf. l.B. Mureşianu, op.cit., mss, p.
140 şi e c.lescrisă plao;tic de Va<;ile Popovici: "a bătut o piatră ca ouăle de găină şi
s-au nimicit toate bucatele, pomii, casele, s-au omorât vite şi multe pa.seri", cf. V.
Popovici, Monografia Comunei Pătas, Caransebeş, 1914, p. 27 şi 101. Ar fi interesant
de verificat, dacă în registrele pm·ohiale se găsesc într-adevăr consemnate şi decese de
pe mma grindinei.
60 Azi corn. Socol în jud. C.S., cf. · 1. Iordan, op.cit., p. 62.
61 Azi Dubovac pe Dunăre, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 58.
62 Azi Vracev Gaj, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 196.
63 Vezi supra, nota 48.
64 Ibidem.
65 Azi oraşul Bela Crkva, în R.S.FJ., cf. M. Marcovic, op.cit., p. 38.
66 Vezi supra, nota IO.
67 Rusova Veche, sat corn. Berlişte, cf. I. Iordan, op.cit., p. 222.
68 Asesor, persoană alăturată, supleant în consistoriul eparhial, cf. D.L.R. 1/1,
1913, p. 304, respectiv în organul administrativ şi disciplinai· care conduce o biserică.
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cf. DEX, p. 187.
69 "P.h.D." este prohahil prescmtarea de la "Prea hunul Domn". (?)
70 Începutul Postului mare, cîml se găteşte fără came, vezi DEX, p. 726.
71 Vezi supra, nota 17.
72 Filoxera a apămt probahil cu câtiva ani înainte, vezi supra, nota 44, dar e
posibil ca nu toate viile să fi fost atacate şi distruse concomitent(?). De data acea<;ta
cronicaml ştie despre cc fel de atac este vorba.
73 Azi oraşul Vrsac din R.S.F.J„ cf. M. Marcovic, op.cit., p. 197.
74 Ibidem.
75 Vezi supra, nota 9.
76 Contributia materială a preotului penltu protopop.
77 Vezi supra, notele 16 şi 17.
78 Contribuţia preotului pentm episcop.
79 Vezi supra, nota 21, aici probabil este vorba de o fermă sau de un sălaş
constmit în hotarnl respectiv.
•
80 Dalhoşet, corn. în jud. C.S„ cf. I. Iordan, op.cit„ p. 50.
81 "laitnaml", Leutenant, Lieutenant sau sublocotenent, cf. D.L.R., II/2, fose. 2,
p. 146., suh "Legman".
82 "Virdcru Craitu", vine probabil de la "Fiehcrkraut", (E1ythraea Centaurium
Persoon), plantă folosită sub fmmă de ceai şi considerată un excelent medicament
împotriva fehrci, cf. A.P. Dinand, Taschenhuch der HeilpD<l.':lzen, Verl. IF. Schreiber,
Esslingcn und Mi.inchen, I, 1935, p. 81. Se foloseşte şi în medicina noastră populară
sub numele de Floare de friguri, Frigurică, Cintaură, Potroacă, sub fmmă de infuzie
sau praf, contra frigurilor, cr. V. Butură, op.cit„ p. 68. Planta a figurat ca medicament şi în farmacopeea oficială austriacă sub numele de "Herba Centamii minores
florida", cf. Adolf Weinbergcr, Compendium der Arzneimittellehre nach der neuesten
iisteneichischen Phaimakopoe vom .Jahre 1855, Verl. von Carl Gerold's Sohn, Wien,
1855, p. 232.
83 Sârbova, sat corn. Racoviţa, jud. Timiş, cf. I. Iordan, op.cit., p. 232.
84 Tutore, curator, administrator de bunmi bisericeşti, cf. Dictionarul Limbii
Române Literare Contemporane, II, p. 216, vezi şi DEX. p. 303.
85 C. Suciu, op.cit., p. 92, menţionează numai două localităti cu numele de
Sacoş: S<Lcosu Mare, care s-a mai numit Sacoşu Unguresc, la 1851 "Magyar Szakos",
sau Sacoşu Românesc şi Sacosu Turcesc, la 1851 "Torok Szakos". Nu am găsit date
despre un "Sacoş Sârhcsc".
86 Vezi supra, nota 65.
87 Iertof, sat corn. Vrani, Jud. C.S„ cf. I. Iordan, op.cit„ p. 159.
88 Vezi supra, nota 18.
89 "iarna ca la platin", este poate o transcriere fonetică a expresiei ge1mane
"Wie in Blat", ca la ca.I1c - în sensul de ia.I·nă temeinică, ia.I·nă grea. Nu este poate
exclusă nici varianta - a-şi lua plata, a-şi primi pedeapsa, având acelaşi înţeles.
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90 Prohabil "cel ce scrie" numele pc crncea decedaţilor.
91 "Balsamum Copaivae", preparat farmaceutic uleios folosit ca medicament
extern împotriva durerilor fizice, cf. D.L.R. VI, 1913, p. 462, dar utilizat în trecut şi
ca dezinfectant pcnlrn tratarea infecţiei căilor urinare, cf. M. Zettkin şi al., Wi11terhuch
der Mcdizin, Berlin, 1964, p. 102, vezi C. Diaconovich, op.cit., I, p. 378 şi R.
Weinberger, op.cit., p. 80-81, care îl recomandă pcntrn boli genitale, blenoragii, etc.
92 "Tu si legonm", probahil Tussilago, (fossilago farfara L.) denumită popular
Podbeal, plantă folosită în stare proaspătă ca dezinfectant pe tăieturi şi abcese, cf. V.
Butură, op.cit., p. 191 şi ca expectorant contra tusei, cf. Ludwig Krocber, Das
Ncuzeitliche Krăuterhuch, Hippocratcs-Verlag, Stul1gait-Lcipzig, 1934, p. 180. Vezi şi
R. Weinhcrgcr, op.cit., p. 200, caI·e îl recomandă pcntm catare, blenoragii, etc.
93 "ai gi lila", respectiv "aiu (sau usturoiul) de lila", este fie usturoiul comun
(Allium sativum L.), fie cel sălbatic (Allium rotundum L.), ambele din familia
Liliaceelor, frecvent folosite în medicina populară, se aplică pe buboaie, la indigec;tii,
contra tusci, a bătăturilor, etc., cf. V. Butură, op.cit,, p. 26 şi 244, R. Weinberger,
op.cit., p. 88, îl numeşte "Bulbus Alii", dar menţionează şi un "Bulbus Scilae", (Scilla
Mmitima L.), ambele din fam. Liliacee, în cm·c mai intră şi "Die lichte Aloe"(?),
Ibidem, p. 30-31, folosită pcntm blenoragii, fehră, etc. Este fomte posibil ca cele trei
medicamente incluse sub notele 91 , 92 şi 93 să se, constituie într-o reţetă unitm·ă.
94 "scumpi na", poate li "Syringa Vulgaris", c;f. N. Tiktin, op.cit., III, p. 1397,
respectiv liliac sau jorgovan, din florile căruia se extrage uleiul ete1ic folosit în parfumerie şi caI·e me multiple folosinţe în medicina populară, cf. V. Butură, op.cit., p.
134, dm· decocţia acestuia nu e "vătămătoare" cum scrie cronicarnl. De aceea este
posibilă varianta "scumpie" (Rhus eotinus), cf. H. Tiktin, op.cit., III, p. 1397, vezi şi
Iuliu Prodan, Flora mică ilustrată a României, ed. II, Cluj, 1939, p. 314 sau şi mai
.c;igur: Scumpia, respectiv Oţetaiul (Cotinus cogygria scop.), UI·bust al cărni decoct de
rămurele se folosea ca dezinfectant, cf. V. Butură, op.cit., p. 212.
95 "cunicele", cunycelc sau cuişom·c (Caryophyllus Aromaticus), cf. H. Tiktin,
op.cit., I, p. 450 şi V. Butură, op.cit., p. 83.
96 "rotche'', rotcă sau ridiche (Raphanus sativus), cf. D.L.R., IX, p. 567, era
folosită ca leac obişnuit împotriva tusei, cf. V. Butură, op.cit., p. 198.
97 "Seoferu gaistu" vine probabil de la "Seifen geist" (Spititus saponatus),
medicament folosit în contuzii, hematoarne, lucsatii, entorse, etc., cf. A. Weinberger,
op.cit., p. 406.
98 potil:hcr, apotccer, Apothckcr sau farmacist, cf. Noul Atlas Lingvistic
Român, (N.A.L.R.), Banat, I, 1980, 145/24.
99 Vezi supra, nota 17.
100 Pentm "buczu'', H. Tiktin, op.cit., I, p. 248, dă sub denumirea de Bucsaiu,
Bucsău echivalentul Typha Latifolia, care corespunde papurei, cf. I. Prodan, op.cit., p.
16 şi cm folosită în medicina populară, cf. V. Butură, op.cit., p. 177. Întrncât însă
cronicarnl preia mujoritatea denumirilor de plm1te ml!dicinale, prin intermediul forma-

100
https://biblioteca-digitala.ro

ciştilor,

din l. germană, credem că aici este mai probabilă varianta "Buchs" sau
Wilder Buchs (Arhutus uva ursi L.) folosită mai ales în vindecarea bolilor de tinichi,
vezică şi boli de nervi, cf. A.P. Dinand, op.cit„ p. 29. Planta a fost mult folosită în
trecut contra diareii şi a bolilor apm·atului urinar, apărând în tratatul lui Adam
Lonicems, Kreuterbuch încă din 1557, cf. Baltha'iar Ehrhart, Vollstandiges KreuterBuch, in Veri. Ioseph Wolssische Buchhandl. Augsburg 1783, p. 71, care constituie
de altfel ultima ediţie a lui Lonicems. În lucrarea lui R. Weinberger, op.cit., p. 8485, nu apar decât denumiri legate de Benzi.ic, (Benzi.ieharz, Resina Benzi.iei, Asa dulcis), prafuri (Bcnzi.iepulver) extrase din lemnul unui arhore (Styrax Benzoin D1iand),
din Sumatra şi Borneo, folosite în bronşite, laringite, catm·e bronşitice, etc. fără a se
potrivi contextul din cronică.
IO1 "Vinu Cafei lefelu", reprezintă tot o transcriere fonetică a unui termen
medical şi se poate refeti fie la uleiul bmn care se extrage din cafea, cu denumirea
de Cafcon, frecvent utilizat pe atunci în fdgurile tifoide, cf. C. Diaconovich, op.cit.,
I, 1896, p. 660, sau poate fi vorba de Vinum Chinae Sulfmicum, extras din "Coajă
de china", de fapt "Quina", nume dat copacului cm·e conţine Chinina (Chinchona
Cuprea), folosit atât pentru combaterea febrei cât şi ca întăritor pentm anemie, cf. C.
Diaconovich, op.cit., I, p. 809, vezi şi B. Ehrhai1, op.cit., p. 148-149. Nu putem
exclude nici varianta transcderii lui "V crdi.innte chlorkupfcr", folosit în sifilis, epilepsie, rahitism, etc. cf. A. Weinberger, op.cit., p. 136.
102 Vezi supra, nota 91.
I03 "tripâlu" de la getm. "tripper", blenoragie sau gonoree, cf. Meyers Neues
Lexicon, (M.N.L.), VIII, Leipzig, 1964, p. 152; vezi şi I.A. Candrea, Folclorul medical român comparat, Ed. Ca'ia Şcoalelor, Bucureşti, 1944, p. 222.
104 Ocaua penhu materii uscate, avea probabil valoarea semnalată în Banat
încă <lin sec. XVIII, de 2 funţi 1/4, adică 1,260 kg., cf. N. Stoicescu, op.cit., p. 281.
Mai este cunoscută măsura de lemn cu care se lua vama la cazanele de ţuică, deci
pentrn lichide, având 1,650 I, cf. V. Şerban şi Colab., Glosar dialectual cu specială
privire la Banat, (G.0.), specimen III, Universit. Tim., 1981, p. 18.
105 Bucăţile de grăsime de porc din cai·e se stoai·ce untura, cf. D.L.R., 11/2,
fasc. 1, p. 51.
106 "funt" sau Pfund, aici probabil "Apotheker Pfund" sau Pfund de fatmacie,
având 0,420045 kg; se mai folosea şi mărimea vieneză, "Wiener Pfund", de
0,560060 kg, cf. L. Wagner, op.cit., p. 14 şi N. Stoicescu, op.cit., p. 282 şi 293.'
I 07 "laugenu", din getm. "Lauge" este Hidroxidul de nahiu (NaOH) sau soda
caustică, cf. M.N.L., V, 1964, p. 298, vezi şi Dictionar de neologisme (D.N.), ed. III,
Buc., 1978, p. 1002.
I 08 Vezi supra, nota 17.
109 Pentru "olbă", echivalenţa ar fi sticlă, clondir, cf. V. Şerban, S. Otincu şi
Colab., G.D., spec. IV, Univ. Tim., 1982, p. 85. fără specificarea mărimii. Din compararea reţetelor casnice actuale de săpun, cu cca din manuscris rezultă că olba, deşi
101
https://biblioteca-digitala.ro

are o etimologie provenind din Halbă/Halbe, jumătate, cf. D.N., p.5 13, avea aici o
capacitate de cca. I 1, (0,935 l).
110 pecingine sau cur-de-găină, nume populare date mai multor boli contagioase, cf. I.A. Candrea, op.cit., p. 223 şi 384.
111 Este vorba probabil de reţeta unei alifii răco1itoare.
112 Vezi supra, nota 28.
113 "Spermancet", spe1manţet sau spe1maceti, cf. H. Tiktin, op.cit., III, p. 1469,
este echivalentul steminei, vezi DEX, p. 890. Aici credem însă că e vorba de "substanţa grasă, obţinută din craniul de balenă, caşalot, sau delfin, folosită în cosmetică",
cf. DEX, p. 882 şi D.N., p. 1010. Vezi şi A. Weinberger sub "Spe1ma ceti"
(Cetaceum), op.cit., p. 112, care menţionează folosirea sa în emulsie cu gălbenuş de
ou în prepai·area reţetelor cosmetice.
114 Se referă tot la cuişoare, vezi supra, nota 95, folosite aici pentru aromă.
115 Probabil gălbenuş de ou, vezi şi supra, nota 113.
116 Ulei de migdale, cf. D.L.R., Vl/2a, p. 81. Vezi şi A. Weinberger, sub
"Oleum Amygdalmum" sau "Emulsio Olei Amigdalarum'', op.cit., p. 305 şi 152-153.
117 Vezi supra, nota 15.
118 Este vorba de o lum·e în arendă sau penhu cosit în pru1e.

THE "METEOROLOG/CAL CHRONICLE" OF THE
LUNGU FAMILY FROM BERLIŞTE
1861-1891
Summary

The paper deals with hand-written notes on an 1858 printed calendru·, concerning meteorological observations recorded between 1861-1891.
· These notes can be considered as a real meteorological chronicle of the
climate evolution during the 2nd half of the 19th century in Banat.
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O IPOTEZĂ PRIVIND ACTIVITATEA ZUGRAVULUI STAN
ÎN BANATUL SECOLULUI AL xv111 ... LEA

Catalogul Colecţiei de artă religioasă veche a Arhiepiscopiei Timişoarei,
între zugravii care-au lucrat în Banat în ptima jumătate a secolului al
XVIII-iea şi numele lui STAN, dimia i se atribuie două icoane provenite din bisetica
românească din Banloc, cu temele Fecioara Maiia îndrumătoai·e şi Isus învăţător!. în
acelaşi context se mai menţionează că identificai·ea celor două icoane menţionate mai
sus s-a făcut prin compai·ai·ea lor stilistică cu "o icoană semnată Stan zugrav, existentă în Colecţia Vicai·iatului 01todox Sârb din Timişoara"2.
Ve1ificând materialul iconografic al colecţiei la care s-a făcut referire, n-am
depistat nici o icoană cai·e să poaite semnătura de Stan, în schimb, un gmp de
câteva piese ale acestei colecţii releva o ce1tă unitate stilistică cu icoanele de la
Banloc. Este vorba de un gmp de piese, provenite din iconostasul vechii biserici
sârbeşti de la Ofseniţa, localitate aflată de altfel în imediata apropiere a Banlocului3,
constând în: cmcea de iconostas cu moleniile (INV .689)4, uşile împărăteşti (INV .690),
o icoană cu tema Sf.Dimitrie (INV .697), o icoană a Sf.Gheorghe (INV .700),
unsprezece icoane ale apostolilor (INV.701-711), o icoană a Fecioai·ei Maiia cu pruncul de tip Heleusa (INV.694), respectiv icoana Isus Pantocrator (INV.695).
Pentm cfarificai·ea problemei p1ivind prezenta unui zugrav cu numele Stan în
zona noastră, ne referim în continuai·e la una dintre piesele ansamblului de la
Ofaeniţa şi anume la cele două uşi împărăteşti. Sculptate în lemn, în meplat, cu o
bogată decoraţie vegetală supusă echilibmlui geometric al liniilor sinuoase în formă
de opturi, acoperite cu foiţă de aur, ele se însctiu stilistic în ruia de influenţă a
sculptmii brâncoveneşti, deosebindu-se de exuberantele uşi împărăteşti de tip baroc,
caracteristice mai ales perioadei de după jumătatea secolului al XVIII-lea5.
Pictura acestora este a.~ezată în şase ca.o;;ete dreptunghiulare, câte trei pe fiecare
volet. În registrul superior a fost ilustrată tema Bunavestire iar în celelalte casete,
reprezentaţi cei patm evanghelişti. Pe voletul stâng jos, pe cachul icoanei cu imaginea
evanghelistului Luca se poate t)bserva, cu oarecru·e dificultate, sculptat în grosimea
aminteşte
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lemnului numele de Stan. Subliniem faptul că numele este înscris pe cadrul de lemn,
deci pc paitea sculptată a uşii şi nu pe pictura prop1iu-zisă. Acest detaliu, până acum
insuficient evidenţiat, constituie după opinia noastră cheia problemei şi a reprezentat
sursa confuziei plivind personalitatea ipoteticului zugrav Stan. Concluzia simplă care se
impune este după opinia noastră aceea confmm căreia numita "semnătură" a zugravului Stan, nu este de fapt decât semnătura meşterului sculptor în lemn, realizator al
acestui minunat exemplar de sculptură de cea mai bună tradiţie brâncovenească6.
Este cunoscut faptul că înclinaţia spre decorativism, specifică stilului brâncovenesc,
a dete1minat între altele şi o dezvoltare fără precedent a meşteşugului sculptu1ii în
piatră şi lemn. Din păcate numele meşterilor a rămas în marea lor majoritate în anonimat. Este drept că se cunosc azi doi dintre meşterii desigur dintre cei mai importanţi
ai epocii, în persoanele pietrarilor Vucasin Caragea de la Hurezi sau Lupu Saratan, din
zona Buzăului, dar dintre meşte1ii sculpt01i în lemn nu cunoaştem nici unul, probabil şi
din cauza ratită.ţii operelor care au ajuns până la noî7.
Cu atât mai impo1tantă se relevă a fi semnătura de pe uşile împărăteşti de la
Ofseniţa, indiciu al existenţei în primele decenii ale secolului al XVIII-lea a unui
sculptor în lemn, fmmat în ambianţa aitei brâncoveneşti, cu numele de Stan. Este
posibil ca alături de zugravii de formaţie brâncovenească atestaţi în Banat, să fi venit
aici şi meşte1i sculpt01i, contribuind şi ei la difuzarea stilului specific decorativ din
Ţara Românească, dincolo de hotarele acesteia.
În această ipoteză, care relevă existenia unui meşter cu numele Stan - sculptor
în lemn şi nu zugrav - se impune stabilirea paternităţii grupului de icoane din biselicile amintite de la Banloc, respectiv Ofseniţa.
.
Alături de icoanele atribuite lui Stan, din biserica de la Banloc se mai
păstrează şi două icoane împărăteşti cu temele Fecioara Maria cu pruncul pe tron,
respectiv Deesis, ultima semnată Nedelcu Popov ici şi datată 17418. Existenţa acestei
semnătud ar putea duce la concluzia că lucrările de la Banloc şi prin analogie stilistică, cele de la Ofseniţa au fost realizate de acest binecunoscut zugrav. O analiză
mai atentă a ansamblului din cele două biserici dovedeşte însă prezenţa a cel puţin
două maniere de lucm, foaite apropiate, dar nu identice şi implicit a doi sau chim·
trei meşteri zugravi, între ca.re unul este în mod ce1t, Nedelcu Popovici.
Înclinăm să-i atribuim acestuia din urmă, exceptând icoanele certe de la Banloc,
cel puţin două dintre icoanele de la Ofseniţa, mai precis cele reprezentându-i pe
sfinţii militari Gheorghe şi Dumitru9. Regăsim aici stilul său inconfundabil, caracterizat printr-o puternică înclinaţie spre decorativism, prin preţiozitatea desenului şi a cromaticii, dar în special prin interpretarea absolut personală a figurilor personajelor, a
căror expresie este încărcată de seve1itate şi histeţe în acelaşi timp.
Celelalte piese de la Banloc şi Ofseniţa, respectiv amintitele icoane nesemnate
de la Banloc (atribuite lui Stan), alătu1i de uşile împărăteşti şi apostolii de la
Ofseniţa, alcătuiesc la rându-le un grup stilistic unitar, cu nuanţe diferite faţă de
lucrările lui Nedelcu Popovici. Personajele acestora sunt constmite după o schemă
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compoziiională specifică - cu trnpmi dispropmtionate fată de mfuimea capului, iar figurile sunt toate ovale, ochii încerdmaţi hu- cmnaţia cu ocrn, cu uşoare valoraţii
tonale. Spre deosehire de personajele lui Nedelcu Popovici, acestea din um1ă au
expresia feţelor mai senină, lipsită de severitate, net diferită de ale acestuia. Mai relevantă decât schema compoziţională sau chiar decât stilistica figurilor este redactarea
cu totul specifică a volumelor respectiv a vestimentaţiei prin variante ale cercului, în
special elipse, puternic accentuate prin tonuri ale culorii de bază sau alburi, rezultând
suprafeţe vibrate optic, ce sugerează corporalitatea personujelor, imprimându-le în
acelaşi timp şi un anume dinamism. În aceea.~i manieră sunt redate şi faldurile tunicilor, smprinse în mişc<.U"e ilogică, menţinută în limitele unui geomehism specific picturii primei jumătăii a secolului al XVIII-iea. Identificarea acestui grup de icoane
poate fi urmărită până la modul de reda.re a fundalurilor, la fel împă1ţite în două
registre - cel superior albw;tm verde, ocupând trei sfe1turi din economia icoanei, cel
inferior redat cu roşu englez, cu valoraţii tonale.
U1mfu'ind activitatea lui Nedelcu Popovici, atestat cu certitudine la Banloc, până
în anii 1741-1743, date la ca.re a fost realizată pictura celor două hiserici - Banloc şi
()f<;eniţa, se poate constata că acest binecunoscut zugrav n-a lucrat niciodată singur ci
întotdeauna în echipă, în special împreună cu zugravii Şerban Popovici şi Gheorghe
Ranite, pe o arie geografică extrem de întinsă, incluzând practic întreg tc1itoriul
Banatului istoric. Îl întâlnim astfel într-un interval relativ scmt de timp, aproximativ
un deceniu, dufă 1732 până în 1742, Ia Lipova (1732?)10, Vracevsnita (Banatul
sârbesc, 1737) 1 , Banloc (1741), între 1740-1742, în zonele limitrofe ale Banatului,
anume pe teritoriul Ung:.u-iei de azi, la Ostrogoni, Sînandrei şi S1pski Kuvinl2, iar în
1743, din nou în Banat, la Ofseniţa.
Faptul că aceşti trei zugravi au lucrat în echipă, arareori toţi trei, deobicci
Nedelcu Popovici împreună cu Şerban Popoviei sau Nedelcu Popovici împreună cu
Gheorghe Ranite, a avut drept rezultat, explicabil de altfel, un stil de lucrn extrem de
asemănător, adesea greu ele diferenţiat, în ciuda existenţei la fiecare dintre aceştia a
câtorva nuanţe de interpretill'e a temelor strict personale. S-a ajuns astfel la un
moment dat la situaţia, ca cel puţin Şerban şi Nedelcu Popovici să fie confundaţi şi
identificaţi drept o singură persoană cu numele de Nedelcu Şerban Popovici, confuzie
clmificată abia după descoperirea şi publicarea unor icoane provenite din bise1ica
sârbească de la Ostrov, unde au apă1ut distinct două nume de zugrav, lămurind existenţa a două personalităţi diferite 13.
În cazul pe care-l analizăm, al icoanelor de la Banloc şi Ofseniţa cea mai
apropiată paralelă stilistică se poate stabili însă cu câteva icoane din friza apostolilor,
aflate în bise1icile din sudul Ung:.u·iei, amintite mai sus, c:.u·e au putut fi cu ce1titudine atribuite zugravilor Nedelcu Popovici şi Gheorghe Ranite mulţumită unuia dintre
rarele documente păstrate din epocă, anume protocolul încheiat cu ocazia finalizfuii
iconostasului bisericii din Sânandrei, care menţionează numele lui Nedelcu şi
Gheorghe, zugravi din Banatl4. Asemăn:.u·ea icoanelor noastre cu cele din sudul
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Ungaiiei începe de la stilistica figmilor, practic identice şi poate fi urmărită până la
modul de constmcţie al volumelor, cu acele geometrii specifice, de1ivatc ale cercului,
pe cm·e le menţionam drept definitmii ale stilului icoanelor din bise1icilc bănăţene.
Pe baza acestei identităţi stilistice considerăm că autmii icoanelor în discuţie au
fost zugravii Nedelcu Popovici şi Gheorghe Ranite fără însă să putem stabili cu ce1titudine conhibuţia fiecămia. Înclinăm totuşi să-i atribuim lui Gheorghe Ranite cele
două icoane de la Banloc până acum considerate ca realizate de zugravul Stan,
icoanele cu imaginile apostolilor de la Ofsenita precum şi pictura uşilor împărăteşti
ale aceleiaşi bisciici, piese care plin stilistica lor unitară crează un ansamblu redactat
în manieră uşor diferită de cca a lucrărilor lui Nedelcu Popovici.
Se impune, după opinia noastră o rectificare în ce priveşte prezenta unui zugrav
Stan la cele două biserici discutate şi accentuăm asupra faptului că, cel puţin deocamdată un atm·e nume nu este atestat la vreo biserică din Banatul istmic. Excepţie
face o scmnalm·e documentară, pe un caiet de modele de zugrav a că.mi putemitate
se află încă sub semnul întrebării, care însă a fost atribuit unui zugrav Stan pc baza
unei notaţii ca.re menţionează că "acest izvod iaste lui Stan zugrav, iul.1734" 15.
Aceste două semnalări ale unui Stan, care-ar sugera prezenta unui zugrav omonim în
zona noastră sunt mai degrabă rezultate ale unor interpretări greşite a infmmaţiei
documentm·e.
Revenind la realizatorii ansamblului celor două biserici, trebuie să remarcăm
faptul că pe câtă vreme zugravul Nedelcu şi-a semnat cel puţin o parte a lucrfuilor
(la Banloc), Gheorghe Ranite a preferat să rămână în anonimat. Datorită. stilului său
de lucm foarte asemănător cu cel al lui Nedelcu Popovici şi-n absenţa oricfu·ei
semnături prezentă şi activitatea sa pe te1it01iul Banatului ar fi fost foaite greu, dacă
nu chim· imposibil de depistat. Şi totuşi existenţa sa ca zugrav în zona noastră,
înţelegând aici întreg teritoriul Banatului, a putut fi relevată graţie a două inf01maţii
documentare extrem de preţioase. Prima sursă de info1matie, în ordine cronologică o
reprezintă protocolul bisericii sârbeşti din Sânandrci (Ungaria de sud), din 1742, la
cai·e s-a făcut referire în rândurile anterioare, unde zugravul este amintit dom· cu
prenumele de Gheorghe, clement insuficient pentru identificai-ea sa, în absenţa celui
de-al doilea document de care aminteam. Acesta este în fapt o scrisoai·e datând din
anul 1754 16, din cai·e cunoa.5tem numele lui Gheorghe Ranite, având astfel posibilitatea Je-al identifica cu unul din membtii familiei de zugravi Hranita din Ţara
Românea<>că, desigur frate al lui Gdgore Ranite, activ şi el în Banat până către
jumătatea secolului al XVIII-lca.
În concluzie deci, piesele păstrate de la Banloc şi Ofseniţa se adaugă celor
realizate în deceniul cinci al secolului al XVIII-iea de două nume imprntantc în mta
Banatului, între care, cel al lui Nedelcu Popovici a devenit binecunoscut şi reprezentativ pentru spi.titul aitistic în zona Banatului. Deşi mai puţin cunoscut în literatura de
specialitate, numele lui Gheorghe Ranite, completează cunoştinţele noastre privind
prezenţa zugravilor generaţiei postbrâncoveneşti în această pa.tte a ţfuii. Acest puţin
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cunoscut zugrav Gheorghe, colaborator al lui Nedelcu Popovici este autor al icoanelor
de la Banloc atribuite până acum irx)teticului zugrav Stan, şi după opinia noastră a
unei păiti din iconostasul bisericii sârbeşti de la Ofseniţa. Aceste lucrări vin în completarea puţinelor măiturii privind activitatea de zugrav desfăşurată în zona Banatului
cel puţin până după atestarea sa din 1754.
Oricât de puţin cunoscută, personalitatea unor meşteri zugravi precum Gheorghe
Ranite, confi1mă odată în plus prezenţa în provinciile din vestul ţării, Transilvania şi
Banat, a uneia dintre sursele de dezvoltare artistică, respectiv cea legată de aria de
influentă a aitei postbrâncoveneşti, care, exercitată alături de altele venite dinspre
mediul aitistic ucrainian sau occidental, au avut drept rezultat, vizibil în special după
jumătatea secolului al XVIII-iea, conturarea unei configurat.ii aitistice cu note specifice
acestei zone, cu accente uşor difeJite în mediul românesc sau sârbesc, unitar însă în
ansamhlu sau, fiind în esenţă rezultat al aceloraşi influente eterogene, grefate pe fondul aitistic local.

Vaiianta în limba franceză a lucrării cu titlul - HYPOTHESE
CONCERNANT L'ACTIVITE DU ZOUGRAVE STAN DANS
LE BANAT DU xvme SIECLE - va apare în volumul Zhomik
Malice smske za likovne umctnosti, Novi Sad, 1994, voi. 27

12 octombrie 1994

DORINA PÂRVULESCU
MUZEUi BANATULUi
P-ta Huniade Nr.
1900 Timişoara
ROMÂNIA
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NOTE
1. Icoanele se află în colecţia de artă religioasă a Mitropoliei Banatului din
Timişoara, la numerele de inventar 4608, 4609.
Bibi. I.B. Muresianu, Catalogul, p. 34, cat. 15; p. 40, cat. 100; Umetnicko, p. 40.
2. I.B. Muresianu, Catalogul, p. 40.
3. Tradiţia menţionează ca dată a construirii bisericii anul 1743.
Bibi. Răspuns la chestionam] istmico-arheologic al Muzeului Banatului, arh. 718, mss.
4. Ins<.:ripţia de donator de la baza cmcii iwnostasului din Ofseniţa, menţionează de
asemenea data de 5. oct. 1743, desigur de finalizare a lucrărilor de pictură, confomând informaţia transmisă de tradiţie.
Bihl. Umetnicko, p. 28, <.:at. 12
5. Bihl. Florentina Dumitrescu, Observatii asupra stilului brâncovenesc. Decoratia
i<.:onostasului, în S.C.l.A., seria A.P., tom 15, I, 1968, p. 25-40.
6. I.B. Murcsianu, Catalogul, p. 76.
7. Ştefan Ionescu, Epoca hrânrnvenească, 1981, p. 200.
8. ko<mcle se află în Colcqia de mtă religioa.;ă a Mitropolici Banatului la numerele
de inventar 4592, 4593.
Bibi. I.B. Murcsianu, Catalogul, p. 34, cal. 14; p. 40, <.:al. 101.
9. Umetnicko, p. 28, cal. 14, 15.
10. Viorel Tigu, Zugravul Nedelcu Popovici, B.M.I. XL, 2, 1971, p. 68.
11. Leposava Selmic, S1psko zidno slika.rstvo XVIIl veka (A1tisti sâibi de pi<.:tură murală
din secolul al XVIII-iea), Novi Sad, 1987, foto 6-9, pisania hiseiicii din Vraccvsnita.
12. Dinko Davidov, Spomcnici Budimskc Epmhije (Album comemorativ al Epmhiei
Buda), Beograd, 1990, p. 60.
13. Olivcra Milanovici, Iz slikarstva i primenjene umetnosti Vojvodine (Din pictura si
mta apli<.:ată a Voivodinei), Gradja, II, 1958, p. 132.
14. Protocolul din biserica sârbească din Sînandrei (Ungm-ia de sud), menţionează:
"(în) 1742 sept. a 30 a zi s-a terminat lucml la icoanele (de iconostas) ... zugravii
lor (fiind) Gheorghe şi Nedeku din paitea Banatului".
Bihl. Dinko Davidov, Spomenici, p. 60.
15. Caietul de modele se află în Colecţia de aită a Muzeului Banatului, la numărnl
de invcntm· 1366.
Bihl. Annemarie Podlipny, Caietul de modele al lui Stan zugravul, R.M., 2, 1971;
Dorina Pârvulescu, Un caiet de modele apaitinând unui zugrav din secolul al
XVIII-lea, A.T., tom II, 1992, p. 127-136.
16. Do<.:umentul men\ionat, din 1754, este unul dintre putinele şi cu atât mai preţioasele
informaţii privind existenţa unei adevărate "a<;ociatii" de meşteri zugra~i în Banat. În
fapt este o scrisoai-e de protest , o "jalbă", pe care cinci zugravi, români şi sârbi Şerban Popovici, Nedelcu Popovici, Gheorghe Ranite, Luca Jivoinovici şi Achim
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Fig.I GHEORGHE RANITE(?), Isus
învăţător, 1741, Biserica din
Ban loc (Timiş)

Fig.2 GHEORGHE RANITE (?), Sfântu I
evanghelist Matei, 1743, Biserica
sârbească din Ofseniţa (Timiş) ,
detaliu al uşii împărăteşti
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Fig. 3 GHEORGHE RANITE(?), Sfântul
apostol Ioan, 1743, Biserica
sârbească din Ofsenita
'

Fig. 4 NEDELCU POPOVICI şi GHEORGHE RANITE, Sfântul apostol Petru,
1742, Biserica sârbească din Sînandrei (Ungaria de sud), detaliu din
friza apostolilor
·
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Iovanovici - adresată fornrilor bisericeşti, protestând împotriva dreptului acordat unor
zugravi peregrini de a prelua comenzi de pictură. Cei cinci zugravi se considerau
printre cei "autorizati" să preia marea majoritate a comenzilor, ceea ce însemna că
se numărau p1intrc cei mai cunoscuţi şi apreciaţi meşteri din zonă, fapt ce paiţial se
verifică. Astfel numai zugravul Nedelcu Popovici ne este atestat Ia aproximativ 20
de hiscrici din zonă, fiind unul dintre cei mai prolifici meşte1i din epocă.
Bihl. Dinko Davidov, Ik.one zografa Temisvarske i Aradske eparhije, Z.L.Y ., 17,
Novi Sad, 1981, p. 125 (Icoane ale zugravilor din eparhia Timişoai·ei şi Aradului);
Idem, Ikone, p. 34.

LL"'TA ABREVIERILOR

Cataloage de coleqii sau de expozitii temporare
Dinko Davidov, lkone smskih zografa XVIII veka, Beograd, 1977 (Catalogul colectiei
de icoane a Muzeului Mutica Smska Novi Sad) - Ikone
I.U. Muresianu, Catalogul Colectiei de artă religioasă veche a Arhiepiscopiei
Timisoarei si Caransebesului, 1973 - Catalogul
Catalog de expoziţie, Umetnicko blago srha u Rumuniju (Valori ale artei sârbilor în
România), Beograd, Novi-Sad, 1991 - Umetnicko

Periodice

Ars Transsilvaniae, Cluj-Napoca
Buletinul Monumentelor istorice
Grat(ia za projcavanje spomenika
kulture Voivodine (Matcrials for
the study of cultural monuments of
Voivodina), Novi Sad, Yugoslavia
Revista /vluzee/or
Studii şi cercetări de istoria artelor
Seria Artă Plastică
Zbornik za likovne umetnosti
(Recherches sur I'a1t), Novi Sad,
Yugoslavia

A.T.
B.M.I.
Gradja

R.M.
S.C.l.A.
Z.L.Y.
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LISTA ILUSTRA TIILOR

J. GHEORGHE RANffE(?), Isus învăţător, J741, Biserica din Banloc O'imiş)
2. GHEORGHE RANITE(?), Sfântul evm1ghelist Matei, 1743, Biserica sârbească din
Ofaeniţa (rimiş), detaliu al uşii împărăteşti
3. GHEORGHE RANITE(?), Sfântul apostol Ioan, 1743, Biserica sârbească <lin
Ofscniţa

4. NEDELCU POPOVICI şi GHEORGHE RANITE, Sfântul apostol Petrn, 1742,
Biserica sârbească din Sînan<lrei (Ungaria de sud), detaliu din fiiza
apostolilor

RESUME
A pai1ir du nom STAN, inscrit sur un des volets de la po1te royale
de l'eglise scrhc <l'OCscnita (Banat), on a attribuc dcux icones non
signees, d'une auire eglisc du Banat - de Banlo<.: - vraiment peintes d'une
maniere prcsquc identique, a un ce11ain zougrave ST AN, qui aurait travaille dans notre province, Ic cinquicmc <lccennie du xvme sicclc.
Quant a l'insc1iption STAN, d'Ofsenita, gui se trouvc sur Ic cadre
sculptede la pm1c, pas sur l'image pcintc, on pcut conclure qu'elle est
practique par Ic maitre sculpteur en bois nomme Stan et non par le
zougrave omonime.
Par contre, Ies icones de ces dcux cglises pcuvcnt etre corn parcs
du point de vuc stilistiqucs avec quelques pieces d'iconostase qui se trouvent a Sinandrci (Hongrie du Sud), ou on connait Ies auteurs, Ies
zougraves "Gheorghe el Nedelcu du vicux Banat". Tandis que Nedelcu
Popovici est cc11ement atteste a Banloc grace a son signaturc sur une
icone, la presence de Gheorghe, pcut ctrc releve seulement apres Ies traits
stilistiquc individualises de ses oeuvres.
L'ensemble des picces de Banloc ct Ofsenita rcalise dans la premiere moitie du xvmc siecle, viennc de completer nos informations
assez pauvrcs, sur l'activite du zougrave Gheorghe; bien qu'il est peu
connu, on peut l'identifier, commc un des fils du zougrave Hranitc,
maitre de l'epoquc de Brâncoveanu dans Ies Pays Roumains.
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O MATRICE SIGILARĂ A GENERALULUI GHEORGHE MAGHERU

Într-o colecţie pm1iculară, apatţinând familiei Magheru, am avut plăcerea de a
identifica o deosehită piesă sigilografică. Este vorba de o matrice sigilai-ă ce a
aparţinut frunta5ului revoluţionar Gheorghe Magheru O~ig. 1).
Matricea este confecţionată din argint, este octogonală neregulată, putându-se
încadra într-un dreptunghi de 24 x 20 mm 1. Arc cele opt laturi profilate ornamental
şi prezintă o tijă filetată, aplicată prin lipire, pe care se înşuruba mânerul matricei
(cm·e în cazul de faţă lipse.5te).
Reprezentarea de pe faţa matricei este realizată prin gravm·e, identificându-se
blazonul generalului, care se descrie astfel2 : în centm este un scut azuriu, tiiunghiulm, incluzând un braţ în mmură ce ţine o sabie încovoiată, cu garda închisă. Scutul
e aşezat pc un postament trapezoidal (cu laturile nepm·alcle at·cuite către interior),
fiind încadrat de două personaje umane ce p1ivesc spre dreapta, primul ţinând o halebardă în poziţie oblică, im· cel de-al doilea, pă.5ind, m·e o suliţă ţinută în poziţie vc1ticală. Scutul c timbrat (în cimier) de un bărbat nud3, reprezentat pe trei sfc1turi şi
privind spre dreapta. Acesta ţine în mâna dreaptă o ramură, iar în mâna stângă un
sceptru. Pc cap me o coroană murală cu trei turnuri. Postamentul este flancat în
dreapta de o acvilă cu ruipilc semideschisc, cc ţine în cioc o coroană de lauri; în
stfmga e un leu rampant ţinând în membrele superioat·e un steag tricolor, acvilat. Pe
drapel apm· pe ve11icală culorile albastru, violet, albastm4. Între ramura ţinută de
bărbatul de pe scut şi coroana de lauri din ciocul acvilei este un corn al abundenţei
ce echilibrează compoziţia.
Întreaga compoziţie este plasată sub un mantou de pmpură, căptuşit cu hermină,
strâns cu ciucuri şi prins într-o coroană murală cu trei tumu1i. Jos, sub postament,
apare numele posesorului: G. MAGHIEROU5 , înscris prin poansonat·e. Toată compoziţia este încadrată de două chenare octogonale, ce u1măresc conturul mat1icei.
Stm·ea de conservm·e este bună, însă prezintă urmele unor mici lovituri accidentale, cc nu afectează pattea gravată.
O piesă sigilografică aproape similat·ă se află în colecţia Muzeului de Istmie a
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6
României . Totuşi piesa de faţă arc mici deosebiri în redarea compoziţiei, fiind clar
că a fost realizată de un alt gravor. Deosebiri mari apar la reprezentarea cornului
abundenţei (la piesa descrisă de noi e mai schematic reprezentat) şi la mantoul de
purpură ·unde avem paliu cute, faţă de două câte apar pe piesa păsb·ată la Bucureşti.
Deosebili apar şi la culorile <le pe steag. Dcasemenca şi mtografierea numelui este
diferită. Astfel la piesa de la Muzeul de Istmic a României el apare suh fmma G.
MAGHIERU, iar la piesa de faţă G. MAGHIEROU.
Nu ştim dacă matricea a fost folosită efectiv, probabil singuml element ca.re near putea ajuta în acest sens ar fi corespondenta şi actele generalului care ar păstrn
sigiliile aplicate de acesta. Înclinăm să credem că piesa de faţă, datorită atât
ortografierii numelui (ale cărni iniţiale sunt uşor ajustate, operaţia nemai nind continuată şi la restul literelor), cât şi a culorilor de pc steag (cu totul altele decât cele
ce apar pc piesa de la Bucureşti) nu a mai fost folosită (sau a fost puţin folosită),
posesoml comandându-şi o altă matrice ca.re să respecte şi cele două elemente.
Aceasta poate explica si lipsa mânemlui.
Lucrarea de faţă7 nu a.re pretenţia de a prezenta o matrice sigilară neapărat
ine<lită, căci piesa păstrată la Bucureşti, cu care este aproape identică, a fost descrisă
în mai multe rânduri8, şi nici de a da o inte1pretme heraldică, ci vrea să semnaleze
în sine existenţa piesei, cunoscută până acum doar într-un cerc foai1e restrâns.

3 octombrie 1994

RAOUL

ŞEJYfil_,ICI

TIMIŞOARA

Student al

Facultăţii

de Istorie

Timişoara

NOTE:
1. Matricea prezintă două laturi de 15 mm, două de 11 mm şi patru de 6 mm.
2. Descrierea blazonului este făcută după piesa de faţă. Neconcordanţa dintre
desc1ierea noastră şi cea făcută de alţi autmi trebuie să aibă în vedere existenţa. a
două matrici sigilare, asemănătoare, dar nu identice. Deoarece nu am văzut cealaltă
matJice decât în reproduceri foto, nu putem susţine că reprezentările de pe ele ar
fi similare.
3. Atât Maifa Dogruu, cât şi Emil Dumitrescu, care descriu cealaltă matrice sigilru·ă,
susţin că ar apărea reprezentat un personaj feminin. Vezi nota 8.
4. Acela~i Emil Dumitrescu susţine că apar pe steag culo1ile roşu, aur, azur. Vezi
nota 8.
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5. Generalul Gheorghe Maghern îşi m1ografia numele de familie Maghiern şi nu
Magheru.
6. Piesă c..lcscrisă de mai multi autori. Vezi nota 8.
7. Această lucrare, dar într-o altă fo1mă am prezentat-o în 25 februurie 1994 la
Muzeul de Istorie din Arad, în cadml unui colocviu ştiinţific.
8. Matricea sigilară aflată în patrimoniul Muzeului de Istorie a României a fost
descrisă în următoarele lucră.Ii:
Maria DoRaru, Sigiile, mă1turii ale trecutului istoric, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi
enciclopedică, 1976, p. 255-256.
Crislache Gheorghe, Maria Dogaru, Revolutia română din 1848 reflectată în documente de metal, Bucureşti, Editura militară, 1988, p. 88-91.
Emil Dumitrescu, Sigiliul generalului Gheorghe Magheru, în Revista Muzeelor si
Monumentelor, Muzee, Nr. 3 din 1977, p. 21.

UN SCEAU DU GENERAL GHEORGHE MAGHERU
Resume

Dans une collection pnvec j'ai identific un secau qui avait
appartenu au rcvolutionnaire roumain c..le 1848, le general Gheorghe
Maghcru. Le secau, qui a une f01111e octogonale hTeguliere, represente le
blason c..lu general dont le centre signifie un bouclier d'azur triangulaire
qui inclut un hras en <umure tcnant unc epee courbe.
Le boudier est situe sur un sode encadre par deux personnages.
Au-dessus du boudier ii y a un pcrsonnage qui pmte une couronne
murale. 11 tient une branchc d'olivier dans une main, ct dans l'autre un
sceptre. Dans le d'ite droit du sode il y a une aigle qui tient dans son
bec une couronne de lauriers. Agauche il y a un lion dont Ies memhres
supericurcs p01tent un drapeau. Entrc la couronne ct Ies lauriers iJ y a un
come d'abondance. Toute la composition est placee sous un manteau en
pompre, doublc d'he1mine et sem~ d'une couronnc murale. Sous le sode
est inscrit le nom du possesseur, G. MAGHIERU. 11 y a encore dans la
collection du Musee d'Histoire Nationale de la Roumanie un sceau gui
avait appaitenu a la meme personalite, et qu'il presente des differences en
ce gui concerne le dessin el 1'011ographie du nom.: G. MAGHIERU. Le
secau a ele decrit aussi par d'autres auteurs (Mai·ia Dogaru, Emil
Dumitrescu).
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LUGOJUL SI
1848
, ANUL REVOLUTIONAR
,

Moment de răscrnce în istoria pnpornlui nostm, Revolutia de la 1848 a demonstrat cru·aclerul unitar al telurilor politice ale românilor de pe ambii versanţi ai
Caipaţilor. Este important să precizăm că acest eveniment, petrecut în Tările Române,
nu a fost un fenomen singulai·, ci s-a înscris în atmosfera revoluţionară generală, care
a cuprins Europa în acel an fu1tunos. Masele populru·e din Banat au situat în centml
luptei lor desfiinţa.rea privilegiilor feudale, emancipru·ea şi împrop1ietărirea ţăranilor,
dobândirea independenţei politice şi, bineînţeles, realizru·ea unităţii naţionale.
Afirmat în Transilvania şi Banalul secolului al XVIII-iea, conceptul de naţiune
primise noi cote valorice prin acţiunile politice şi culturale din prima jumătate a veacului precedent. Istoriografia noastră a reluat, cu diverse ocazii, examina.rea acestor
manifestări româneşti, corelându-le cu cele europenei. Revoluţia de la 1848 motivează,
p1in amploai·ea sa gradul pe care îl atinsese, conştiinţa naţională în contextul epocii.
Desigui·,
„ într-o istmic a doctrinelor luministe şi romantice româneşti se poale remarca
trăsi'tţura specifică, spiritul militant, vittualclc idei vehiculate de reprezentanţii şcolilor
noa'itre literai·-cullurale. După ce fusese subliniat de societatea secolului al XVIII-iea,
id~alul luminării se va transforma, la mijlocul secolului al XIX-iea, în idealul unităţii
naţionale. În aceste împrejurări, Lugojul devenise un imprntant centm politic; fiind
reşedinţa comitalului Cai·aş, el a pulul atrage masele, cu ocazia diferitelor manifestăti,
pe coordonatele vieţii economice, unde se înregistrase o puternică dezvolta.re, ceea ce a
dus cu sine f01marea unei burghezii româneşti. O statistică asupra acestor ani consemnează numfuul de comercianţi si meseria'ii care în ma.rea lor majoritate erau de origine română2. Mentalitatea era În strânsă' 1egătu:.ă cu activitatea bise1icii, şi a reprezentanţilor ei. Nu trebuie neglijat faptul că burghezia bănăţeană românească realizase contactul cu spititualitatea timpului prin protecţia şi rolul prelaţilor lugojeni.
Odată cu sosirea lui E. Murgu în Banat, putem vorbi de începerea unei noi
faze a revoluţiei pa..5optiste. Prin lupta sa penllu unitatea popornlui român, cât şi p1in
programul său de împărţire a pământurilor domeniale, el ridica revendicările
bănătenilor la aceea~i dimensiune cu a celor mai avansaii revoluţionari, câştigând ast114
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fel încrederea ţăranilor de aici. Programul prezentat pe Câmpul Libc11ăţii din Lugoj
va fi adoptat în unanimitate, iar planurile de acţiune se regăsesc în contactele nemijlocite dintre toţi liuntaşii popornlui român. E. Murgu se îndreaptă spre Academia
Mihăileană din Ia.5i, unde va presta o prodigioasă activitate cultural-politică, contribuind astfel la maturizarea generaţiei de la 1848.
La jumătatea anului 1834, la propunerea Eforiei şcoalelor, E. Murgu pleacă spre
\1oldova. Tot aici se găsca şi prietenul său Damaschin Bojincă. Deşi depune un
interes deosebit, E. Murgu nu găseşte terenul favorabil pentru a-şi aplica principiile
sale şi pleacă spre Bucureşti. Aici, în vara anului 1836, se întâlneşte cu George
Bm-iiiu şi Timotei Cipm"iu, cărora Ic relatează situaţia din Moldova. Tot aici se înfiripă
şi relaţiile lui E. Murgu cu N. Bălcescu şi C.A. Rosetti, care i-au fost elevi la lecţiile
pm1icularc. Cunoa.~tc apoi pc Dimitrie Filipescu şi I.A. Vaillant, cu care pune bazele
mişcfu·ii revoluţionm·e descoperite în 1840. La această mişc:.U"e pa11icipă şi N. Bălcescu,
O. Maccdon,ski, Cezar Bolliac, Marin Serghiescu şi Constantin Telcgescu3.
Sosirea celor trei moldoveni la Lugoj s-a petrecut "cu mult înainte de 15 iunie".
Emisarii moldoveni, până la săvârşirea revoluţiei, se preocupau de lărgirea şi aprofundarea legăturilor cu n'>mânii din această pm1e de ţară. Ei au ţinut conferinţe aici, în
faţa comunităţii româneşti din Banat, fiind apreciaţi de localnici în mod deosebit, ba
chim A. Russo s-a bucurat de o puternică afecţiune din pai1ea maselor bănăţenc4.
Evenimentul de la Lugoj a prilejuit românilor bănăţeni şi moldoveni să realizeze un fmctU(>S , schimb de idei şi să adopte modalităţi comune de a acţiona.
Paptul că aceşti pribegi nutreau convingeri politice avansate atrage atenţia autorităţilor
maghiare, fiind calificaţi "fugari instigatori", deoarece urmăreau propagarea dacoromânismului. Sesiz:uea acestor intenţii a fost făcută de ziarnl "Pesti Hirlap", care,
între altele, m·ăta că geneza unor asemenea concepţii trebuie descope1ită în "ideile
hucureştene" 5 . Între timp, datorită presiunilor exercitate asupra bănăţenilor de către
autorităţile vremii, s-a hotărât expulzarea celor trei moldoveni din această provincie,
fapt ce a stârnit nemulţumirea lui E. Murgu, cm·e consideră acest gest ca "o înrâurire
dureroasă asupra publicului de aici"6. Plecm·ea a avut loc la 2 iulie 1848, a.5a cum
arăta acelaşi oficios maghiar, socotindu-se că în absenţa acestora hănăţenii vor adopta
mai multă moderaţie politică. În scopul realizării unor legături cu Banatul,
revoluţionarii munteni nutreau un interes deosebit. Astfel, N. Bălcescu trimitea lui E.
Murgu şi altor bănăţeni "Constituţia". De asemenea, în această p1ivinţă este semnificativă o scrisoare din Pesta a lui E. Murgu către N. Bălcescu, prin care arăta că a
luat cunoştinţă cu "programa şi alte acte din care am putut vedea că aţi izbutit a
apuca cfuma ţării şi că Libertatea a triumfat"7.
Un interes deosebit penim evenimentele din Ţara Românească dovedea şi Ştefan
Berceanu, protopopul unit din Lugoj, cai·e avea relaţii strânse cu muntenii. Documentele
vremii arătau că la acesta soseau adesea "indivizi" din Ţara Românească, văzuţi
"vagabondind" prin Lugoj, dar care, în realitate, instigau "pe sub mână poporul"8
Odată cu ocuparea Bucureştiului de către tmpcle otomane şi căderea guvernului
115
https://biblioteca-digitala.ro

revoluţionm a început şi emigrarea a numeroşi revoluţionari spre Transilvania. În rândul
acestora se aflau: N. Bălcescu, C. Bolliac, D. Bolinlincanu, A.C. Golescu "şi alţii",
printre care Ioasaf Zuagoveanu, Alecu Zane şi Gr. Ipătescu. Toţi aceştia, după ce au
scăpat de captivitatea turcească, pc la Orşova, au lrccul în Banal, prin Lugoj, stabilindu-se la Sibiu9. Drnmul de la Orşova la Lugoj traversa o provincie cu populaţie
românească, pribegii având posibilitatea să cunoască sentimentele acesteia şi să afle, totodată, că era nemulţumită de atitudinea guvernului maghi:u- faţă de a'ipiraţiile ei naţionale.
Stabilirea lui E. Murgu la Lugoj, în anul 1842, a antrenat viaţa politică a
românilor de aici. Consfătuirile secrete cu reprezentanţii Constantin Alcxandrovici, prim:uul oraşului, prin intermediul căruia a reuşit să coalizeze în juml său un nucleu de
revoluţionari români, ceea ce l-a determinat pc meseriaşul lugojean Mihai Bonţilă, să
decl:u-e că Alexandrovici ar fi memhrn al unui p:utid înfiinţat de Murgu. De asemenea, relaţiile cu maistorii: George Marcu, Paul Secoşan, Nicolae Ilca, Dimitrie
Popoviţa au deschis posibilitatea rezolvării problemelor orăşeneşti. Fără a se limita la
Lugoj, cu toate că acesta reprezenta centrul viitoarei revoluţii româneşti din Banat, E.
Murgu şi-a întins legăturile asupra întregii provincii. Poziţia dobândită prin ţinuta culturală din deceniile trei şi palm, identificată cu activitatea desfăşurată în Bucureşti şi
Iaşi, prilejuise apariţia unui cerc de revoluţionari, din care făceau paitc cei mai de
seamă slujitori ai condeiului, ai şcolii ori ai bisericii.
Chiar şi o înşimire întâmplătoare nu va putea omite numele lui Vasile Fogaraşi,
preşedinte al tribunalului comitalcns, Gheorghe şi Alcxandm Atanasievici, funcţionari
importanţi Îfl ierarhia comitalensă, Ioan Marcu, protopop al Lugojului, Ştefan
Ioanovici-Ioanescu, notar al oraşului, despre c:u-c "Gazela de Transilvania" consemna
în mod elogios: "Un <L~a învăpăiat naţionalist şi patriot, cât zelul şi fierberea umoare
a domniei sale patrio1ico-naţională parcă nu se poate descrie"; Maxim Pascu, inspectmul şcolilor române din Banal şi deputat în Dietă şi ale altora 10
Dimensiunile social-politice ale evenimentului au fost amplu evidenţiate în
scrie1ilc istorice consacrate acestui capitol. Fără a emite pretenţia unei introspecţii
exhaustive, vom releva, în baza bibliografici existente, cme să întrcgea~că astfel natura documentai·ă a acestora, aspectele cu însemnătate politico-naţională, care şi-au avut
continuitatea în planul poziţiei româneşti adoptate de ideologii din a doua jumătate a
secolului al XIX-iea.
Documente revelato:ue pentrn atitudinea revoluiionară a lui E. Murgu au fost
depistate în ultimii ani în arhivele din Viena c:ue atestă legăturile strânse ale acestuia
cu lugojenii, în vederea răspândirii ideii originii latine a popornlui român, vechimea
şi continuitatea sa. La început, deşi se compmtă liniştit "în cercmi mici de p1ieteni,
foaite demni de încredere, vorbea despre originea romană a românilor, că aceştia sunt
locuitorii vechi ai ţării şi dacă ei ( ...) ai· fi uniii, ar fi şi stăpânii ţării lor". Rolul
conducător al revoluţiei de la 1848 în Banat, deţinut de E. Murgu, a fost consemnat
chiar în ziua sosiiii sale la Lugoj, într-o cronică a jumalului zilnic, ţinut de Ordinul
călugfuilor mino1iti din localitate, şi cai·e atestă că: "De la Pesta a sosit patriai·hul
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românilor, cu numele Murgu, care înainte de asta, cu trei ani, în lanţuri, a fost trimis
ca deţinut la Pesta. Acum însă, prin noul minister, a fost eliberat din temniţă" 1 1
Corelarea activităţii revoluţionare din toate provinciile româneşti este recunoscută
în succesiunea evenimentelor din cursul întregului deceniu al cincilea. Începând cu
iarna anului 1847, demersurile efectuate în scopul răspândi.iii ideii de origine romană
a românilor sau a aceleia de cei mai vechi locuitori ai tării sunt desluşite şi în
rapmturile politice ale lugojenilor. Revoluţionam] E. Murgu discutase cu protopopul
unit al Lugojului, Ştefan Berceanu, aspectele pregătii'ii viitoarei revoluţii; în acest sens
el a propagat ideile mişcării româneşti în rândurile ţăranilor din comunele învecinate
Lugojului. Aceasta reprezenta un prim pas în direcţia conştientizării dezideratelor, a
comunităţii de interese româneşti. Desigur, în acelaşi context fusese demonstrat, cu
argumente convingătoare, caractcml antifeudal al acţiunilor revoluţionare ce trebuiau să
urmeze. O vădită tendinţă spre realizarea unităţii popomlui român se făcuse cunoscută
prin personalitatea lui E. Murgu. Acesta vorbea răspicat despre continuitatea românilor
în spaţiul dacic: "Românii - scris el - erau din totdeauna stabiliţi în Dacia Traiana"
şi adăuga în continuare că ci "nu au emigrat, ci au rămas în continuare, până în
zilele noastre, chiar dacă au fost numiţi de diferite popoare vlasi, hlaci şi Dumnezeu
mai ştie cum". El considera naţiunea română ca o unitate de necontestat. Se poate
afoma că pentiu cfuturarnl bănăţean conştiinţa naţională era categorică la români
"căci în Moldova şi Valahia nu există în definitiv nici un român care să nu ştie ce
este", iar "numele de român conferă acestora o lumină strălucitoare, împlineşte şi·
încheie caracteiul esenţial al naţionalităţii". Pentiu E. Murgu "acest vestitor de libertate valahă", pe care G. Bariţiu l-a numit "unul din puţinele talente extraordinare şi
caractere ca de bronz" 12, viitmul naţiunii, unitatea ei politică au rămas idealmi
scumpe până în ultimele clipe ale vieţii sale.
Ecoul acţiunii lui E. Murgu împotriva ştirbirii drepturilor legitime ale românilor
bănăţeni a răzbătut şi în paginile "Convorbirilor literare", care nu tăgăduiau să consemneze: "De Daco-România nu se temeau, însă, numai ungmii, ci şi iuşii şi saşii. Saşii nu
ne denuniau numai litermiceşte, ci şi oficial, p1intr-un memmiu („.) reuşiseră („.) a face
pe Austria să creadă si rale si mai mari că anume între românii din p1incipate si
comunişti, şi alţi r..tdicall france~i, exista o ~anţă." 13 . După opinia cercetătoarei Cornella
Bodea, bazată pe rapo1tul lui Iorgovan către ministiul de interne, E. Murgu a intenţionat
dislocarea Banatului de Ungmia, în scopul crefu·ii unui stat românesc independent, ca o
premisă a uni.iii viitoare cu celelalte provincii. între altele, cercetătoarea respectivă se
bazează şi pe sc1isoarea pe care învăţătmul Miescu din Lugoj i-o adresează lui G.
Bariţiu, la 22 ianumic 1846, scriindu-i despre Murgu: "Im·ă în câtu-i despre D. Murgu
cererea dânsului e dus la Pesta, omul nu au făcut nimic. Stm·ea românilor pretutindene e
ticăloa'iă („.). I-0r fost scornit oameni răi c-m· fi zis că Banatul nu-i ţară ungurească ci
românească „." 14. De altfel, toţi istoricii contemporani evenimentelor au subliniat necesitatea "Independentei Banatului", au arătat că în contextul ivit de lipsa libe1tăţilor, idealmile vor fi realizate p1in egalitatea şi unitatea tuturor românilorl5.
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Majoritatea sc1ie1ilor româneşti din epocă dobândiseră faima prin conţinutul lor.
Problematica politică abordată şi care se prezenta sub forma unui "reflex al disputelor
pe teme religioase, şcolare şi politice dintre ierarhia sârbă şi mişcarea naţională
românească" 1 6 s-a desfăşurat sub fmma unor polemici. Literatura istorică a consemnat,
de asemenea, polemicile lui Petrn Maior cu Kopitar, şi ale lui D. Bojincă cu Sava
Tl'.iklily. Desigur, chestiunile p1incipale care preocupaseră pe autorii acestora erau argumentarea cu noi dovezi a originii noastre române. Ideea de limbă, ca necesară garantie
a existenţei naţionale, a fost dezvoltată mai larg de către E. Murgu, în lucrările cărnia
s-a demonstrat latinitatea limbii române şi puternica viabilitate a elementu lui latin 17.
Din studiul întreprins asupra structurii limbii se desluşesc mutaţiile, de o incontestabilă
valoare teoretică; la rândul lor ele au impus ideile dominante ale ideologiei
revoluţionare. Geneza conştiinţei de neam, originalitatea spiritualităţii româneşti o
descoperim în străduinta lui E. Murgu de a defini profilul psihic al naţiunii române 18 .
În acelaşi sens s-a înscris şi acţiunea protopopului Ioan Marcu din Lugoj, care,
după exemplul altor reprezentanţi ai bisericii româneşti din Lipova şi Arad, a scos
cfuţile "slavone" din biserică "singur de voia sa", demonstrând aceleaşi raţiuni în
câmpul literaturii 19. Ne referim, astfel, la tendinţele de emancip:ue de sub ierarhia
sfu·bească, la înţelegerea necesităţii înlocuirii alfabetului chiiilic cu cel latin.
Populaţiile existente în Ungaria nu s-au deosebit numai plin limbă ci şi prin
apartenenţa lor religioasă. Deosebirile dintre catolici, luterani, calvini, 01todocşi, greco. catolici (uniţi) a avut o imp01tanţă considerabilă în cursul procesului de fo1mare a
conştiinţei naţionale. Cunoscut este faptul că naţionalităţile nu erau aşezate una lângă
alta, aşa după cum era cazul, mai mult sau mai puţin, în restul Europei, ci ele
vieţuiau într-un cadru statal diferit. Populaţia ungară şi-a păstrat, paiţial, privilegiile
medievale, iar în cursul secolelor al XVII-iea şi al XVIII-lea unele grupe de populaţii
şi-au imprimat autonomia lor. În acest context facem referil'e la autonomia croaţilor,
autonomia teritorială a s<L5ilor şi a secuilor ardeleni, la autonomia internă a oraşelor
libere regeşti, cai·e, de obicei, erau ge1mane, la autonomia internă a bisericii 01todoxe
sârbeşti, extinsă şi asupra tcritmiului bănăţean. Aceste privilegii cauzaseră puternice
impulsmi şi în mişcai·ea de afirma.re a ideii naţionale la români.
În planul istoriei Banatului fenomenul e resimţit prin însăşi evoluţia acţiunilor
paşoptiste. La 28 aprilie 1848, prin dispoziţia episcopului Ştefan Popovici din Vârseţ,
se convoca preoţimea lugojeană la sediul protopopiatului în data de 6/18 mai; scopul
întrunirii era acela de a numi din rândul preoţilor cei cinci delega.ţi (reprezentanţi ai
protopopiatului), cai·e trebuiau să aleagă, la rândul lor, deputaţii din paitea episcopiei
de Vârseţ pentru congresul naţional ce uima să se desfăşoai·e la Carlovitz, în data de
15/27 mai. Motivaţia acestui congres era mai mult naţională decât bisericească 20 .
Hotfu·fu·ea principală a adunfu·ii a fost alegerea unei deputăţii din Lugoj, Timişoara,
Arad şi Lipova, ca.re să se deplaseze la Pesta spre "a mijloci, în puterea noilor legi,
un congres curat românesc în care întreaga naţiune prin a.legânzii săi deputaţi să se
consulte pentru a.kgerca. unui mitropolit român ş1 trebile noastre din lăuntru scolastice
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hisericeşti" 21 . Această hotărâre

a fost o reacţie la chemarea patriarhului sârb Rajacic
de a convoca congresul de la Carlovitz. În cursul tergiversărilor pc marginea alegerii
oraşului în care să aibă loc întrunirea (Vârseţ sau Timişoara) se ivise posibilitatea
convocării unei prime adunări a românilor hănăţeni. Penhu 7iua de 3/15 mai 1848
fuseseră convocaţi la Lugoj toţi reprezentanţii comunelor pentJ.u a alege noua congregaţie comitatensă. Eftimie Murgu nu pruticipase la această adunare22. Penhu relevarea
adevfuului, istoricul I.O. Suciu a confruntat atât dru·ea de seamă, apfuută în "Gazeta
de Transilvania"2 3 , cât şi alte două izvoare descoperite: primul, al lui Pmtenie
Grniescu, paiticipant la adunai·e, iar al doilea un izvor maghiar, anume protocolul
şedinţelor adunfuii comitatense24. Aduna.rea de la Lugoj, din primele zile ale lunii
mai 1848, şi-a dohândit necesitatea, mai cu seamă, prin sprijinul autorităţilor comitatense. "Sprijinul se datora nu vreunei simpatii deosebite pentru dezideratele
românilor, ci şi comunităţii de interese. Autorităţilor maghiru·e le convenea refuzul
românilor de a merge la congresul de la Carlovitz. În acest fel, cele două popoare
puteau fi învrăjbite şi dominate"25. Adunai·ea îşi a.filmase imp01tanţa prin convingerile
expuse asupra problemei bisericeşti (sepai·ai·ca de ierai·hia sârbească - organizarea ierarhiei române), dai· şi prin evidenţierea drepturilor popmului român în cadrul
Imperiului habsburgic. De altfel, petiţiile au confomat trezirea naţională, îndreptăţita
atenţie dată problematicii ideii de libe1tate.
Sosirea lui E. Murgu la Lugoj, în iunie 1848, fusese consemnată într-un jurnal
zilnic, care apruţinea Ordinului călugfu·ilor minoriţi din oraş" " ...Către orele şapte,
scara, au sosit cu călăreţii, a fost întâmpinat şi în sunetul muzicei a fost pmtat în tot
ora.~ul. Românii au desp1ins caii de la trăsura dânsului şi oamenii au tras cărnţa.
Cătră popor a vorbit în limba română şi maghiară, propunând rezoluţii. Dru· să nu
crezi, iubite cetitor, că acela ar fi fost patriarh, ci numai advocat, iubit foaite mult de
popornl românesc" 26. Acesta era un semn al entuziwmmlui politic cu cru·e oamenii
locului au întâmpinat pc E. Murgu, fapt ce ne confirmă că Lugojul a reprezentat din
toate timpurile o "veche cetate de românism"27
Pentm cunoaşterea consecvenţei revoluţionare a lui E. Murgu grăitoare sunt şi
declaraţiile autorităţilor comitatense din Cara.~, cu p1ivire la rolul hotfu-âtor pc cai-e acesta
l-a jucat în influenţarea politică a maselor de români. Vicecomitele Kiss Andrass sclia
întJ.·-un raport că ideile lui Murgu sunt "pline de fantezii", că ele se concentraseră în
vederea eliberării românilor, în scopul f01mfuii unui stat românesc; cel de-al doilea vicecomite din Caraş, Kiistofor Jakabffy, inf01ma guvernul asupra tacticii adoptate de revoluţionaii: "Intenţia şi scopul lui Murgu, cunoscute acum de toată lumea, este 1uperea.
Banatului de la pat:Iia ungai"ă şi unii-ea lui cu Ardealul, Moldova şi Valah~", adăugând
că tiunta~ul i-evoluţionar "urmăreşte constituirea unui stat românesc puternic" 8 .
După ce a vizitat Caransebeşul, mmfu-ind coalizarea tuturor f01ţelor politice din
Banat, E. Murgu s-a reîntors la Lugoj şi a lansat un manifest prin cru·e convoca
adunarea de la 15/27 iunie 1848: "Fraţilor români bănăţeni! ( ... ) Am găsit de
cuveninţă de a ne aduna în oraşul Lugoj spre a ne sfătui împreună despre mijloacele
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trebuitoare pentru asigurarea tării ( ... ). Pentru aceia dar alerg a chema pre toate
comunităţile şi pre toţi patrioţii acestei tă.Ii a Banatului să aibă dragoste a veni spre a
ne sfătui cu totii în treaba aceasta"29.
Marca întrunire de la Lugoj din 15/27 iunie a revendicat obiectivele democratice care . pledaseră pentm interesul maselor ·populare din Banat. În cadrnl acestei
adunări hotărârile mai impmtante vizau recunoasterea limbii române ca limbă de
comandă în armată şi ca limbă oficială30 în B~nat, independenţa bisericii române,
subliniind totodată, necesitatea întfu·irii conştiinţei naţionale a populaţiei din această
parte românească. Foimarea gfu·zii naţionale, alegerea lui E. Murgu în calitate de
mare căpitan al armatei bănăţene, proclamarea revoluţionarului ca preşedinte al
adunării au fost câteva din marile realizări ale pop<)lului adunat pe Câmpul Libertăţii
din Lugoj. Desigur, că în toată desfăşurarea fu11unoasă a evenimentelor din 18481849, un mare me1it revine cuvântătilor străbătute de credinţe în pace si frăţietate.
Alătmi de E. Murgu au luat cuvântul mai mulţi revoluţionari, dând şi ei curs ideii
de autonomie a Banatului, idee potrivit căreia poporul român, fiind majoritar, avea
dreptul a impune o administraţie proprie 3 l. Numai prin îndepăttarea preocupă.Iilor
confesionale şi înlocuirea lor cu cele de ordin politico-naţional, care îşi solicitau
întâietatea cuvenită, a fost cu putinţă realizarea înfrăţirii româneşti, a unirii, "în cuget
şi simţiri"; în istoria poporului român această mentalitate s-a însc1is ca o permanenţă,
ca o pagină luminoasă în afirmarea naţiunii.
Cele două adunfu·i desfă.~urate la Lugoj, prima la 4/16 mai şi a doua la 15/27
iunie 1848, au constituit momentele-cheie ale revoluţiei din Banat. Oraşul, în acele
zile, avea un aspect de să.Ibătoure şi entuziasm naţional. "Gazeta de Transilvania"
consemna caracterul solemn al manifestărilor festive, care au creat cadrul de
desfăşurare al adunfu·ii, făcând cunoscute până şi amănuntele legate de iluminarea şi
împodobirea ora~ului. Este ştiut că prima adunare s-a aflat sub directa organizare a
unui comitet alcătuit din personalităţi ale timpului: Emanuil Gojdu, Nicolae TincuVelia, Ignatic Vuia, Vasile Fogaraşi, Axentie Bojinca32. Ecoul acestor adunăt·i, organizate în reşedinţa comitalului, fusese resimţit şi în satele din zona Lugojului, cu
deosebire la Herendeşti, Visag, Duleu, Făget, Găvojdia, unde mişcările s-au intensificat, ca urma.re a nemulţurniiilor ţărăneşti. Cu toate că au fost desfiinţate privilegiile
feudale, starea de paupeiitate şi p1ivaţiuni îşi avea continuitate în lipsa de pământ, ca
şi în menţinerea dependenţelor economice faţă de nobilime.
Revoluţionarii au cutreierat satele bănăţene pentru a ridica masele la luptă. Este
edificator că în mma unei asemenea acţiuni, pe câmpia de la Lugoj, s-au adunat în
jur de 10.000 de oameni3\ cu acea ocazie ei şi-au exprimat acordul asupra întregului program revoluţionar, şi au solicitat recunoaşterea limbii române ca limbă oficială
în întreg Banatul, numindu-l pe E. Murgu în fruntea armatei populare sau
exprimându-şi convingerea cu plivire la necesitatea independenţei bisericii ortodoxe
române, împiedicată în manifestările ei de episcopii sârbi de la Vârşeţ şi Timişoara.
Ţărănimea bănăţeană, pmticipantă la Revoluţia de la 1848, nu a renunţat la lupta

.

.

120
https://biblioteca-digitala.ro

realiza.rea dezideratelor româneşti; chiar şi după zădărnicirea planurilor avute cu
întmnirii de la Lugoj; ca a continuat, în toamna anului revoluţiomu, să se
împotriva prestaţiilor exagerate, fixate de autorităţi, pentm ca mai apoi să
înrolarea în· aimata maghiară.
Influenţa pozitivă asupra mişcării revoluţionai·e a maselor, exercitată de fmntaşii
politici români lugojeni, s-a vădit d~n nou cu p1ilejul răsvrătirilor celor 6.000 de
ţărani din satele învecinate cu Lugojul şi Făgetul, care au ameninţat liniştea şi
ordinea regimului statal maghiar din acea vreme şi când acelaşi vicecomite, Jakabffy,
sc exprima că auto1ităţile au trecut prin mari dificultăţi şi au înfmntat " ... mişcai·ea
cai·e putea să devină nefastă pentru această regiune"34.
Evenimentele de la Lugoj au scos la iveală voinţa maselor de a lupta pentm
înfăptuirea propriilor deziderate şi pentru traducerea în viată a programului revoluţiei.
Totodată, acest mai·e eveniment revoluţionai· a conltibuit la dczvoltai·ea şi întărirea
conştiinţei naţionale a popomlui, ca.re a dat dovadă de o puternică fm1ă de luptă şi a
manifestat tendinţe hotărâte pentm cuce1irea unei vieţi naţionale independente, spre a
se uni cu românii din Moldova, Transilvania şi Tai·a Românească.
Stai·ea de spirit a revoluţionarilor a dete1minat autorităţile comitatense să ceai·ă
sprijinul armat al guvernului pentm reprima.rea răzvrătirilor, pentru menţinerea ordinii.
S-a încercat, mai întâi, împiedicai·ea sosi1ii lui E. Murgu la Lugoj, mai apoi suspendarea activităţii unor preoţi. Dar şi prin acţiunea episcopilor sârbi s-a trecut la o
contraofensivă. Bunăoai·ă, dintr-o adresă a Consistoriului episcopiei din Vârşeţ către
Ioan Marcu, protopopul Lugojului, aflăm de suspendarea preotului revoluţionar
Dimitrie Teodori, ca şi de atitudinea curajoasă a acestuia: "Cu mare neplăcere a procetit acest consistorium scrisoai·ea Pre bineîncuviinţării D-tale datată 11 mmtie a.c.
unde preotul Dimihie Teodmi paroh de acolo (Lugoj - n.n.), de notar consistorial aţi
îndrăznit a-l recomanda, necăutând la pre'nalta pomncă (subl. n:) a Sfinţeniei Sale Dlui Patriai·h a nostm datată 28 septcmb1ic şi a consistoriului acestuia datată la 8
octombrie la voi slobozită, unde toţi preoţii, carii cu slujitorii rebelianta
învinovăţitoai·e relaţii au fost, de la dobânditele benefiţuri, de la chiemarea şi
benefiţul sau au a se redica şi ca nevrednici de acelea a se declara. Deci din pricina
că Domnia ta a întârziat a împlini acea înaltă pomncă, consistoriul acesta pomnceşte
ca pre zisul Teodori de loc (imediat - n.n.) de chiemare şi benefiţ să-l suspendez,
despre ce relaţia dumitale cât mai curând se aşteaptă. Iai·ă ce se atinge de cealaltă
preo\,ie, Domnia Ta vei avea după pmuncă, supt 16 martie a.c. data afară, a te
purta". De ac;emenea, la 19 octombrie 1850, preotul D.Teodori este citat spre a se
prezenta la judecata consistmiului, pe 2 noiembrie. Însă, p1in intervenţia energică a
lugojenilor, o petiţie înaintată Ministemlui Cultelor din Viena, semnată de mai mulţi
intelectuali, comercianţi, mese1iaşi şi ţărani din Lugoj - D. Teodori este restabilit în
drepturile sale. De relevat că acelaşi consistmiu din Vârşeţ, printr-un act emis în 13
aprilie 1850, urmărea îndepfutai·ea din slujbă şi a celorlalţi preoţi are au sprijinit
revoluţia, în primul rând fiind vizaţi cei rânduiţi de vicaiul episcopesc lgnatie Vuia:
pentm
ocazia
1idice
refuze
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"feţele

acelea care ( ...) or câştigat bunătatea parohiei de la răsbelescul epm-hialnicul
administrator Vuia, or fie în ce învinovăţită deprindere sau stare cu revoltanta
stăpânire au fi fost amestecate, de la dregătoria, precum şi de la vieţuita hunătate a
parohiei a le opri"35
Mai târziu, însuşi E. Murgu va face referire asupra intervenţiilor contrarevoluţionare. În studiul său Uher Das Serhen Congrcss Memorandum (Despre memorandumul congresului sârbesc), apă.lut la Pesta în 1856, el acuza guvernul ungar că
în 1848 "nu a şovăit să comită sacrilegiul de a se atinge de sfinţenia unei hotărâri
populare"36; cu siguranţă că E. Murgu se referea la adunarea de la Lugoj, unde
ideile filozofice şi politice s-au afirmat în întreaga lor plenitudine.
Trebuie subliniată alăturarea revoluţionarilor români din Banat la mediul socialnaţional al epocii, pentm că în acest mod se invederează aria preocupărilor, cunoa~terea
statutelor, conceptelor politice şi culturale ale epocii. Nu fără urrnăli se înregistrează
intensificarea legăturilor culturale; a.'itfel, nu putem omite dorinţa cunoaşte1ii reciproce a
provinciilor româneşti. Convingătoare se dezvăluie complexitatea interferenţelor [X>litice,
iniţiativele fiind menite a deschide afumm·ea pa~optistă. Contactele fe1tile ale romanticilor noştri le găsim grevate în mişcarea revoluţionm·ă, prin colaborarea ardelenilor cu
bănăţenii şi mai apoi a acestora cu muntenii şi moldovenii. Prezenţa lui Al. Russo,
Manolache Costache Epureanu sau La'icăr Rosetti pe Câmpul Libe1tăţii din Lugoj, ca
emisrui ai românilor moldoveni, era menită să întmchipcze unitatea caractemlui naţional.
La Lugoj, revoluţiomuii moldoveni se consfătuiseră cu E. Murgu întm lămmirca esenţei
fenomenelor, insistând asupra unei activităţi în favoru-ea drepturilor românilor din această
provincie. Se încem·că o înţelegere· cu Lajos Kossuth, în vederea realizării unei mişcări
comune împotriva Imperiului habsburgic. Prezenţa lor la Lugoj a fost comentată şi în
ziruul pestan "Pcsti Hirlap", care îi considera drept "fugru·i şi instigatoli pentm idei
bucureştene, dacice", ceea ce demonstrează că auto1ităţile maghiare fuseseră alaimate de
starea de spi1it creată37_
Legăturile bănăţenilor cu provinciile româneşti sunt revelatoare prin pai11c1parea
directă la activitatea revoluţionară din Muntenia şi Transilvania. Prin corespondenţa lui
E. Murgu cu N. Bălcescu suntem încredinţaţi nu numai asupra unităţii de idealmi, ci
şi asupra exercitării ajutoarelor şi îndernnmilor încurajatoare: "M-am bucurat din
inimă văzând programa şi alte acte din cru·e am putut vedea că aţi izbutit a apuca
cfuma ţării şi că Iihe1tatea a tiiumfat în ţară ( ... ). Cea dintâi giijă să vă fie fraţilor,
aima! A1mată cât mai în grabă căutaţi să aveţi - ca să puteţi cel pulin cea dintâi
năvală să o întâmpinaţi §~ bună ispravă; apoi de aci încolo va fi g1ija noastră şi mai
pre uimă grija Europei" . Din aceea5i scrisoare aflăm de mijlocitorul acestei corespondenţe, precum şi de alianţa preconizată de E. Murgu: "Plin încrezutul meu,
d. Vasile Maniu, te rog scrie-mi cele de cuviinţă şi eu din paite-mi voi căuta să
pregătesc adunarea spre a păşi la o alianţă cu Moldoromânia. Bine este dar să ne
înţelegem: şi d-voastră bine ar fi să autorizaţi pre cineva spre a trata în numele ţării,
că nu-i bine să stăm izolaţi"39.
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Bănăţeanul

Vasile Maniu pai1icipase intens la viaţa politică, activitatea sa fiind
călăuzită de interesele majore ale naţiunii române. El a aderat cu entuziasm la idealurile
lui N. Bălcescu, aqionând într-un mod fericit pentru împletirea tuturor frn1elor din
Imperiul habsburgic, ridicate la lupta împotriva acestei stăpâniri. De altfel, atmosfera din
Muntenia era p1ielnică unei integrări rapide, dovadă şi număml mare de intelectuali
<udelcni şi bănăţeni care au trecut munţii: Ioan Puşcaiiu, Petru Maniu, Elisei A1mei
(Iuniu A1matu), Aron Pumnul, J\lecsand1u Bătrîneanu, Al. Papiu-Ilarian, Ioan CodmDrăguşanu, Varlaam Bărănescu. Pe Vasile Maniu l-am întâlnit ca ofiţer de legătură al
lui N. Bălcescu, el paiticipa efectiv la momentele centrale ale luptei, la Islaz şi
Bucureşti. Prin faptul că Banatul a fost anexat Ungruiei încă din anii 1778-1779, populaţia din această provincie era obligată a-şi reprezenta interesele în fomrile legislative
pcstanc. Ca utmai·e, E. Murgu, ajuns deputat al românimii bănăţene în parlamentul
maghiar, avea să prezinte, Ia 26 august 1848, un proiect de lege care propunea organizarea bise1icească a românilor, autonomia religioasă, convocai-ea unui sinod român pentm alegerea conducătmilor bisericii din rândul acestora; E. Murgu a atras atenţia dietei
a'\upra pericolului creat prin perpcturu·ea ierruhiei sârbeşti: " ... deci cine domneşte peste
români?~O ierru-hie sârbă, cu elemente străine şi asupra acestei ierarhii peticulnase sunt
nevoit a atrage atenţia dietei',4(). Reprezentantul mmânilor a pledat pentm libe1tatea religioasă, în vittutea căreia popmul poate dispune în privinţa treburilor bi<;ericeşti, fiind
convins că nmltimea "are dreptate a orândui o conducere bise1iceuscă provizorie ( ...), în
care me încredere şi de Ia care se poate a~tepta că în scurt timp va restabili liniştea
( ... ). Iar conducerea biseiicească provizotie ar fi dat dispoziţii numai până când - după
încetru·ea tulburărilor - s-m fi putut purcede p1in sinod Ia alegerea mitropolitului"41. Cu
sigurantă, în optica sa, Banatul reprezenta o provincie de mare impo1tantă, o cheie
politică în afirmarea drepturilor românilor de pretutindeni. În septembrie 1848,
adresându-i-se lui C-tin Udria42, E. Murgu a afumat perspectivele deschise de posibilitatea folositii limbii române la magistratură şi Îf! conducerea comitatului, "ba chim· şi
protocolul să se poaite româneşte", specificând că "proiectul de lege s-a dat în dietă şi
avem nădejde bună"43. Deşi supus discuţiei paifamcntului, reluat în 17 noiembrie 1848,
proiectul de lege a rămas, în cele din uimă, fără rezolvare.
Istoria a ai·ătat că revoluţia a impus lupta deschisă, iar confmntarea de idei nu
a făcut decât să întărească aspectul democratic al programului politic. Năzuinţele
românilor izvorau din propriile nevoi de dezvoltare, im ideologia fusese stimulată de
luptă; principiile noi exprimate au stimulat conştientiza.rea maselor în rapo11urile
sociale şi naţionale. Revoluţia burghezo-democratică, cu toate neîmplinitile ei, a dat
un nou sens evoluţiei umane a societăţii româneşti. În conjunctura amintită, Lugojul
îşi ai·e meritul său în revoluţia română; el confirmă emanciparea noastră spirituală,
cunoscută în Europa timpului.
Complexa personalitate a marelui" tiibun de la 1848 a influenţat atât popmul, cât
şi pe oamenii politici şi pe cfuturarii epocii. O descriere, în manieră populară, a evenimentelor anului 1848, în cai·e eroul este Eftimie Murgu, ne-o redă poetul Ambrozie
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Jurma din Bata (localitate în apropierea Lugojului - n.n.). Lăsând la o parte naivităţile
de ordin literar, din această cronică ritmată, ne putem face, totuşi, o imagine asupra
întregii atmosfere_ cru:e se instaurase la Lugoj, cu prilejul desfă.~urării celor două
adunări din 1848. Redăm un fragment din textul acestei producţii populare:
CÂNTAREA LUI EFfIMIE MURGU. De la Pesta ne-au venit/ Bună veste ne-au
sosit/ O veste cu bucmie/ Murgu scapă din robie/ Cu o fmmoasă t:mfie./ Vrednic este
de semnat/ Cât popor s-a adunat/ Pentm Murgu au rngat/ Steaguri albe au ridicat/
La ministeriu au plecat./ Câtă tăra fu afară/ Cu un glas mru·e strigară/ Ministerium să
trăiască/ Pe Murgu să slobozească/ Că el şade fără vină/ Să iese afar'la lumină/ Că
mulţi după el suspină./ ( ...) Mintea ta cea strălucită/ Cu coroana aurită/ Gândul tău
cel preţuit/ Ca steagul de amit./ Asta ru·e doftmie!/ (doctorat - n.n.) "Jus"-u şi filozofie!!/ ( ...) Capu în sus a 1idicat/ şi oraţie le-a dat.I Că în limba românească/ Tuturor
să mulţămească/ Ministeriul să trăiască/ Mulţi ani să stăpânească!f4
Despre această Cânt:ue „., închinată mru·elui tribun bănăţean, sc1iitoml Mihail
Gaşpar relata următoarele: " ... la tot cazul, nu este cap de operă această poezie, dar
este o manifestare duioasă a sufletului popomlui românesc"45
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LE LUGOSCH ET L' ANNEE REVOLUTIONNAffiE 1848
D'aprcs cc qu'il s'cnsuit du titre, cct ouvrage prcsentc le role el le
lieu que le Lugosch a eus dans le dcveloppcmcnt des evencments revolutionnaires de l'annce 1848 en Banat. L'etat d'esprit revolutionnaire qui a
caracterise la viile de sur le Timis dans toute celte epoque - souligne
l'autcur - a contrihuc au dcveloppcmcnt et au renforcement de la consciencc nationale des Roumains de Banat : ils ont decidemment manifeste
lcur volonte pour obtenir une vie nationale independente afin de reussir a
se reunir avec leurs freres de la Transylvanie, de la Moldavie et de la
Valachie.
A la fin on tire la conclusion que la Revolution de 1848-1849,
rnalgrc tous ses defauts, a donne un nouveau sens a l'evolution humaine
de la societe roumaine. Dans cette conjoncture-la, le Lugosch a son
merite dans la revnlution roumaine. BiensOr, nn ne peut pas finir sans y
6voquer la grande personnalite de Eftimie Murgu qui a influence tant le
peuple que Ies gens politiqucs el Ies e1udits de I'epoque.
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ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ DE CĂTRE EMIGRANTU
ARDELENI SI BĂNĂTENI DIN S.U.A ÎN VEDEREA cdNs ...
'TITUIRll' UNEI LEGIUNI ROMÂNE

Izbucnirea pnmc1 mari cnnilagraţii monJiale în vara anului 1914, a găsit un
marc numifr de români a1tlcleni şi bănăţeni în Statele Unite ale Americii. Ei emigraseră aici începânJ cu a Joua jumătate a sec. al XIX-iea. Succesele materiale au făcut
ca, în anii anteriori războiului, migraţia spre continentul nord-american să devină un
f enomcn Je masă I .
O statistică oficială întocmită de către autorităţile momU"hiei dunărene în anul
1910, prezenta pc comitale numi"uul emigranţilor din acel m1. Din cele 25.237 persoane plecate în America, aproape JO.OOO erau de naţionalitate romana. Din datele
statisticii rezulta că din cele trei comitale ale Banatului (finlis, Torontal şi Caraş Severin) emigraseră un număr de 2208 români.2
O hună pa.ite a celor plecaţi s-au stabilit în Canada. Acolo ei erau atraşi de
faptul că li se oferea pământ gratuit, având posibilitatea totodată de a întemeia fe1me
după modelul american. Unii au început să crească animale. Marea mujoritate însă au
ajuns muncitori în intreprinderile americane. Deşi un procent însemnat din venituri
erau destinat familiilor care se zbăteau în greutăţile vieţii de zi cu zi, mulţi, reuşind
să obţină cetăţenia americană şi-au pus hazele unor gospodăril proprii. Viaţa lor se
concentra în afa.i·ă de fabrici în juml bisericilor zidite prin contribuţiile personale.
Tradiţiile româneşti erau pibtrale prin câteva zeci de societăţi de ujutor şi cultură precum şi mai multe periodice. Dintre publicaţii se distingeau gazetele: "America"
(apărntă în septembrie 1906), "Românul"(decembrie 1905), "Tribuna", "Santinela",
"Progresul", "Transilvania", "Roman ia" iar dintre societăţile de ajutor şi cultură:
"Carol I" (Elwood City), "Albina" (New Cao;tlc) "Doina", "Steaua română", "Lumina
popomlui" (Indianopolis), "Leul" (Salem), "Carpatina", "Împăratul Traian", "Cannen
Sylva", "Luceafărul" (Clevcland), "Drapelul Român", "Plugarul român" (Youngstown),
"Biruinţa" (WaiTcn), "Uniunea română şi transilvană" (Alliancc), "Glotia" (Wci1ton),
"Santinela română" (r01t Weyne). Prin intermediul acestora ei urmăreau cu atenţie
derularea evenimentelor politice din Europa. Asasinarea principelui moştenitor,
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mhiducelc Franz FerdinanJ, nota ultimativă adresată statului sfu·h precum şi lanţul de
declaraţii de război le-a stimulat sentimentele nationale. Comhinaţ.iile politice, perspectiva intrftrii României în răzhoi şi odată cu acew;ta posihilitatea înfăptuiiii idealului
naţional .~ unirea tuturor român.ilor într-un sinh'1tr stat, îşi făcea loc tot mai limpede în
mintea şi inima lor.
"Poate cât de curând , mai curând de cât ne închipuim, România va ii
chemată să aJucă la înJeplinirc năzuinţa noastră, uezrohirca întregului neam
românesc"3 suhlinia într-un m1icol una dintre gazetele menţionate mai sus.
Ca şi în timpul războaielor balcanice, începând cu luna august 1914, pe aJrcsa
Ministerului Afacerilor Străine din Bucureşti au început să sosească scrisori prin care
semnatarii se ofereau a veni în ţ.ară pentru a sluji în împrcjurăiile critice cm·e se
anunţ.au. În cuprinsul lor erau relatate greutăţ.ile pc care le aveau de întâmpinat.
Într-auevăr, România nu uispunea la acea dată de reprezentanţe diplomatice în
oraşele americane. Lipsa acestora îi impiedica pc cetăţ.enii proveniţ.i din vechiul regat
să ohţ.ină vizmea pa.~apomtelor iar românii ardeleni şi bănăţeni majoritari, neavând
documente româneşti, intrau alături de germani, austrieci, maghiari etc.
în rândul
persoanelor, cm·e, datorită măsurilor luate de guvernul american, nu puteau călători
spre Europa.4
~i unii şi alţii cereau să se găsească o soluţie care să le permită realizm·ea
dorinţelor. Guvernul român nu a putut onora aceste cereri în cursul anului 1914. În
cel următor, pe această temă au avut loc mai multe consultă.Ii cu reprezentanţii
Franţei şi Angliei care activau la Bucureşti. În perioaua neutralităţii prohlema nu a
Jcpăşit însă stadiul discuţ.iilor.
Între timp, diplomat.ia vieneză a început prin reprezentanţele sale locale o
intensă activitate de propaganJă pentru înapoierea cetăţenilor lor, în vederea prestfuii
serviciului militar conform jurământului depus fa\ă ue împărat.
Dr. LuJwig Erni.i, şeful Consulatului austro-ungar la Clevcland făcuse o
călătorie în Ungaria tocmai la începutul izbucnirii ostilită\ilor militare. Întors la postul
său, a convocat pe administratmul bisericii româneşti locale la o întmnire, Cu acest
prilej el a comunicat: "Numai acum m-am întors din ţw·ă. Spiritul războinic al
mmatei noastre este splenJid. Guvernul va face în curând refo1me radicale. Ungaria
va ieşi ca renăscută din acest război. Votul universal se va introduce în scrnt timp.
Marile proprietăţi se vor împă1ţi. Greşelile faţă de naţionalitatea român.ă s-au recunoscut. Dispoziţiunile Legii Appony cw·e loveau în autonomia bisericilor şi şcolilor
româneşti s-au revocat deja. Între România şi Ungwfa s-a făcut cea mai ftumoasă
apropiere. De altcum cred că ştiţi, România a fost totdeauna aliata noastră. Noi vom
da României Basw·abia dacă rămâne în neutralitate iar în caz că prinde mma alătmi
ele noi îi vom da şi Bucovina iar Austria se va lăJ·gi spre Rusia. Mi-a fost mai mare
dragul să privesc la Arad, plecarea regimentelor româneşti. Li s-au dat steaguri şi
muzici româneşti. Steagul românesc persecutat până 1en, a.stăzi fâlfâie pe toate
clădirile publice chiar şi în capitala ţfu·ii. Cred că vor înceta acum şi micile
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neînţelegeri, cc s-au ivit aici în America, mai cu scamă de la venirea lui Appony ş1
vom munci şi noi cu aceeaşi însufleţire şi bună înţelegere ca şi cei de acasă. Numai
astfel ne vom putea impune americanilor care formează o putere cumpănitoare în
cursul acestui război. Guvernul va fi recunoscător şi va răsplăti je1tfa fiecărnia.
Trădătorii însă vor fi răsplătiţi după merit" .5
La acest apel, reprezentantul bisericii româneşti a răspuns ca "nu are nici dreptul şi nici puterea de a impune nici unui preot şi nici unui mirean nici un fel de
conlucrare cu oficiile consulare austro-ungare. Eu însumi sunt contra. Poporul nostru
Jin America e hotărât, la mice poruncă sau chemare a guvernului maghiar să
răspundă cu nu! Ne-am gândit la suferinţele familiilor noastre de acasă. Guvernul e
în stare nu numai să Ie persecute ci chear să Ic stârpească. Dar fie orice ar fi,
rămânem până la sfârşit pe lângă hotărârea aceasta."6 La acest răspuns hotărât diplomatul austro-ungar a replicat pe un ton ameninţător: "Te asigur că n-o să vă fie
hine" iar întrevederea a luat sfârşit. Îndemnuri asemănătoare celui făcut Je consulul
menţionat au fost adresate preoţilor români aflaţi în S.U.A. şi de către reprezentanţii
bisericii româneşti din Transilvania şi Banat. Astfel, la 30 iulie/12 august 1914, mitropolitul Ioan Meţianu într-o circulară intitulată "Către fraţii din America" nota printre altele: "În presupunerea, că şi dintre poporenii noştri aflători în America vor fi
unii înrolaţi la miliţie şi nu vor fi ştiind, că sunt chemaţi la steagurile lor, vă îndatorez pc voi iubiţilor preoţi, a le spune şi a le publica acestea în bise1ici, de pe
amvon, sfătuindu-i părinteşte a se reîntoarce cât mai degrabă acasă în patrie şi a se
prezenta la steagurile lor, chiar şi aceea, care cu vătămarea datorinţelor militare au
plecat în străinătate, fiind consideraţi aici acasă dezc1tori, pentru ca Majestatea Sa
prin preaînalta rezoluţiune din 2 mai 1913 a dat amnistie tuturor şi astfel n-au să se
teamă de nici o pedeapsă" _7
La aceste îndemnuri, gazeta "Ame1ica" arăta într-un aiticol intitulat "Războiul,
împăratul
si
-.
„ românii" că războiul "este al împăratului si
„ nu al românilor" si
„ cerea cititorilor săi să nu dea curs cererilor. La întrebarea cum trebuie să răspundă românii transilvăneni revista menţionată nota în numărul din 6 august că "noi trebuie să-i mmăm
pe fraţii noştri din Ungaria în toate acţiunile lor în afară de aceea de a lua aimcle
împotriva României, ceea ce ar fi o nelegiuire să o facem de bună voie, căci ce ne
facem noi dacă azi-mâine vine apelul - la aime române pentiu' neam, moşie şi Iege". 8
Peste puţin timp, cel mai de seamă pe1iodic românesc din S.U.A .. Jansa un
vibrant apel în care se sublinia că deja venise vremea "ca noi să ne scuturăm din
toropeala în care am căzut până astăzi. Europa este în flăcări şi oricum o să iasă
războiul, oricine va fi învingătornl, schimbări mai·i se vor face pe haita Europei. Se
poate ca mâine sau chiar azi să sosească vremea ca să contribuim cu bunurile noastre, cu sângele nostru, la înfăptuirea idealului naţional.9 Apelul era însoţit de
deschiderea unei subscripţii pentru constituirea unui fond purtând numele de "Fondul
nalional" destinat ajutorării "românilor din Transilvania lovită de război".
Acţiunile întreprinse de guvernul român erau urmărite cu multă atenţie. Vestea
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neutralităţii, anunţurile şi

apoi dezminţirile referitoare la intrarea în război, neutralitatea
la capăt iar uneori alăturmea la Puterile Centrale erau ştiri care exagerau unele
informalii sau speculaţii pe marginea acţiunilor diplomatice sau militme ale guvernului
sau opiniei puhlice române. Unele ziare publicau articole denigratoare la adresa
României. În unele ea apare ca traficând neutralitatea şi căutând să înşele când pc
unii când pe alţii. Aceste luări de poziţii au pus la grea încercare nerăhdmea emigranţilor români în legătură cu viit01ul fraţilor lor din Transilvania.
Aflat în acel timp în S.U .A., Aurel Bunescu fost director al ziarnlui "Ttiumful"
din Bucureşti a publicat mai multe m1icolc prin care s-a străduit să întărească convingerea că aşteptarea va fi încununată de succes, prin intrarea României în războiul
împotriva Austro-Ungariei şi pentrn eliberarea Transilvaniei. IO În acela5i timp, el
îndemna pe românii americani la unitate şi la părăsirea disensiunilor. I I
• Treptat diferendele de opinii şi conllictele dintre coloniile româneşti au fost
depăşite şi începând cu piimăvara anului 1915 se constată o înviorare a activităţii
patriotice a românilor americani. Ştirile refcritom·c la activitatea deschisă şi hotărâtă a
"Ligii culturale pentiu unitatea tuturor românilor" a fost primită cu entuziasm. Cu
prilejul unor întrnniri organizate la: Elwood City, New Cast le, Salem, lndianopolis,
Cleveland au fost adoptate motiuni şi s-au expediat telegrame prin care românii transilvăneni se soli<lm·izau cu actiunea întreprinsă de Liga culturală şi felicitau pe neopfmă

hosiţii săi conducători.

Un eveniment impmtant care a polm·izat atenţia a fost Congresul românilor de
peste hotme stabilili în ţară. Convocat la Bucureşti în ziua de 15 maJtie 1915, din
iniţiativa unor refugiaţi <le peste CaJpaţi el şi-a propus să dezhată căile de realizare
nu numai a eliherării provinciilor aflate sub dominaţie ·străină ci şi unirea românilor
într-un singur stat national unitar. "E bine să se audă şi cuvântul nostrn, al românilor
de peste hotaJ·e aflători în ţmă, cuvânt ferit de 01işice influente potrivnice intereselor
neamului" 12 sublinia apelul lansat în vederea convocruii întrunirii.
Într-o atmosferă de puternic entuziasm, în fata unui număr mare de participanţi,
dintre care mulţi în costume naţionale, întruniţi atât în sală cât şi în grădina
Ateneului au luat cuvântul mai multi fruntaşi ai românilor ardeleni, hănăţeni şi
bucovineni. În încheiere, în urma expunerilor făcute atât la Ateneu cât şi în sala
"Dacia" s-a adoptat o moţiune. În ea se sublinia că pmticipanţii se declm·au solidmi.
cu lupta începută de fruntaşii români de pretutindeni pentru a grăbi intrarea în
acţiune a României împotriva Austro-Ungariei şi totodată însărcinau pe frnnta5ii lor să
sprijine şi să continue lupta prin toate mijloacele posihile.13 Congresul a avut un
ecou deosehit. Din zeci de localităţi au fost expediate scrisori şi telegrame de adeziune. Din lecturm·ea lor rezulta ataşamentul popmului român la ideea centrală a dezbaterilor, aceea de a lucra fără preget la rcalizm·ea idealului naţional. Ptintre sutele de
tel.cgrame sosite pc adresa Congresului, mă.11mi.ile vremii reţin şi pe cele expediate
din ora.5de americane Elwood City, lndianopolis, New Ca.stle.14
După cum am văzut, începând cu primăvara anului 1915 tentativele de acţiune
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comună şi

de parasire a disensiunilor au făcut primii paşi concreţi. S-a pus cu tot
mai multă acuitate prohlema convocării unui congres naţional al românilor americani,
ca organism central, în care să fie reprezentate toate foiţele active în lupta care se
întrevedea pentru sprijinirea idealului nalional. Protopopul Podea a lansat un prim
apel către toate societăţile şi organizaţiile româneşti din S.U.A. ca "în anul 1916 să
se lucreze din toată puterea şi cu toată râvna pentru unirea tuturor românilor americani într-un singur mănunchi"_ 15
Intrarea României în răzhoi alături de Antanta, care promisese satisfacerea
dezideratului unirii Transilvaniei cu România a fost întâmpinată de către majoritatea
românilor din America cu entuziasm.16
Autorităţile de la Viena şi Budapesta au urmărit cu atenţie atitudinea românilor
de peste occm1. La 3/17 khruarie 1917 un reprezentant al Ministemlui de Interne
maghiar răcea cunoscut premicrnlui Tisza Istvan - într-o notă confidenţială - că
potrivit unui rapo11 al amhasadei din Washington "cea mai ma.re parte a presei
româneşti are o aliludim;. potrivnică monarhici". În frnntea actiunilor erau preoţii şi
românii transilvăneni. Au fost semnalate şi aqiuni de loialitate mai ales la consulatul
de la Philadelphia. În mai multe localităţi au fost declanşate acţiuni de strângere de
ajutoare pentm Crucea Roşie din Romania. În încheiere nota suhlinia ca în ziaml
"Românul" din 22 oct. 1916 apăruse un apel prin care era convocată la Clevcland o
întmnire. Chemarea era semnală în numele "Comitetului Naţional Român" de Damian
Bulcia-preşedinte, Ilic Pop-preot iar din pm1ea Asociaţiei "Augustina" de preşedinţii
Va'iile Farca (originar din Sanicolau Marc) şi Crăciun Cincu.17
La 3 fcbmarie 1917, S.U.J\. au mpt relaţiile diplomatice cu Germania iar la 6
aprilie i-au declarat război ca răspuns la dechmşarca de catre aceasta a răzhoiului
suhmarin total. Secretam! de stal Rohcrt Lansing a declarat cu acest prilej că intrarea
ţării sale în răzhoi nu a fost decât deznodământul unui proces mai îndelungat. Actul
era inevitabil. Mai târziu, la 7 decembrie 1917, a fost declarat război şi AustroU ngariei. Zmva produsă de izolaţionismul american timp de mai mulţi ani încetase.
Primii militari amcrica,ni care au sosit pc front în Europa au fost aviatorii în număr
de 129, cme au debarcat la Saint N azaire, în ziua de 5 iunie 1917 împreună cu
aparatele lor de zh~n·.18 Ei au fost mmaţi de alte unităti. La 20 iunie 1917 ziaml
"Evenimentul" care apărea la Iaşi preluând o corespondenţă din Lyon datată 20 iunie
1917 nota că potrivit unui interviu luat generalului de brigada Sinest primele tmpe
americane "au sosit cu bine în Franţa. Ele au fost protejate de un crucişător şi un şir
de distrngătmu·e. Oan1enii se vor odihni câteva zile după cme se vor duce într-un
lagăr de instJuctie, mmând ca în scmt timp să ocupe poziţii pe câmpul de luptă" .19
Sesizând ponderea economică, militară şi implicit politică pe ca.re o jucau S.U .A.
în răzlx)i, guvernul român prin inte1mediul aliaţilor şi-a îndreptat efo1turile în direcţia
strlngerii legăturilor cu puternicul stat de peste Atlantic. Treptat au fost întreprinse
acţiuni pentru lămurirea opiniei publice nord-americane privind natura şi justeţea
poziţiilor româneşti în vederea câştigă.Iii sp1ijinului său în această direcţie. Pentm aceasta

.
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se impunea însă, în primul rând asigurarea unei reprezentări oficiale a României la
Washington. Ministrul american la Bucureşti, Charles Vopicka, abordase în mai multe
rânduri chestiunea necesităţii deschiderii unei reprezentanţe româneşti. în luna decembrie
1915 el reuşise chiar să obţină din paitea ministrului de externe Emil . Pommbaru
promisiunea, întărită de ministrul de finanţe, Emil Costinescu, ca în viitorul buget să fie
înscrise si sumele necesare deschiderii unei legaţii la Washington.20
În~eputurile de organizare a propagandei româneşti s-au lovit în a doua
jumătate a anului 1916 de multe obstacole. Campania armatei române, prezentată tendenţios sau înţeleasă greşit de unele organe de presă, nu era de natură să creeze
despre România o impresie favorabilă. Sacrificiile poporului român, condiţiile în care
lupta, nu erau cunoscute marelui public american şi de aici o nemeritată apreciere a
rolului jucat de România în 1916.
Copleşită de un adversar superior în efective şi tehnică de luptă, nesprijinită
conform înţelegerilor, armata română a fost nevoită să se retragă, abandonând o parte
însemnată a teritoriului naţional inclusiv capitala. Ignorând cauzele reale ale succeselor
Puterilor Centrale, un şir de personalităţi străine s-au găsit să pună la îndoială valoarea contribuţiei militare a României. în acelaşi timp, propaganda ostilă, desfăşurată
de către adversarii săi în ţările neutre s-a intensificat. Oamenii politici români erau
arătaţi. ca unii "ce ştiau să împartă Europa, dar nu-şi cunoşteau ţara lor" .21
Bun cunoscător al situaţiei şi în acelaşi timp iniţiat în problemele diplomatice,
corespondentul militar american de pe frontul românesc, Stanley Washburn scria senatorului Elihn Root la 15/28 august 1917: "Am considerat din totdeauna, după cum ştiţi
că Aliaţii au o mare obligaţie morală faţă de România şi în limitele foartei strâmtei
mele sfere de influenţă, am insistat întotdeauna să scot în evidenţă această obligaţie" .22
Câteva zile mai târziu, într-un lung raport către secretarul de stat american, după multe
constatări, tot el făcea şi următoarele aprecieri: "În toată această perioadă, când nefericiţii de români purtau această luptă fără speranţă, sfatul era aproape singurul ajutor pe
care-l aveau la dispoziţie... Ca o ţară să fi fost vreodată, ptin forţa împrejurărilor şi
influenţelor externe, forţată să intre în război, uitată şi părăsită într-o astfel de situaţie
primejdioasă,. nu am mai întâlnit niciodată în paginile iStoriei" .23
Luând exemplul altor state europene, care desfăşurau o intensă propagandă pe
CQlltinentul american, oficialităţile româneşti au început tatonările pentru înfiinţarea
unei legaţii. În primăvara anului 1917, o misiune formată din preoţii: Vasile Lucaciu,
Ioan Mota şi prof. ·Vasile Stoica, toţi refugiaţi din Transilvania au luat drumul
Washingtonului. Ea a primit denumirea semnificativă de "Misiunea Patriotică
Naţională". Deşi i s-a dat un caracter neoficial, se bucura de asentimentul primului
ministm Ion I.C. Brătianu şi a ministrului de interne Alexandru Constantinescu.
Membrii săi primiseră- scrisori de recomandare din partea lui Andrews, însărcinatul cu
afaceri al S.U.A. la Iaşi, către Departamentul de Stat şi din partea ministrului Franţei
la Iaşi, Saint Aulaire către ambasadorul francez la Washington, Jussrand. Scopul misiunii celor trei ardeleni era de a propaga ideea unirii Transilvaniei cu România ş1 de
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a spnJtm organizarea unei unităţi de voluntari ardeleni, bănăţeni şi bucovineni. Vasile
Stoica, nota în memoriile sale că obiectivele urmărite erau "propaganda pentru cauza
Transilvaniei, şi întrucât ar fi fost cu putinţă, organizarea unei unităţi de voluntari
români transilvăneni pentru frontul francez, această unitate având să facă parte din
aimata franceză sau ameiicană dar păstrându-şi caracterul său românesc".24 În timpul
trece1ii prin Rusia, delegaţia a făcut un scmt popas la Darniţa. Cu acest prilej, voluntai·ii adunaţi aici, le-a înmânat un exemplar din Declaraţia adoptată în ziua de 13/26
aprilie 1917 precum şi o scrisoare apel semnată în numele a peste 1600 de voluntari,
adresată românilor imigranţi în S.U.A. Conaţionalii lor erau îndemnaţi să se înscrie în
număr cât mai mare în rândmile armatei române. "Şi voi, toţi câţi aveţi braţul
sănătos şi inima şi mai sănătoasă, să urmaţi până la unul chemarea ce vi se face!
Cu miile să intraţi în Legiunea Română Americană şi să alergaţi pe frontul nobilei
Franţe! Voi să daţi de acolo, din apus, noi de dincoace, din răsărit, izbituii de
moarte ... şi înaintând voi de acolo, noi de aici, să ne întâlnim, acoperiţi de glorie, pe
pământul Ardealului nostru sfânt" .25
La 26 iunie delegaţia română a ajuns la destinaţie. Presa românească a făcut o
prezentare elogioao;ă celor trei membri ai săi.26 La 2 iulie, prin inte1mediul lui J J .
.Jusserand ea a fost p1imită de secretarul Depaitamentului de Stat, Robe1t Lansing. De
reţinut că timpul convorbirilor a fost arborat drapelul României pe clădirea
Ministernlui de externe american. în zilele mmătoare, delegaţii ardeleni au fost primiţi
şi de către William Phillipe, primul adjunct al Secretarului de Stat cu care ocazie s-a
discutat înfiinţai·ea unei unităţi de voluntaii români. Pentru examinarea detaliată a
acestei probleme, misiunea a fost îndrumată la ministrul de război Newton Baker, cu
care s-au purtat convorbiri în zilele de 6-7 iulie. Legat de fmmarea unei unităţi
româneşti în America planul prevedea următoai-ele puncte:
1. Alcătuirea unei unităţi de români ardeleni şi bănăţeni voluntari care nu erau cetăţeni
ai S.U A. (cei cai·e dobândiseră cetăţenia se puteau înrola potiivit legii n~mai în armata
ame1icană); 2 Încadrai·ea acesteia în armata americană, purtând însă numele de "batalionul românesc" sau "b1igada românească", după cum ar fi de mare numărul voluntaIilor; 3. Ofiţe1ii vor fi americani sau se va putea ~re guvernului român, l.m număr de
ofiţe1i transilvăneni avându-se în vedere că toţi românii din S.U.A. erau de origine din
Transilvania şi Banat; 4. Subofiţerii vor fi români, foşti gradat.i în armata unde şi-au
făcut serviciul militai· sau subofiţeri formaţi deja în armata americană.; S. Limba de
comandă va fi cea engleză, cea de instrucţie de asemenea, întrebuinţându-se însă şi cea
română în caz de nevoie; 6. Cheltuielile cu echiparea, traiul şi transportul vor fi suportate de S.UA.; 7. O înţelegere cu statul român mma a stabili şi celelalte amănunte.
După consultări cu statul major, Beker a declinat propunerea, motivând că obiectivul guvernului american era acela de a respecta cu stricteţe principiul creării unei
ai·mate americane unitm-e cu scopul de a intensifica procesul de contof iI-e a diferitelor
grupuri de emigranţi într-o mare şi unitară naţiune americană.2 În încheierea
motivaţiei, N. Beker nu a exclus totuşi posibilitatea ca ulterior guvernul să-şi recon134
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sidere eventual punctul de vedere în această problemă. Un alt obstacol ce se ridica în
calea creării unei b1igăzi româneşti îl constituia transportul trupelor peste ocean.28
Secretarul de stat american propunea totodată ca membrii misiunii române să-şi
adl,lcă cont:Jibuţia la cauza aliaţilor prin a îndemna românii a se înrola în armata
americană. În baza acestor îndemnmi şi a proclamaţiei lansate de către preşedintele
Woodrow Wilson mulţi emigranţi români s-au angajat ca voluntaii în unităţile americane. La Youngstown, încă din vara anului 1917, în urma activităţii desfăşurate de
fraţii Negulescu (Paul şi Gogu, primul profesor iar cel de-al doilea senator) a protopopului Ioan Podea şi Rudi Nan s-a constituit o companie de volWttai·i. Devenită
bate1ia 122 mo1tiere de tranşee ea s-a distins în luptele din Franţa. Alţi 900 de
români se aflau în Divizia 37 Ohio. Circa 2000 de solicitanţi, ale căror cereli erau
în curs de soluţionare s-au grăbit să treacă în Canada, unde s-au înrolat apoi ca voluntari în unităţile canadiene care luptau sub drapel britanic.29
În Petiţia Episcopiei Române Ortodoxe din Statele Unite ale Americii de Nord
căt:J·e preşedintele Woodrow Wilson se sublinia într-un aliniat "Românii aleargă sub
steagul Statelor Unite" că "Un nou soare a început să strălucească în curând după
catastrofa României. Un nou p1ilej de a ne manifesta dorul nostru arzător ni s-a dat
când Statele Unite au declarat război Ge1maniei, iar mai târziu şi Austro-Ungaiiei.
Voinicii noştii au părăsit lucrul de fabrică şi au alergat sub steagul cu dungi şi cu
stele care pentru noi însemna mai ni.alt ca pentru ori şi cine pe lume. La prima
chemare tinerii noştii au răspuns mai presus de mice aşteptare, prezentându-se în cete
mari la statiunile de asentare cerând să fie înrolaţi îndată şi trimişi cât mai în grabă
pe câmpul de luptă. În unele centre, cum a fost bunăoară Youngstown, Ohio românii au format companii întregi de voluntaii. Colonia românească din acest centru
industrial a dat armatei Statelor Unite nu mai puţin de 117 voluntaii toţi voinici ca
brazii şi alţi 32 recruţi în puterea legii militare obligatorii. Tot cam la fel s-au pmtat
tinerii noştii peste tot aşa că cu drept şi mândrie putem spune: dintre toate naţio
nalităţile emigrate în America, românii au dat cei mai mulţi soldaţi armatei Statelor
Unite, în proporţie cu numărul lor".30
Primul batalion românesc a debarcat în Franţa în septembrie 1917. La cererea
voluntarilor, preşedintele S.U.A permisese purtarea uniformei şi a tricolorului
românesc. Era o recunoaştere a cauzei naţionale româneşti, pentru care aceşti patrioţi
se jertfeau pe frontul de vest. Fruntaşul bănăţean Sever Bocu, sosit în Franţa la
finele anului, consemnând integrarea batalionului în dispozitivul francez de luptă, evidenţia unitatea de acţiune a românilor de pretutindeni. "Acest element viguros şi
sănătos, ramură a neamului nostru din Ardeal - nota el - vine să aducă contribuţia
supremă, a vieţii sale, pentru idealul naţional." Participant activ la constituirea plimului corp de voluntari în Rusia, în încheiere el consemna "deşi pe fronturi deosebite,
pe mai toţi ne mână acelaşi ideal mare şi sfânt, idealul României mari şi unite" .31 ·
Cu piilejul soshii voluntarilor români pe frontul francez ziarul "România" cai-e
apărea la Iaşi nota "Frontul românesc se prelungeşte astfel pe pământul binecuvântat al
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Franţei. Fiecare strop de sânge viteaz, împlântat în brazda lui Jofre, va rodi deopotrivă
în câmpiile Ardealului sau Bucovinei, după cum minunile şi jertfele de la Mărăşeşti,
înseamnă totodată victorie şi triumf în Flandra, pe Carso sau la Verdun".32
Apreciind aportul adus în lupte, în vara anului 1932 guvernul român a decorat
132 de români din America, între care căpitanul A.S. Dillon si locotenentul Ciobanu
V. Mihail.33
,
Dar să ne întoarcem în America. La începutul lunii august, delegaţia română a
prezentat ambasadorului francez din capitala americanft o propunere similară cu cea
adresată cercurilor americane. Potrivit acesteia, voluntarii români urmau a fi folosiţi în
luptele de pe frontul de vest constituţii îr. legiuni româneşti. Ajunşi în Franţa ei urmau
să fie echipaţi pe dleltuiala guvernului francez şi comandaţi de ofiţeri francezi.34
În discuţiile pmtate cu J J. Jusserand, delegaţii români l-au asigurat că "s-au
făcut aranjamente la· Iaşi, ca englezii să se însărcineze cu transportul iar francezii cu
.echipamentul şi instructorii pentru legiunea transilvană ce va sosi în Franţa" .35
Din convorbirile purtate pe această temă cu cercurile oficiale americane, diplomatul francez a constatat reţineri în realizarea acestui proiect. Secretarul de stat nordamerican i-a făcut cunoscut că va invita membrii misiunii române să intre în legătură
cu compatrioţii lor şi pe baza rezultatelor obţinute va aviza în chestiunea constituirii
legiunilor româneşti. La mijlocul lunii august, Jusserand a ajuns la concluzia că
acţiunea este irealizabilă în acel moment. în lunile următoare proiectul va fi reanalizat
atât de către secretarul de stat cât şi de preşedintele Woodrow Wilson dar nici de
această dată el nu a putut fi soluţionat .
Treptat, relaţiile româno-americane au intrat pe un făgaş nou. Misiunile militare
care între timp au vizitat România s-au întors cu cele mai bune impresii. Eroismul
ostaşilor români în luptele de lâ porţile Moldovei din vara anului 1917 au impresionat plăcut opinia publică nord-americană.
În dimineaţa zilei de 21 iunie 1917 a sosit la Iaşi o primă delegaţie militară
americană alcătuită din 9 ofiţeri superiori în frunte· cu Hugh Scott şeful Marelui Stat
Major. După ce au fost primiţi la regele Ferdinand şi regina Maria, membrii misiunii
au trecut în revistă 2 regimente româneşti din care unul constituit din voluntari
proveniţi din prizonierii din Rusia. În după masa aceleaşi zile, în clădirea Teatrului
Naţional, Parlamentul României s-a întrunit pentru a saluta înalţii oaspeţi. În cadrul
recepţiei care a avut loc, au luat cuvântul primul ministru Ion l.C. Brătianu, Take
Ionescu, E. Porumbaru, I. Mitescu. În încheiere şeful delegaţiei, generalul Hugh Scott
a făcut cunoscut celor prezenţi că S.U .A. va fi alături de aliaţi până la capătul
războiul. A recunoscut lipsurile grele în tehnica de luptă ale armatei române şi a
promis că "va insista din toate puterile pentru ca cererile formulate să fie onorate". 36
La începutul lunii septembrie în capitala Moldovei a sosit o nouă misiune americană. Ea se compunea din 36 membri şi avea în frunte pe colonelul Anderson. Era
prezent şi Charles I. Wopicka, fostul rninistm plenipotenţiar al S.U .A. la Bucureşti,
expulzat de armata ge1mană după ocuparea oraşului. Misiunea era însoţită de 28 cadre
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medicale memhre ale Cmcii roşii americane. Ch.J. Wopicka a vizitat frontul rusoromân. Cu această ocazie el a ţinut un înflăcărat discurs osta5ilor, cerând să nu cedeze
în faţa adversarilor. La sfărşitul lunii o pUite a membrilor misiunii s-au întors în
Ametica pentru a expedia ujutoarele solicitate iar membrii Oucii roşii s-au stabilit la
Roman unde au organizat un spital pentm îngrijirea răniţilor sosiţi de pe front.37 Peste
câteva luni, colonelul Anderson a făcut cunoscut unui grup de parlamentari români că
naţiunea română poate fi încredinţată de sprijinul deplin al S.U.A. "Preşedintele Wilson
şi cu el America întreagă - a precizat el - vrea ca şi în Europa de mâine toate
popoUI·ele, fie ele oricât de mici, să fie deplin stăpâne pe smuta lor. America nu va
depune mmcle din mână până nu va fi câ.5tigat garanţiile trebuincioa<;e".38
La începutul lunii decembrie 1917, autorităţile americane au solicitat lui Vasile
Stoica, singurul membiu al misiunii care mai rămăsese acolo (preotul Ioan Mota
după ce reuşise să editeze timp de două luni de zile ziaiul "Libe1tatea", plecase în
septembrie la Ia.5i iar colegul său Vasile Lucaciu fusese solicitat la Paris) noi lămmiri
referitoUI·e la pmticiparea românilor din America la război. La 31 decembrie 1917 el
a redactat în acest sens un memoriu. După ce prezenta aspecte ale activităţii
desfăşurate de către "Misiunea Pat1iotică Română" el suhlinia faptul că mujmitatea
regimentelor austro-ungare compuse din români trimise în Galiţia, în Serbia şi mai
târziu în Italia la fel ca şi regimentele eche, s-au predat ruşilor, sârbilor, italienilor.
Numărul românilor transilvăneni, prizonieri în Rusia, era în aprilie 1917 mai mare de
100 .OOO iar cel al celor care se predaseră sârbilor şi italienilor de aproape 15 .OOO.
După intrarea S .U .J\. în război, circa 5000 de români imigranţi în America se înrolaseră în unităţile militare americane.
Declaraţia de război adresată de S.U.A. Austro-Ungm·iei a produs cea mai profundă satisfacţie în rândurile lor. Număml acestor voluntm·i ar fi desigur şi mai mare
dacă ar fi putut fi concentraţi într-o unitate specială, fără a fi răspândiţi printre militari de altă origine. În continuare era trecut în revistă istoricul primului corp de voluntari români constituit la DUI·niţa. Era subliniat apoi faptul că românii transilvăneni
prizonieri în Italia sau capturaţi de sârbi şi transportaţi în Italia şi Franţa erau gata şi
ei pentm a lupta pentm libertatea şi dezrobirea naţiunii române. În încheiere, autoiul
conchidea ca românii transilvăneni "sunt gata de mice sacrificiu, în toate ţările aliate
şi, mai ales în America, care i-a făcut să simtă adevăratele binefaceri ale libertăţii" .39
Memoriului îi era ata~ată o copie a proclamaţiei manifest redactată de voluntarii
români la Darnita în ziua de 13/26 aptilie 1917.
Rolul militar dar mai ales politic şi economic al S.U .A. în tabăra Antantei
impunea prezenţa unui reprezentant diplomatic al României în această ţară. Tatonăiile,
întreprinse de guvernul român pe lângă oficialităţile ame1icane au găsit înţelegere, astfel că la 6 august 1917 Consiliul de miniştri a decis înfiinţarea Legaţiei României la
Washington.
La I ianuarie 1918 dr. Constantin Angelescu titulaml noii reprezentanţe a sosit
pe teritoriul american, iar la 15 ianuarie a fost primit la Casa Albă pentru
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prezentarea scrisori lor de acred ilare. El era însotit de N .H. Lahovary secretar,
J\Iexandru Ruhin ataşat special, maioml Teiuşan at<L~at militar. Lor li s-a alăturat şi
Vasile Stoica. Penim ca vocea românea.<>că să fie auzită pc întregul teritoriu al rcpuhlicii americane, noul amhasador a cerut să fie autorizat a numi consuli onorari în
cele mai de scamă oraşe americane. În multe centre urhane s-au desfă.~urat mitinguri
la care au fost prezente mii de persoane. /\lături de oratorii români, în multe cazuri
la tribune urcau personalităţi americane (ex. Bily Sunday, prof.univ. Wells etc.) La
mitingul organizat la Chicago de exemplu au asistat mai multe mii de persoane. La
sfârşitul acestuia, circa JOOO de români au organizat un marş prin ora.~ pu11ând
drapele româneşti şi americane. "/\ceşti români sunt în stare de orice sacrificii, dacă
se ştie a-i organiza si dirija", nota diplomatul român profund impresionat de dovezile
lor de patriotism.40 În presă au început să apară articole favorahile "cauzei
romfmcşti". Personalitiiţi ale vieţii politice îşi manifestau simpatia cu lupta pentru unitate a popornlui român. Printre acestea, Th. Rooscvcl fostul preşedinte, Cill"l! în ianuarie 1918 declara că preţuieşte mult popornl român şi suferă din cauza nenorocirilor
sale: "Nu llatez pc nimeni - nota ci - pc voi românii vă iubesc pentru că totdeauna
v-aţi hătut pentru Iihcrtatc şi unitate" .41
Propaganda romfl!lcască începe să prindă astfel teren.
Dar, odată cu venirea la putere a guvernului condus de către J\lcxandru
Marghiloman încetează orice sp1ijin financiar. Mai mult la 24 ma.t1ic/6 aprilie 1918
Cunstantin Angelescu este rechcm~tl în ţ~u-ă motivându-se că "misiunea a luat slârşit"42 ·
El încearcă să-şi continuie activitatea neoficial, dill· trebuie să renunţe curând. Vasile
Stoica rămfme însă în continuare în America şi-şi continuă activitatea sprijinit de alţi
fmntaşi ai romfmilor printre cm·e prof. un iv. Mrazec şi deputatul N .Lupu.
I .a iniţiativa prof. Hcrhc11 J\d. Miller de la Ohcrlin Collcgc ei s-au întiunit
pcnhu a anali1.a situaţia în condiţiile când România a fost silită să încheie pace. Cu
acest pril~j a fost ales un comitet şi s-a redactat un manifest care schiţa ţelurile organizaţiei în vederea întrnnirii unui congres românesc. În haza acestui program la 5
iulie, la Youngstown s-au întrunit rcprezcntanlii majorităţii organizaţiilor româneşti.
Înhunirca a reliefat necesitatea unirii socictătilor româncsţi într-un singur grup politic
care să vorbească şi să acţioneze în numele întregii naţiuni române ca şi necesitatea
unei colahorări strânse cu cehoslovacii, iugoslavii, polonezii şi italienii. A fost ales un
Comitet Executiv alcătuit din cei mai cunoscuţi frnnta.~i români. Noua organizaţie a
primit numele de "Liga Naţională Română din America". Ea reunea reprezentanţii a
182 organizaţii şi parohii. Vasile Stoica a fost ales în funcţia de preşedinte.
Scopurile noii organizaţii erau:
l. Să propage şi să întreţină printre românii americani spiritul desăvârşitei
loialităţi faţă de S.U ./\.
2. Să ajute la progresul lor cultural.
3. Să-i informeze pc americani despre via\a şi a.<>pira\iile na\iunii române şi să-i
informeze pc români despre via\a şi idca.lurilc americane.
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4. Să pună la dispozişia S.U .A. şi a aliaţilor toate foitele şi resursele pc care
Ic au românii în această ţară ori în ţările alialc.43
Dar cel mai stringent dczic.lcral pc care şi-l propunea era să constituie cât mai
curând posihil, cu sprijinul guvernului american, o unitate ret:rulată c.lintre românii fără
cetăţenie de aici care urma a li pusă la dispoziţia aliaţilor spre a lupta pentru elihcnuea Transilvaniei. Aproximându-se numărnl românilor din America la I 80.000 se
spera că cel puţin 10.000 să se înscrie ca voluntari. Într-adevăr în perioada iulicoclomhric 1918 au fost reluate cf011urile pcntrn constituirea legiunii romftnc. La
începutul lui noiembrie ele au fost încununate cu succes. La 6 noiembrie publicaţiile
româneşti din S.U.A. înserau o telegramă care făcea cunoscut că preşedintele Wilson
a aprohal înfiinţarea unei unităţi militare romftneşti. Ziaml "America" nota cu acest
prilej că "acum nimic nu-i mai poate împiedica pe români să-şi fmmeze legiunea
mult dorită" .44 Urma să fie ales locul de instrucţie. În scu11 timp a fost inaugurală
lista de onoare. Ea era urmată apoi de lungi liste cu zeci de nume.45
Din păcate era prea tftrziu. Peste numai cftlcva zile prin semnarea m·mistiţiului
franco-german războiul încetase.
Deşi nu a putut li dus la îndeplinire acest proiect, susţinut cu multă ardoare de
reprezentanţii români. activitatea desfăşurată pentru înfăptuirea sa, a constituit o
mfo1uric elocventă a aspiraţiilor românilor către unitatea naţională, lllcru de mm·e
însemnătate pcnlm întărirea poziţiilor politice ale României. "Stfuuinteie noastre pcnltu
înfiinţarea unei legiuni - aralft Va<>ilc Stoica în memoriile sale - au avut însă un foai1e
important efect: cercurile guvernului din Washington s-au convins că hotărârea noastră,
a transiJv[mcnilor de a li uniţi cu fraţii c.lin Regat, este sinceră şi profundă".46
Într-adevăr la 6 noiembrie 1918, guvernul S.U.A. a adresat guvernului român
prin intermediul secretarului de stat Robert Lansing, un important mesaj de
recunoaştere a lcgitimitălii unirii românilor. "(luvcrnul S.U .A. - făcea cunoscut
mesajul - arc o simpatic profundă faţă de spiritul de unitate naţională şi a-.piraţiilc
romftnilor de pretutindeni şi nu va neglija ca, la timpul potrivit, să-şi exercite inlluenţa pentru ca drepturile politice şi teritoriale juste ale popotului român să fie
obţinute şi asigurate împotriva oricărei ·agresiuni externe" _47
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NOTE
1. Emigraţia româneasca m S .U ./\. îşi arc începuturile în jmul anului 1890. Marea ei
majmitate a pornit din Ardeal şi Banat aproximativ la zece ani după primele contingente maghiare şi gc1mane care au atras atenţia prin succesele lor mate1ialc. Sosită în
perioada de f01mare a industriei nord-americane, mai ales în juml marilor lacuri, emigraţia română s-a îndreptat fireşte către aceste centre cu nevoie de braţe de muncă şi
cu o salarizare mai bună. Telegraful român, LIX, nr. 4 dinl3/26 ianuarie 1911
2. Ştefan Meţeş, Emigrfui românesti din Transilvania în secolele XIII - XX; Editura
ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 70
3. Nicolae Iorga, România contemporană, Buc. 1932, p. 162
4. FI. Constantiniu, Ion Stanciu, Sprijinul si lupta românilor din străinătate nentm
cauza unităţii românesti (1914-1918), R.1„ tom 29, nr. 12/1976, p. 73
5. Petiţia Episcopiei române 011odoxe din Statele Unite ale Americii de Nord către
Prcsedintele Woodrow Wilson, Youngstown (lucrarea a fost tipăiită în limba
engleză şi română), p. 5-6
6. Ibidem
7. Românul, lV, nr. 172 din 5/18 august 1914
8. America, IX, nr. din 6 august 1914
9. Idem, din 9 sept".mbrie 1914
IO. Idem, nr. din 17 septembrie 1914, nr. din 28 februarie febmarie 1915
11. Idem, nr. 20 septembrie 1914
12. Congresul românilor de peste hotare aflătmi în lară, Buc„ 1915, 6-7
13. Simion C Mândrescu, În serviciul unitătii noastre naţionale (Omagiu din pai1ea
societăţii Frăţia românească "Frăţilia", preşedintelui ei de onoare, Buc„ f.a„ p. 54
14. Congresul românilor de peste hotare„. p.127
15. America, X, nr. din 12 septembiie 1915
16. Universul (Ametica si intrarea României în război), XXXIV, nr. 231 din 21
aug/4 sept. 1916; Ametica, XII, nr. 29 din 12 aptilie 1917
17. Arh. Statului Bucureşti, Colecţia microlilme, U ngai·ia, nr. 74, c. 36-37
18. Mircea N. Popa, Primul război mondial 1914-1918, Ed. ştiinţifică şi enclopedică,
Buc., 1979, p. 348-351
19. Evenimentul, XXV, nr. 112, din 20 iunie 1917
20. Ion Stanciu, Aspecte ale relatiilor române-americane în anii neutralitătii României
(1914-1916), în Studii si materiale de istotie modernă, voi. Vl, Buc„ 1979, p. 141
21 Constantin Kiritescu, Istoria Războiului penttu întregirea României 1916-1919, Ed.
a III-a, Ed. Casei şcoalelor, Buc 1923, p. 293
22. Arh. Statului Bucureşti, Colecţia microfilme, S.U./\„ r. 681, c. 4041
23. Idem, Colecţia xerox, S.U.A., pachet 33, act I
24. Vasile Stoica, În Amctica penttu cauza românească, Buc„ 1926, p. 7: Ideea
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organiză.Iii

unei legiuni a românilor ame1icani nu a fost adusă în SU.A. de Misiunea
Patiiotică Naţională. La 5 mmtie 1917, la Washington au fost organizate o Serie de
festivităti, legate de inaugurarea unui nou mandat al preşedintelui W. Wilson. Cu acest
prilej, protopopul Ioan Podea, în calitate de reprezentant al bisericii şi al Comitetului
Naţional Român, însoţit şi de Rudi Nan, delegatul Ligii Societăţilor Române, în urma
discuţiilor purtate de reprezentanşii cehilor, slovacilor, sârbilor şi croaţilor au hotărât
constituirea unei unităţi combatante care uima să lupte alături de legiunea acestora;
G Neamţu, Legiunea românilor americani 1917-1918, în Relatiile româno-ame1icane în
timpmile modeme (România-american relations in modem times), Volum editat de Gh.
I Florescu pentm al Ii-lea Congres internaţional de studii româneşti. Cuvânt înainte de
Al. Zuh, Iaşi, Ed. Univ„ Alexandru Ioan Cuza, 1993, p. 143-144
25. Libe1tatea (Cleveland), XVI, nr. 1 din.2 august 1917
26. America ("Zile mari, oaspeţi aleşi"), XII; nr. 52 din 1 iulie 1917
27. Chim· Constituţia ame1icană nu pennitea organizarea şi instruirea de trupe neame1icane pe teritoriul republicii. Cu toate acestea, mai târziu, la 9 iulie 1918 la
străduinţa câtorva senatori, ca rezultat al intensei propagande duse de Th. G.
Masaryc, Congresul a votat o lege pentru organizarea "Legiunii slave" dar nici
guvernul şi nici M. St. M. al armatei nu s-au conformat acestei hotărâri.
28. Vasile Stoica, op. cit., p. 9
29. FI. Constantiniu, Ion Stanciu, op. cit., p. 1875; Transilvania, Banatul. Oisana si
Maramuresul 1918-1928, vol. I, Cultura .naţională, Buc„ 1920, p. 135; Ilie Pârvulescu consemna faptul că până la 14 iunie 1917 se înscriseseră 24 voluntari în Allianc,
20 în Salem, 18 în Cleveland, 108 în East Y oungstown şi 202 în Y oungstown
(Ohio). Ilie Pârvu, Voluntarii români din America, f.a„ p. 6; Titus Podea consemna
că la început pe frontul ame1ican din Franţa au existat aproximativ 6000 de voluntm·i, numă.tul celor ce se însc1iseseră până în finalul războiului fiind apreciat la
17.000 dr. Titus Podea, Transilvania, Buc„ 1936, p. 117. Potrivit unor surse până la
sfârşitul ostilităţilor militare pe frontul francez în unităţile americane au fost înrolaţi
38 .OOO soldaţi de naţionalitate română. Din aceştia 11 .OOO au căzut pe câmpul de
lupte, Arh. Statului Bucureşti, Colecţia microfilme, Polonia, r. 16, c. 348.
30. Petitia Episcopiei .. „ p. 8
31. S. Bocu, Armata voluntaiilor ai"deleni din America pe frontul francez, în România
Mare, I, nr. 8 din 7 sep. 1917.
32. Corneliu Moldovan, Românii pe frontul francez, în România. I nr. 233, din 5
oct. 1917.
33. Gazeta voluntarilor, VII, nr. 10 din 1 iunie 1092.
34. Arh. St. Buc„ Colecţia microfilme, Franta, r: 90, c. 347. O prezentare detailată a
proiectului propus de misiunea română vezi la O. Neamţu, op. cit„ p. 148-149;
într-adevăr, în iunie 1917, Saint Aulaire, în calitate de ministru al Franţei la Iaşi
solicitase guvernului francez, influenţat probabil şi de atmosfera entuziastă creată
de sosirea primului detaşament de volunlaii din Rusia, să sprijine demersurile celor
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trei reprezentanţi ai românilor în America de Nord.
35. Memb1ii misiunii române nu aveau însă de unde să cunoască poziţia cercmilor
oficiale franceze în acel moment. Într-o telegramă cifrată (nr. 240-243), datată 6
iulie, reprezentantul Franţei la Iaşi era informat că Ministerul de război francez
considera ca "din punct de vedere militar, i se părea lipsit de interes din cauza
dificultăţilor pe care le-ar prezenta transp011ul în Franţa al contingentelor de
această natură reunite în America. Într-adevăr, sarcina Statelor Unite, singura care
şi-ar putea asuma această sarcină, a luat deja toate dispoziţiile pentru a-şi folosi
disponibilităţile de transpmt ale forţelor americane şi nu ar putea să fie vorba de
a-şi modifica ordin.ul stabilit pentm aceasta, nici să întârzie cu o singură zi sosirea
în Franţa a trupelor S .U .A., în beneficiul unei unităţi care ar urma să fie creată şi
a cărei valoare este problematică. Cum, pe de altă parte, din punct de vedere
politic, nu exista un interes esenţial în prezenţa unei foiţe transilvănene pe frontul
francez, sunt de acord cu Ministml de război că nu este cazul pentm moment să
acordăm asistenţă ofiţerilor francezi şi părintelui Lucaciu în acţiunea lui de
recmtare. Vă rog deci să vă mărginiţi a arăta misiunii transilvane o simpatie
exclusiv morală". Credem că acest text a fost expediat de Ministeml de externe
francez şi reprezentantului său la Washington. Arh. Historiques Militaires
Vincennes, Ministere de la Guel1'e Etat Major de I' Arme, teleg. nr. 240-243
36. Evenimentul, XXV, nr. 139 din 22 iunie 1917
37. Evenimentul, XXV, nr. l 75 din 5 septembrie; nr. 191 din 26 septembrie; nr. l 95
din 30 septembrie 1917; România, nr. 209 din 7 septembrie 1917
38. România nouă, II, nr. 34 din 1 maitie l 918
39. Arh. Statului Bucureşti, Colecţia microfilme. S.U.A., r. 564, c. 425-428
40. La Roumanie, din 24 ianuaiie 1918
41. Ibidem
42. Monitoml oficial. din 28 mai1ie/10 aprilie 1918
43. Arh. Statului Bucureşti, Colecţia microfilme, S.U.A., r. 572, c. 300-304
44. America, XIII, nr. din 6 noiembrie 1918
45. Idem, din 8 şi 9 noiembrie 1918
46. Vasile Stoica, op. cit., p. 41
47. Arh. Statului Bucureşti, Colecţia microfilme, S.U.A., r. 633, c. 756
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0

DIE TÂ TIGKEIT DER SIEBENB0RGER- UND BANATER
AUSSIEDLER IN DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA ZUR BEGR0NDUNG EINER RUMÂNI-SCHEN
LEGION
Zusammcnfassung

Als dcr erste Weltkrieg im Sommer des Jahres 1914 ausgebrochen
ist, befanden sich viele mmănische Aussiedler aus dem Banat und aus
Siebenbi.irgen in den Vereinigten Staatcn von America.
Die Arbeit eră1te1t die Bemi.ihungen dieser Ansiedler (umgefahr
200.000 Leute) und der Rumănischen Nationalen Mission, gebildet aus
Vasile Lucaciu, Ioan Mota und Vasile Stoica, cine rumănische Legion zu
gri.inden, die an der Scite der Allierten gegen die Zentralmăchte kămpfen
sollte.
In der Arbeit werden auch die rumănisch-amerikanischen
Beziehungen in den Jahren des ersten Weltkiieges gestreift.
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MOMENTE DIN A.CTIVITĂTILE REGIMENTULUI ~VÂNĂTORI
DIN GARNIZOANA. TIMISOA.RA. ÎN CEL DE AL DOILEA.
RĂZBOI MONDIAL, CAMPANIA. DIN EST, ÎN PERIOADA.
22 IUNIE 1941 „ J MARTIE 1942

I. După mai mult de o jumătate de secol, prin intermediul acestei lucrări sunt
readuse în actualitate unele momente mai impo1tante din activităţile REGIMENTULUI
5 VÂNĂTORI (R.5 V.) din garnizoana Timişoara, în cel de al doilea război mondial, campania din est, perioada : 22 iunie 1941 - 3 maitie 1942.
De menţionat că abundenţa datelor a impus o redai·e concentrată precum· şi segmentarea tratălii, la un interval de timp limitat (de la data întării în război şi până la
3 maitie 1942, când Regimentul 5 Vânători, în urma pierderilor sufetite şi succesiunea luptelor, a fost reorganizat în două batalioane, din cele 3 cât a avut la plecarea spre zona de operaţii).
2. Lucrarea reprezintă un modest omagiu adus peste decenii, unei generaţii de
sacrificiu, cu numeroşi eroi a căror nume şi fapte de aime s-au pierdut în negura
timpului, unii poate fără a mai avea m01minte şi fără cel mai simplu semn de
omagiere a sacrificiului lor suprem.
3. Studierea sistematică a Jurnalelor de operaţii, categorie de documente militare
de excepţională importanţă, plin conţinutul informaţiilor consemnate atât la nivelul
Marilor Unităţi (în cazul de faţă ARMATA 4-a şi DIVIZIA l-a INFANTERIE) cât
şi a R.5 V., apai·e de ce1t interes. Aportul adus de Jurnalele de operaţii este
substanţial, pentru o temeinică documentare şi formarea unei imagini cât mai veridice
asupra diverselor activităţi care s-au efectuat în zona de operaţii precum şi a unor
situaţii care au evoluat în condiţii specifice. Abundenţa datelor consemnate de
diversele Comandamente (M.U.) precum şi de la R.5 V„ cronologic, clar, concis
(uneori prea sumare) şi exact, provenind chiar din vâltoarea evenimentelor de către
participanţi direct implicaţi la desfăşurarea acestora, pe1mite o dimensionai·e în timp şi
spaţiu a efo1tu1ilor depuse, respectiv a desfăşurălii unor lupte, fapt notabil.
Corelarea diverselor consemnări făcute de ARMATA IV-a (A.IV R.), DIVIZIA
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1 INFANTERIE (D.1.lnf.), şi R.5 V., în Jurnalele de operaţii, ne pe1mit reliefarea
dimensiunii efmtului militur şi logistic, une_!e prnticula.rităţi la nivel operativ-tactic,
situaţia şi condiţiile în crn·e O.I Inf. şi R .5 V., din grn11izoana Timişorn·a, au fost
aduse în zona de operaţii şi utilizate în confruntări.
4. De precizat că "în ziua de 20 VI, ora 20, Domnul General N. Ciupercă,
comandantul ARMATEI IV-a (ROMÂNĂ) a convocat pe Comandanţii CORPURILOR 3 şi 5 ARMATĂ şi Ic-a transmis următorn·ele" (extras) : l
" a) Începând din acest moment ne găsim în stare de alrn·mă I stare de război /.
Să se iu toate măsmile în legătură· cu această situalie : aplicarea regulamentelor
în ce priveşte marşul, staţiona.rea şi lupta. Dispozitivul mai strâns. Economie de vieţi
omeneşti şi o mai mare economie de muniţii.
b) De duminecă 22 VI 1941, ora O, începe starea de război. Duminecă se atacă
la nord. Dacă Ruşii trag, se trage şi cu rn·tile1ia noastră, însă nu în sate ci în obiective precise.
c) Pregătirea incursiunilor : ( „.)
e) ARMATA IV-a face iniţial defensivă, ulterior ofensivă" („.)2
Pottivil Decretului nr. 1798 din 21 iunie 1941, mt. 1, s-a mobilizat "întreaga
mmată de uscat, aer şi mmfoă" 3, cu precizarea făcută la mt. 2, confmm căreia („.)
prima zi de mobilizare începe . în noaptea de 21/22 iunie 1941, la orele 24" 4 .
Concomitent a fost publicat şi Rapmtul nr. 830 din 21 iunie 1941 al Ministerului
Apărării Naţionale, General de Corp de Armată Adjutant IOSIF IACOBICI5 precum
si PROCLAMATIA către TARĂ a Domnului General Ion Antonescu, Conducătorul
Stalului Român ~i Preşedint~le Consiliului de Miniştri6 . În aceeaşi zi I 21 iunie 1941
I prin Decretul nr. 1799 al Preşedenţiei Consiliului de Miniştri, este numit potrivit
mt. 1, D-1 Prof. Mihai A. Antonescu în funcţia şi de Vicepreşedinte al Consiliului ·de
Miniştri, cu precizarea de la A1t. II că pe timpul absenţei Conducătorului Statului, de
a exercita atribuţiile Guvernului 7.
5. ARMA TA IV-a ROMÂNĂ I având la începerea confruntărilor indicativul
DACIA 8 I a primit de la M.St.M., la 22 VI 1941, ora 3,30 ordinul nr. 109/21 VI
1941, în care se menţionează (extras) („.) "În ziua de 22 iunie, ora O, va începe
~ h 01. ~mtre R omarua
~ . ş1· U R ....S ....S ." ( „. )9 .
starea d e raz
În aceia5i zi I 22 iunie 1941 I la ora 16 A1mata IV-a Română a primit ordinul
0120/41-sttict secret-, semnat de Comandantul de Căpetenie al Frontului Românesc,
Generalul Antonescu /, cm·e a fost adresat la COMANDAMENTUL ARMATEI 11
GERMANE şi la MARELE CARTIER GENERAL ROMÂN /, în care se
menţionează între altele (extra-;) : („.) "Nici o palmă de pământ mmânesc nu trebuie
cedată inamicului" ( „.) 10.
6. În garnizoana Timişoara, la 22 iunie 1941, Comandantul DIVIZIEI l-a
INFANTERIE, General E. Bârzotescu a transmis ordinul telegrafic nr. 25.016 către
regimentele din compunerea Diviziei şi la toate unităţile şi serviciile din gm·nizoană.
În ordin s-a precizat: („.) "În conformitate cu ordinul no. 289013 din 21 iunie 1941
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al M.St.M., se face cunoscut că starea de răzhoi între România şi Rusia începe la 22
iunie 1941, ora O. Stop. Trupele vor fi înştiinţate cu începere de la această oră. Stop.
Veghiaţi cu atenţie asupra ordinei inteme, realizând măsurile stahilite" ( ... )I I.
Regimentul 5 Vânătod din garnizoana Timişoara a consemnat în Registrul
istmic la 22 iunie l 94I: ( ... ) "România intră în război alături de Germani, contra
Rusiei, pentru desrobirea Basarabiei şi Bucovinei. A1mata este mobilizată cu începere
de la 21 VI l94I, ora 24, conf. I.O. nr. 1798. La orele IO, ofiţerii, suhofiţerii şi
lmpa sunt adunaţi în cm1ea cazărmii R(egele) F(erdinand) I unde ascultă la radio
Proclamaţia către Ţară şi Ord. de Zi către Armată ale D-ului General Ion Antonescu.
Proclamaţia către Ţară şi Ord. de Zi sunt primite cu urale de ofiţe1ii, subofiţerii şi
trupa. La orele 11, toţi ofiţerii, subofiţe1ii şi llupa îngenunchie pe locul unde se
găseau, ridicând mgi fierbinţi pentru victmic. Conform Ord(inului) M .St.M ., nr.
289013 se iau măsuri de veghe şi siguranţă" ( ... ) I 2.
La 26 iunie 1941, Regimentul 5 Vânători a menţionat: ( ...) "Întreg regimentul
ia pai1e la tragerea de demonstrare cu minele anti-cai· Md. M.A.N., la poligonul
Pădurea Verde, unde asistă D-l General Dragalina, comandantul Cmp(ului) 6 Armată
şi D-l General Bârzotescu, comandantul Div(izici) 1-a Infantede" 13 . În ziua de 29
iunie 1941, s-a consemnat: ( ...) "O săptămână de la intrarea României în război, în
care scop are loc în curtea Reg. l A11(ilerie) un serviciu religios pentru odihna celor
căzuţi pc front. Iau parte toate unităţile din gamizoană" ( ... ) 121-.
7. În ziua de 3 iulie I94I, ora 8, ARMATA IV-a ROMÂNĂ, Statul Major,
Secţia 3-a, nr. 33810, având P(unctul) de C(omandă) la Ghidiceni, a emis Ordinul de
operaţii nr. 4 I trecerea p1in surprindere a Pmtului /-Hai1a I :200.000 şi I: 100.000 I
ordin semnat de comandantul ARMATEI IV-a, General de Corp de Armată
N .Ciupercă şi Şeful de Stat Major, General N .Pălăgeanu I, în care s-a menţionat
(extras): ( ...) "II. ARMATA IV va trece Pmtul prin smprindcre în ziua şi ora care se
va fixa ulterior. Efo1tul pc timpul trecerii în zona Fălciu" ( ... ) 15.
La 17 iulie 1941, s-a consemnat : ( ... ) "Potrivit ordinului M(arclui) C(m1ier)
G(eneral) nr. 499 din 17 VII, ura 0,30, se comunică: 1. Divizia 72 Germană
ajunsese cu un Detaşament la liziera Chişinăului şi cu pm1c din grosul fmţelor pc
înălţimile vest oraş, în seai·a de 16 VII. În aceeaşi zi, Divizia Blindată Română a
depă.5it Chişinăul manevrându-l pe la est. Ora5ul Chişinău va fi probabil curăţit în
noaptea de I6/17 VII sau în dimineaţa de 17 iulie" ( ...)I6.
La Timişoara, în ziua de 18 iulie 1941 "în urma comunicatului oficial p1in cai·e
se anunţa ocuparea Chişinăului, Regimentul (5 Vânători) mborează la toate 3
cazărmile Drapelul Naţional, împreună cu cel Gennan şi Italian, afişând şi placarde
cu: "NICI O BRAZDĂ ROMÂNEASCĂ NU SE UITĂ" ( ... )1 7
Garnizoana Timişoai·a, I9 iulie 1941: ( ... ) "Reg. 2 Roşiori pleacă pc front. O delegaţie din R5 V., compusă din Col. Petculescu Eustaţiu, Lt.Col. Dumitrescu Gh., Locot.
Bozan Gh. şi Locot. Zamfirescu Mmin, se duc la gm"ă la orele 9,15, pentm a ura Rcg.
2 Roşiori succes şi a Ic m·ăta tmltă dragostea camarndcrcw;că a Reg. 5 Vânători".
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"La ora 12,

toţi

ofiterii

şi subofiţerii

regimentului iau parte la parasta-;ul oficial
şi Regelui Ferdinand I."
"Soţiile ofiţerilor fac chetă pentm fraţii desrobiţi din Ba'>arabia şi Bucovina" 18.
În ziua următoare (Timişoara, 20 iulie 1941) "se serbează Te-Deum în
Catedrala din Josefin pentm eliberarea Basarabiei şi Bucovinei. Ia parte o companie
cu muzica şi Drapelul, ofiţerii şi subofiţerii Regimentului (5 Vânători). După TeDeum, D-l General Bârzotescu Emil (Emanoil) ţine o cuvântare în care arată vitejia
ostaşului român, apoi mmează defilarea. După serbare, urmează marca(n)tă manifestare naţională" 19.
Tot la 20 iulie 1941, DIVIZIA 1-a INFANTERIE din garnizoana Timişoara a
mentionat în Registml istmic: ( ...) "La ora 11, are loc un Te-Deum la Catedrala
română 01to<loxă din Joscfm pentm comemorarea ocupălii Cemăuţului şi Chişinăului. La
acest Te-Deum asistă toţi ofiţerii şi subofiţerii din grunizoană şi o companie de onoru·e
din Regimentul 5 Vânători. La ora 12,30, în faţa Catedralei 011.odoxe române de pe
Bulevardul Ferdinand, ru-e loc o mru·e manifestatie românească pentm comemora.rea
ocupăJ·ii Cemăutului şi Chişinăului, Deviza tuturor v01bit01ilor şi manifestanţilor este:
"NICI O BRAZDĂ ROMÂNEASCĂ NU SE UffĂ". Manifestaţia a durat până la
orcic 14,15. La orele 18, ru·e loc o a doua manifestaţie în faţa Teatrului Naţional, unde
din nou se aduc elogii armatelor desrobitoru·e ale Bucovinei şi Basarabiei" ( ...)"20.
8. La 24 iulie 1941, "Domnul General N. Tătăranu, Subşeful M.C.G., a sosit la
Cm1ieml ARMATEI IV-a (ROMÂNE). Cu acea<>tă ocazie D-sa a mătat că foiţele Aimatei
IV-a vor continua operaţiunile şi la est de Nistm, precizând şi măsmile ce trebuiesc luate
de Almata IV-a pcntm trecerea Nistmlui"21. A menţionat că "direcţia p1incipală de
înaintare a Annatei IV-a (va fi): Tighina-Razdclnaia". S-a mai precizat: (...) "Totul pt,'l.fect
camuilat, exemplu cum au procedat Ruşii în orx-·raţiunilc de până acum" ( .. .>22.
ARMATA IV-a, Stat Major, Secţia 3-a /m. 35950/, C.G. CHIŞINĂU, a emis la
2 august 1941, Instmqiunea operativă nr. 2, semnată de Comandantul ARMATEI IVa, General de Crnp de A1mată N. Ciupercă, prin care s-a stabilit scopul operaţiunilor:
( ...) "ARMATA IV-a va trece Nistml între Vadul lui Vodă - Tighina şi va continua
ofensiva spre est, în direcţia generală KOL Katarzi penhu a zdrobi rezistenţa inamicului din pozitia fmtificată şi a duce apoi grosul pe înălţimile vest valea Cuczurgan între
Wiktorowka şi Parezija. Ulterior opcratiunile se vor continua cu grosul spre est iar un
giup secundru· trecând Nistml la sud de Cioburei va curăţi regiunea dintre Nistml inferior şi Limanul Hadzirhey" ( ...)23_ Plin Instrucţiunea operativă nr. 3 I emisă de
ARMATA IV-a, Stat M;ţjor, Secţia 3-a, la 6 august 1941, C(aitieml) G(eneral)
Chişinău, nr. 36.433, Hruta 1:500.000 /, la cap. II s-a stabilit: ( ...) "ARMATA IV-a
me misiunea să mmărească si să bată definitiv inamicul dintre Nistml inferior si
Limanul Tiligulski şi să pună ~tăpânire cât mai curând pe Odcssa" ( ...)24.
,
9. În g:.unizoana Timi~oai·a, la 15 august 1941, conform ordinului No. 4141/1941, "o dclegaţi-c de ofiteri compusă din Lt.Col. Dumitrescu Gh(eorghe), Maior
M:.u"in Emilian, Cpt. Ignat Gh. şi Locot. Ck:hindcleanu Viorel se duc la Bise1ica din
în Catedrala Josefin, pentm odihna sufletelor Reginei Maria
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Jnsefin, unde s-a oficiat un Te-Dcum pentrn pomenirea Eroilor Marinei, căzuţi în
campaniile 1877-1878, 1913, 1916-1919."
"Conform ord(inului) Corp(ului) de A1mată No. 12.222/941, o Comisie compusă
din Lt.Col. Stanciu Ştefan, Ajutornl şef de Co1p (regiment), căpitan Minciunescu
Ioan, Locot. Procopovici Emil şi Sit. Zlevoncă însoţiţi de Plot. Adjut. Pintea Nicolae,
Plot. Tulba Vasile şi Spita Toma, se deplasează la Stamora-Moraviţa, pentm primirea
şi repaitizarea la corpmi a voluntarilor români din fostul Banat Jugoslav, care vor să
lupte pe frontul de est" („.)25
În confo1mitate cu ord(inul) No. 6700 din 3 sept. 1941 al Marelui Caitier
General, DIVIZIA l-a INFANTERIE mobilizează pe data de 6 sept. 1941, cu efective totale, după Tabele Mo. l. Toate tmpcle, formaţiunile de serviciu, părţile
sedentare organice, prevăzute în tabelele Mo. B. lit. a - inclusiv unităţile de instmcţie
şi marş precum şi c01purile de garnizoană. Unităţile în subordine, vor întrebuinţa
toate mijloacele ce vor crede, astfel ca în ziua de 11 sept. 1941, dimineaţa, mobilizarea să fie gata"26. În aceeaşi zi (3 septemb1ie 1941) R.5 V., a consemnat: ( ...)
"Conform ord(inului) Div(iziei) I Inf, nr. 12045-/1941, regimentul mobilizează cu
începere din ziua de 6 IX 1941, ofiţerii şi subofiţerii de la vatră. (Între) 3 IX - 17
IX regimentul mobilizează şi pleacă în zona de operaiii pe 4 eşaloane" ( ... )27 . S-a
mai menţionat (tot la aceia~i dată) că: ( ... ) "Muzica Reg. 5 Vânătmi (cu) o delegaţie
compusă din Col. Petculescu, Lt.Col. Dumitrescu, Cpt. Mmuzi, Cpt. Câlniceanu şi Lt.
Cichindeleanu, la orele 16,10 se află în gara Pabiic, pentm a primi primul transpmt
de răniii de pe frontul de răsăiit" ( ...)28.
Divizia l-a Infanterie (fimişoara, la 9 septembrie 1941), a consemnat: ( ... ) "În
conformitate cu ordinul No. 6734 din 9 sept. 1941 al Marelui Caitier General,
Eşalonul II, Secţia VI, acest comandament a primit programările de transport al
unităţilor şi fo1maţiunilor de serviciu din sutx)rdine" ( .. .>29. Programul de transpmt al
Diviziei l-a Infantetie, a prevăzut pentm Regimentul 5 Vânătmi mmătoarele = data
plecării : 14 septembrie 1941, ora 2,38; locul unde debarcă : Kăuşani; 6 garnituri;
data sosirii : 19 septembrie 1941, ora 7 ,05 .30. În ziua de 25 sept. 1941, transporturile Diviziei l-a Infanterie s-au terminat3 I.
10. Reţine atenţia Rapo1tul nr. 39134 din 10 IX 941, înaintat de Comandantul
ARMATEI IV-a ROMÂNE, General de Corp de Armată N. Ciupercă, la COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI. Între probleme menţionate se arată
posibilitatea întremperii "pentm mai multe zile a podului de la Tighina, agravată mai
ales de inundarea luneci Nisttului"32 precum şi aprecierea că ( ...) "bătălia de la
Odes(s)a va lua caracternl unei acţiuni sistematice, bazată pe lovituri succesive puternice, cme vor găsi din ce în ce mai multă rezistenţă şi deci vor cere pentm a se
evita pierde1i inutile, o minuţioasă pregătire" („.)33.
De remarcat că în rupmt de evoluţia confruntfuilor din zonă, au fost necesare
cf01turi susţinute, cure au solicitat din plin tiupele noastre. Caracterul operaţiunilor,
având o notă pronuntat ofensivă precum şi sistemul de apărare adoptat de pwtea
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adversă

hazat pc o reţea de fmtificaţii judicios amplasate în raport de particularităţile
terenului, a impus un consum sporit de muniţie, în special de artilerie, generând prin
aceasta unele dificultăţi de aprovizionare, în situaţii specifice. Astfel la 14 septembrie
1941 s-a menţionat că: ( ...) "după două zile de atac, artileria a fost pusă în situaţia
de a nu mai avea decât circa 3/4-1 U F. şi nici o posibilitate de alimentare în ritmul
necesitat de consumul determinat de caracterul operaţiunilor. Aprovizionarea nu s-a
putut face deoarece legătura cu spatele a fost tăiată de apele Nistrului care s-au ridicat atât de mult încât au rupt podurile la rând, începând cu cel de la Criuleni şi terminând cu cel de la Corenaz-losea. Cu toate eforturile depuse spre a se asigura cel
puţin permanenţa trecerii de la Tighina a fost imposibil să fie menţinut podul. În
această situaţie, spre a nu se stânjeni operaţiunile, s-a recurs la mijloace improvizate
de trecere: muniţia a fost trecută peste Nistru cu bărci cu vâsle sau cu motor. Aceste
mijloace însă nu au putut satisface nevoile consumului de luptă, fapt care a pus
A1mata în situaţia de a rămâne la finele şi chiar în cursul celei de a treia zile de
luptă, fără nici un proiectil de artilerie" ( ...)34.
În Ordinul de Zi nr. 27 din 16 IX 1941 /nr. 39719/, Comandantul ARMATEI
IV-a ROMÂNE, General de Corp de Armată Adjutant I. Iacobici, a menţionat
(extra<>): ( ...) "Ca rezultat al atacurilor victorioase duse la centrul Armatei în zilele de
12, 13, 14 şi 15 scptcmb1ie 1941, Armata a obţinut un succes foaite însemnat,
cauzând inamicului pierderi foaite grele, făcându-se peste 3000 prizonieri şi capturând
mai mult mateiial" („.)35. Se mai precizează că: („.) "Trebuie să ne aşteptăm că
inamicul sprijinit de organizaţiuni tari, va mai face eforturi pentru a ne bara drumul
spre Odessa" ( „ .)36.
La 17 septembrie 1941, ARMATA IV-a a consemnat: („.) "I. La ora 16, pe
aeroportul Baden I Transnistria/ au aterizat Domnii Mareşal I. Antonescu,
Comandantul de Căpetenie al Armatei şi general Al. loaniţiu, Şeful Marelui Cartier
General, veniţi să facă obişnuita vizită a frontului. După aterizare, Generalul Ioaniţiu
din nebăgare de seamă s-a apropiat prea mult de elice, care l-a lovit în cap. Lovitura
a fost atât de puternică încât generalul Ioaniţiu a fost trântit la pământ cu capul
spait. Medicii veniţi în grabă la locul accidentului au făcut eforturi uriaşe spre al readuce în simţire, însă toate încercările au fost zadarnice. După circa 45 minute, timp
în ca.re nu şi-a recăpătat cunoştinţa, s-a stins din viaţă cel ce a fost Şeful Marelui
Ca1tier General, General Al. Ioaniţiu. La orele 17,20, un avion transportând rămăşiţele
sale pământeşti, a decolat sburând spre Tighina.
II. Atacul asupra Odessei a reînceput" ( ...)37.
În ziua de 20 septembtie 1941, Regimentul 5 Vânători a consemnat: ( „.) "La
orele 13, comanda regimentului soseşte în gai·a Mireni, unde la orele 14,45 primeşte
ordin de la Div(izia) 1 Inf(ante1ie) pentru debarcai·e. Tot în această gară primim
ordin prin cpt. Sitaru Aurică - ofiţerul delegat al Diviziei - sectorul în care
Reg(imentul) 5 V(ânătmi) cantonează şi anume: Cobusca Nouă - Cobusca Veche Salcia - Petricani şi Chireşti. La orele 15, începe debarcarea comenzii Reg-ului şi
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38
deplasarea spre zona de staţionare I Cobusca Nouă f'
.
La 22 septembrie 1941 "cu sosirea eşalonului V, Regimentul 5 Vtori
are următoarea ordine de bătae:

(Vânători)

I. Comanda regimentului
Cdt.(comandant) Reg(iment) : Colonel Eustaţiu Petculescu
Cdt. Secund : Lt.Col. Dumitrescu Gheorghe
Ajutor şef Corp : Lt.Col. Stanciu Ştefan
Of(iţer) inf01mator : Cpt. Câlniceanu Aurel
Of(iţer) adjutant : Lt. Bozan Gheorghe
<;>fiţer cu gazele : Cpt. Moruzi Gheorghe
Ofiţer de legătură : Slt. rez. Sentomeşan Pavel
II. Plotonul de tran!imisiuni regimentar („.) 39
În aceiaşi zi I 22 septembrie 1941/ s-a menţionat: ( „.) "Divizia l-a. Se va pune
în marş în ziua/seara/ de 22 sept., pe două coloane, pentru a ajunge în dimineaţa de
25 sept. în zona Catargi - Simitovka - Ieremjevka - Kutilovo, în trei etape, în
măsură a interveni la ordin spre est sau sud" („.)40
De remarcat precizarea făcută de ARMATA IV-a ROMÂNĂ /extras/ („.) "în
timpul atacmilor între 12 şi 22 septembrie 1941, Armata se afla în ceeace priveşte
situaţia spatelui său, într-o situaţie foarte dificilă prin întreruperea tuturor podmilor
peste Nistm, p1in inundaţii excepţional de grave. Situaţia aceasta a avut fără îndoială
asupra comandamentelor o influienţă dăunătoare, deşi nemărturisită. Astăzi criza aceasta a trecut" („.)41. Tot în ziua de 22 septembrie 1941, s-a consemnat: („.) "I. În
acea'ită zi situaţia stângei Armatei a luat o turnură foarte interesantă. O debarcare la
est de CORPUL 5 ARMATĂ şi un atac bruscat în sectorul DIVIZIEI 13-a a făcut
ca întreg CORPUL 5 ARMA TĂ să fie silit a ceda mult terei:i într-un timp relativ
scmt" ( „.)42
În Rap01tul operativ al ARMATEI IV-a, nr. 224 din 24 septembrie 1941, ora
11, s-a menţionat (extras): („.)
" 1. CORPUL 5 ARMATĂ
În noaptea de 21/22 septembrie, începând de la ora 0,45 inamicul a debarcat la
Grigmiewka şi Ceha.nea I între limanurile Bol şi Ml. Adjalikski I după o pregătire
de mtilcrie de pe vase de 30 minute. În dimineaţa zilei, inamicul a atacat puternic
dreapta Diviziei 13-a reuşind să pătmndă până către ora 11, până la nord Gildend01fnord Sofhozilicevka. Până la aceiaşi oră, inamicul pătrunsese între Limanurile
Adjalikski, până la linia Stm·dia Dafinowka- Buldinka. Încercările de debarca.re ale
inamicului între Limanul M 1. Adjolschi şi Tiligulscki n-au reuşit. Ultimele
info.rmaţiuni m·ată că inamicul continuă atacul cu ca.re de luptă pe direcţia GildendorfKubanca şi că în zona G1ig01iewka ar fi debarcat şi mijloace auto" („.) " Armata
IV-a a ordinat C(orpului) 5 A(rmată) că poate ceda până la linia Kubanca. Hut
Petrowschi, Bujalic, Mescianca, dacă este fmţat de inamic.
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2. CORPUL 1 ARMATĂ
"Inamicul a contraatacat odată în timpul nopţii şi de 2 on m dimineaţa zilei,
tmpele Diviziei 8, în zona sud Dalnic. Contraatacurile date cu foiţe slabe au fost
oprite" ( ... )43 .
În ziua de 24 septembrie 1941, s-a consemnat (extras):
"( ...) Atacul Odessei a fost oprit. Motivul : LIPSA DE MUNffIUNI. Justificarea
lipsei de munitiuni se vede din Nota No. 300328 care a fost predată de Domnul
General Iacohici, Şeful Marelui Cattier General şi Comandantul Armatei IV-a,
Domnului Genera.I Hauffe, Şeful Misiunii Militare Ge1mane în România ( ...)". Faţă de
cele semnalate "Misiunea Militară Germană arată opinia fom1ilor competente germane,
care nu-şi însuşeşte părerea Marelui Crutier General Român. Faţă de cele cuprinse în
adresa Misiunii Militare Ge1mane nr. 0397-11941, Domnul General lacobici a redactat
la 6 X 1941 'M răspunsul I nr. 301418 din 6 X 1941 I, în ca.re după ce mulţumeşte
pcntm intervenţia făcută "( ...) pentm urgentarea sprijinului cemt în problema fabricaţiei
muniţiunilor"45, precizează în continuru·e: "( ...) în ceeace priveşte însă comparaţia care
s-a făcut între consumul A1matei Ge1mane şi Române, îmi permit a sublinia că
pregătirea temeinică pentm război a A1matei Ge1mane din toate punctele de vedere,
care a creiat un inslmment de o deosebită putere de pătnmdere, nu permite a se aplica date statistice ge1mane, atmatei române, fără a neglija stările reale. Încă îmi pennit
să adaug, relativ la criza de muniţie de attile1ie grea, faptul că Almata română a contribuit cu plăcere cu o bună pmte a aitileriei sa.le grele la operaţiunile ARMATEI 11a CJERMANĂ, consumând o cantitate considerabilă de muniţiuni, 5 U.F.T.L. 105/936
şi 61 /2 U .F. 150/930 pentm fiecare gură de foc ( ...)"46.
La 25 septembrie 1941, ora 8,20 "s-a primit de la M.C.G. ordinul No. 6761,
de mai jos: Se pun la dispoziţia ARMATEI IV-a I Haita 1:500.000 /:
a) Divizia l-a Inf(ante1ic) în zona Kol. Slavianos Bakai-Hut Sempllovi, Severinova,
Andreijevka, în dimineaţa de 26 septembrie, după 4 etape de marş. P.C. Kol.Bo.
Bujalîk.
h) Divizia 2 Inf. ( ...)
c) Divizia 18-a Inf. ( ...)
d) CORPUL 6 ARMA TĂ în Tiraspol. Trebuie să debru·ce la Tighina în ziua de 25
. ( ....)„47 .
septem bne
Confrnm Raprntului operativ nr. 242 din 28 IX 1941, ora 12, al ARMATEI
IV-a I semnat D(in) O(rdin) de Şeful de Stat Major, General N. Tătăranu -, nr.
300701 /, rezultă că: "( ...) Divizia 1 Inf. se găseşte în zona: Pavlinka - Vasilievka ~
gara Krimidovka - Lonsaki ( ... )"48.
La 28 septembrie 1941, Regimentul 5 Vânătmi a consemnat: "( ...) La orele
11 ...~o. Reg-ul, mai puţin Bat(alionul) III, primeşte ordin să se deplaseze în direcţia
Bujalîk, unde în cursul mru-şului vor sosi autocamioane care vor transporta Reg-tul la
cota 58 est Dufinovka, unde va întăii Gmparea Lt.Col. Constantinescu din Reg(imentul) 25 Inf(anleric). La orele 15, primele elemente ale Bat(alionului) II sunt debarcate
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la liziera nord Bujalîk, mmând ca de aici să-şi mmeze marşul pe jos până la cota
58. Luându-se contact cu Lt.Col. Constantinescu se procedează la recunoaşterea
JX)Ziţiilor de către Col. Petculescu, Cdtul R.5 V." („.)49.
În Raportul operativ nr. 247 din 29 IX 1941, ora 24, al ARMATEI IV-a I
semnat de comandantul Atmatei, General de Corp de Armată Adjutant I. Iacobici nr. 300.835-/, se precizează: („.) "Divizia 1 (Infanterie): Artileria I exceptând Regt. 38
A1tJ înlocuieşte artile1ia Diviziei 13 în cursul acestei nopţi" („.)50.
De remarcat că adversmul a dispus în zonă de o apărare temeinic organizată,
folosind fmţe importante, bine dotate cu aimarnent automat, mtilelie şi arnncătoare de
toate calibrele, asigurând în anumite situaţii un remarcabil debit de foc, fapt care a
generat confrnntări violente, uneori ripostele fiind neaşteptat de puternice. La 29 septembrie, deşi în faza iniţială a atacului executat de unitate cu eforturi sporite, iar în poziţia
Batalionului I/R.5 V., au fost înregistrate unele progrese, la un moment dat în partea
dreaptă a dispozitivului la orele 11,30 adversaiul a dat o ripostă neaşteptat de puternică.
Violenţa acestei acţiuni a produs o defecţiune în poziţia Batalionului II/R .5 V., care a
generat panică între ostaşii neobişnuiţi cu asemenea situaţii critice. A avut loc o
retragere dezordonată a acestui batalion, urmată de măsurile necesare pentru remedierea
dispozitivului în sector şi stăvilirea acestui contraatac violent. Regimentul 5 Vânători a
.avut pierde1i impo1tante 51.
Astfel s-au consemnat:
" Pierderi =
a) Ofiţeri:
Morţi : 2 = Subit. activ NANTA SA VU din comp(ania) 6-a
Sublt.rez. SAVAN GHEORGHE din comp(ania) 5-a
Răniţi : 8 ofiţe1i; dispărnţi : 1; şoc nervos = 1.
b) Subofiţeri:
M01ţi : 1 = Serg. Maj. BADEA TEODOR, comp(ania) 2-a
Răniţi = 3.
c) Trupă:
Morţi : Bat(alionul) I = 21; Bat. II = 28; Comp.Corn. = 1.
Răniţi : Bat. I = 31; Bat(alionul) II = 122.
Dispămţi : Bat. I = 31; Bat. III = 44. " 52.
Potiivit ordinului p1irnit la orele 19,30, regimentul a fost adunat şi deplasat spre
Bujalik, unde a rămas până la 30 septembrie 1941 53.
În Raportul operativ rir. 248 din 30 IX 1941, ora 12, al ARMATEI IV-a, s-a
menţionat (extra'>): (.„) "Divizia 1(-a) a înlocuit în cursul nopţii parte din artileria
Diviziei 13-a cu Regt. 1 A1t. şi a luat comanda sectorului" („.) 54 . În aceiaşi zi, în
Rapo1tul operativ nr. 250 din 30 IX 1941, ora 24, din activităţile CORPULUI 5
ARMA TĂ si a Diviziilor din subordine, ARMATA IV-a a menţionat la pct. b:
"Divizia 1 : . nici un eveniment impo1tant" („.) 55.
În urma aprobării principiale a MEMORIULUI OPERATIV, ARMAT A IV-a
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ROMÂNĂ
a transmis C01purilor de Armată din subordine, DIRECTIVA Nr.
300.882/1941, pentru studiul reluării atacului asupra Odessei I Harta 1:500.000 I semnată de Comandantul Armatei IV-a, General de Corp de A1mată Adj. I. Iacobici
/-pentru comandamentele: Cmpului 1 A1mată; Crnpului 3 Armată; Coipului 4 Armată;
Crnpului 6 A1mată; Cmpului 11 Armată I ( ...) 56.
În ziua de 30 sept. 1941, ora 1,05, R.5 V., a primit Ordinul special nr. 118, în
baza căruia a dat la orele 2,10 Ordin special I Hai1a rusă 1:100.000 I (extras): ( ...)
"I. Trupele noastre în contact cu inamicul pe linia 1 1/2 km sud Kubanka.- 1 km
sud H. Pctrovsky - Malul de est al Văii Cemaia - 1,8 km nord Novodofinka - 1
km sud-vest Cebanka. II. Bat(alionul) I/ (R.) 5 V. I Marin Emilian/ se va deplasa
imediat la primirea prezentului ordin la Meschtschanca - Aljschanka în măsură să
intervină în sectorul dintre cele două limanuri sau pe direcţia Meschauka - Bujalic I
Sverdlovo /. Va organiza un centru de rezistenţă în zona 2,.5 km s.v-Metschanda care
să bareze direcţia: creasta vest Bul.dinka- colţul nord- Swerdlovo- /Bujalic /. III.
Hrana şi muniţia se va aproviziona prin g1ija lui STOLNIC- Div(izia) 13. Cdt.
VOL(!A- Colonel /ss./ Petculescu. Tot confmm ord. special nr. 118- restul Reg-tului
se deplasează cu începere de la orele 19 la Vasilievka, unde împreună cu
Bat(alionul) III rămâne rezerva Cmpului de Armată" 57.
În Rapo1tul operativ al ARMATEI IV-a nr. 251 din 1 X 1941, ora 12, s-a
consemnat (extras): ( ...) "Divizia 1 Inf., a respins în cursul nopţii o incursiune inamică executată dealungul căii ferate. În dimineaţa zilei, aviaţia inamică a mitraliat în
două rânduri trupele Diviziei l Inf(anterie)" ( ... ) 58.
Lâ 1 octombrie 1941, R.5 V., a menţionat că la "orele 1 din noapte regimentul
soseşte în Vasilievka unde intră în cantonament. În cursul zilei, Bat(alionul) III
lucrează la organizarea terenului, după . ord(inul) C(ORPULUI) 5 A(RMATĂ), iar
Bat(alionul) II, Comp(ania) Comandă, C(ompania de) Pionieri "şi Comp(ania)
Arm(ament) Greu Regtar (Regimentai") îşi reorganizează plotoanele şi întocmesc
situaţiile de pierderi. Bat(alionul) I organizează poziţia de la sud-est Meschanko după
ordinele Div(iziei) 13 l(nfanterie)" 59.
Divizia 1-a Infanterie a consemnat la 1 octombrie 1941: ( ...) "6,30 - 8,30.
Avioane inamice au sburat deasupra sectomlui MURES, mitraliind unele unităţi. În
tot cursul zilei acţiuni de Brandmi şi bombardament de ambele părţi. Pierderi: un
ofiţer de rezervă rănit; hupă 2 soldati răniţi, 1 cal omorât" 60.
În ziua de 2 octombrie 1941, în cadrul R.5 V., s-a efectuat "instrucţia de disciplinizare şi instrucţia tehnică a grupei. Se continuă cu căutarea şi strângerea materialului lăsat pe câmpul de luptă" 61 .
În Rapmtul operativ al ARMATEI IV-a nr. 256 din 2 X 1941, ora 24, referitor la DIVIZIA l-a INFANTERIE din subordinea CORPULUI 5 ARMATĂ, s-a
menţionat (extras): ( ...) "schimb de foc~ri în tot cursul zilei" ( ...) 62.
La 3 octombrie 1941, R.5 V., a efectuat "instrucţie, lucrări de organizarea
terenului în ju1ul cotei 52" ( ...) 63. La această dată "Lt. Georgescu Ştefan şi Sit.
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Nicolae Ştefan se prezintă la regiment fiind veniţi din R(egimentul) 5 Grăniceri.
Bat(alionul) I /(Regimentul) 5 V., intră sub ordinele Detaş(amentului) Lt.Col.
Constantinescu din R(egimentul) 25 I(nfanterie) şi intră pe poziţie la cota 58schimbând Bat(alionul) II din R. 25 I." 64.
În Raprntul operativ al ARMATEI)V-a nr. 257 din 3 X 941, ora 11, cap. I,
CORPUL 5 ARMATĂ, s-a menţionat: („.) "În cursul nopţii inamicul a încercat un
atac la stânga Diviziei 1, a fost respins. La inamic vie activitate pentru organizarea
terenului" („.) 65.
În Rapo1tul operativ al ARMATEI IV-a nr. 259 din 3 X 941, ora 24, s-a precizat între alte aspecte: (.„) "Divizia 1 : în cursul zilei nimic important" ( ...) 66.
În Rapo1tul operativ al ARMATEI IV-a nr. 262 din 4 X 941, ora 21, cap. 1,
CORPUL 5 ARMATĂ, s-a menţionat: ( ...) "Inamicul a executat trageri cu aitileria
grea şi de câmp şi a acţionat intens cu amncătoarele în întreg sectoml Diviziei 1 şi
în special zona căii ferate" ( ...) 67.
La 4 octomb1ie 1941, în sectoml R.5 V., "se continuă cu lucrările de organizai·ea terenului" 68. Pentm 5 octombrie 1941, s-a consemnat: ( „.) "lucrăti de organizarea terenului. Bat(alionul) I pe poziţie. Compania Cercetare la dispoziţia
Detaş(arnentului) FARAON I Reg(imentul) 25 Inf(ante1ie)f' 69. Situaţia s-a menţinut
neschimbată între 6 - 9 oct. 194 l.
La 5 octombrie 1941, ARMATA IV-a a menţionat referitor la activităţile COR~
PULUi 5 ARMATĂ I Raport operativ nr. 264 din 5 X 1941, ora 21 - Hărţile
1: 100.000 şi 1 :50.000 - editura A1matei /: ( ...) "Divizia 1 : Recunoaşte1ile ttimise în
cursul nopţii s-au oprit în contact cu rezistenţe inamice situate pe linia generaiă: cota
51,4 - dmmul de care ce pleacă de la această cotă spre est - podul de C.F. de la 2
1/2 km nord de Gildendorf - cota 65 ,.5. Recunoaşterea trimisă spre podul de C.F. a
fost contraatacată de o companie de maiinari şi respinsă spre nord. Între 7-13, artileria grea inamică a executat contrabaterie la vest de C.F ." ( ...) 70.
În ziua de 6 octomb1ie 1941, s-a consemnat în Raprntul operativ m. 266 din 6
X 941, ora 24, de către ARMATA IV-a: („.) "Divizia 1 (-a Infanterie). A executat
în noaptea de 5/6 octombrie recunoaşteri care au confinnat rezistenţa inamică pe
aliniamentul: cota 51,4 - podul 2 1/2 km nord-est Gildendorf - cota 65 ,5.
Recunoaşterea trimisă spre cota 51,4 s-a menţinut în contact cu inamicul, pe această
linie, cu tot focul destul de putemic al inamicului 71. În cursul zilei, pe tot frontul
Diviziei 1, schimburi de focuri de infanterie şi rutilerie" 72.
Reţine atenţia INSTRUCŢIUNEA OPERATIVĂ SPECIALĂ nr. 4 I semnată de
Comandantul ARMATEI IV-a ROMÂNE, General de Co1p de Armată Adjutant I.
IACOBICI /-"pentm comandanţii CORPURILOR 5 şi 6 A(RMATĂ)- Harta 1:400.000 specială -" 73. Acea<;ta a menţionat (extr.tse): ( ...) "I. Ofensiva contra ODESSEI se va
relua către mijlocul !unei octomb1ie 1941, p1intr-un atac simultan pornit din sectoarele
C(ORPULUI) 5 A(RMATĂ) şi Btig(ăzil) 3 Mixt. Fort(ificatil). Astfel: a) CORPUL 5
ARMATĂ cu Diviziile l, 4 şi 13 atacă pc direcţia generală : Blagodatnoie - Odes(s)a,
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74

pentm a bate fmţele inamice din faţă şi a pune stăpânire mai întâi
înălţimile dintre
Solan<.)e Priiski şi Krijanowika. Efrnt pe direcţia Bujalic - Odessa" ( ...) 4.
În ziua de 8 octomb1ie 1941, în poziţiile Diviziei 1 Infanterie s-a remarcat: ( ...)
"schimb rar de focuri de infante1ie, branduri şi artilerie. A1tileria grea inamică a tras
cu intennitenţă în tot cursul zilei în zona gara Kremidowka"/ Raport operativ al
ARMATEI IV-a, nr. 270 din 8 X 1941, ora 24 I 75.
La 9 octomb1ie 1941, s-a consemnat (extras): ( ...) "Divizia l-a (Infanterie) :
Recunoaşte1ile ofensive ale Diviziei 1-a au stabilit că rezistenţa se află tot pe aliniamentul cota 51,4 - podul C.F. 2,..'; km nord-est Gildendorf - cota 65,5. S-a constatat că
inamicul împinge în cursul zilei elemente înaintate în faţa acestei poziţii, pe care însă
noaptea le retrage. De aceea noaptea recunoa.~terile noastre pătmnd până în poziţia de
rezistentă inamică iar ziua sunt contraatacate" I Raport operativ al ARMA TEI IV-a,
înaintat MARELUI CARTIER GENERAL - nr. 272 din 9 X 1941, ora 12 I 76 .
În Rapo11ul operativ al ARMATEI IV-a nr. 273 din 9 X 1941, ora 20, înaintat
la PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI se menţionează (extras): ( ...) "l.
CORPUL 5 ARMATĂ. Până la ora 15, schimb de focuri de infanterie şi artilerie
( ... ). La ora 16, Divizia 1-a a început executarea unei recunoaşteri în forţă, un batalion, pentm verificarea situaţiei. Batalionul a depăşit cu 500 m elementele de contact
şi a fost oprit cu focmi puternice" ( ...) 77.
În ziua de 10 octombiie 1941, R.5 V„ a consemnat executarea de "lucrăii de
organizarea terenului şi instmcţie. Bat(alionul) I confmm ordinului MUREŞ I Div(izia)
l Inf(anterie) I nr. 26603 este schimbat de pe '7ozitie de la cota 58 cu altă unitate
de la STOLNIC I Div(izia) 15 Inf(anteiie) I " 8_ În aceiaşi zi I 10 X 1941 /, în
pozitiile DIVIZIEI l-a INFANTERIE au avut loc "acţiuni de artilerie şi aruncătoare"
( ...) I Rapo1t operativ al ARMATEI IV-a nr. 277 din 10 X 1941, ora 24 I 79.
La 11 octombrie 1941, în poziţiile R.5 V., au fost efectuate "lucrăii de organizarea terenului şi instmcţie. Batal(ionul) I cantonează în Buldinka 80. În această zi I
11 oct. 1941 /, în cadml CORPULUI 5 ARMATĂ s-a menţionat: ( ...) "Pe frontul
Diviziilor din linia I-a schimb de focuri de infanterie şi artilerie" ( ... ) I Raport operativ al ARMATEI IV-a nr. 280 din 11 X 1941, ora 24 I 81.
În ziua de 12 oct. 1941, s-a consemnat: "conform ordinului Div(iziei) 1
Inf(anterie) nr. 26710 din 11 X 941, Reg. 5 Vtori în cursul nopţii de 12/13 oct.,
urmează să schimbe din poziţie R(egimeritul) 85 Inf." ( ... ) 82. În ziua de 13 oct.
1941, la orele 3,30, R.5 V., a schimbat de ~ poziţie unitatea indicată şi a dispus
măsurile necesare prin ordinul de operaţii dat 3.
.
ARMATA IV-a a menţionat în Raportul de operaţii nr. 287 din 14 X 1941,
ora 12, înaintat l~ PREŞEDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI şi MARELE
CARTIER GENERAL I Rap01t semnat de Şeful de Stat Major al A.4 R., General
N. Tătăranu I ( ...) "În cursul nopţii de 13/14 octombrie, toate Marile Unităţi au executat incursiuni pe întregul front. În toate aceste recunoaşteri, inamicul a reacţionat cu
foc" ( ... ) 84
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Regimentul 5 Vânătmi a consenmat la 14 oct. 1941: ( „ .) "Pe poziţia, Colhozul
· 4 km sud gara Kremidovka. În timpul zilei şi nopţii de 14 X se execută recunoaşte1i
ofensive pentru a determina forţa şi dispozitivul inamicului. Plotonul Locot.
GEORGESCU ŞTEFAN se distinge în mod deosebit, fapt pentru care ofiţerul este
propus să fie decorat cu Ord. Mihai Viteazul el. III iar osta~ii din Plotonul său sunt
decoraţi de Regt.(Regiment) cu Medalia "Bărbăţie şi Credinţă" el. III" 85.
În Rapo1tul operativ al ARMATEI IV-a nr. 288 din 14 X 1941, ora 20, s-a
m~nţionat ,(extras): („.) "În după amiaza zilei de 14 octomh1ie, pe frontul A1matei,
,activitatea de ambele păiţi s-a manifestat printr-un schimb de foculi cu toate catego.riile de mmament. În general activitatea de foc a inamicului a fost ceva mai vie decât
în zilele precedente, în special pe frontul Diviziei 13 şi 6. A1tilelia noastră a acţionat
eficace asupra obiectivelor identificate I baterii şi cazemate /. De asemenea mtileria
grea a bombardat cu observm·e aeriană cheimile pmtului Odessa, unde erau semnalate
vase şi aglomerăii de trupe, trăsmi şi mate1iale. Către amiază 6 - 7 vase de război au
fost . observate în lm·g la sud-est de limanul Bol - Adjalik. A1tileria acestor vase a
bombm·dat cu inte1mitenţă de la mm·e distanţă trupele aflate la est de limanul Bol Adjalik" 86. În aceia~i zi, în Rapo1tul operativ nr. 289 din 14 X 1941, ora 2,
ARMAT A IV-a a menţionat (extra.;;): ( „.) "S-a remm·cat o activitate deosebit.ă de m1ilerie grea, deasemenea în po1tul Odes(s)a şi pe mm·e inamicul a desfăşurat o activitate
neobişnuită. În cursul după-amiezii, 6 - 7 vase de răzl:x)i, unele de cel mai mare
tonaj, au manevrat în apele Odes(s)ei, în special în faţa CORPULUI 5 ARMATĂ.
Attileria acestor vase a tras inte1mitent în toată după amiaza asupra trupelor CORPUL.Ul 5 ARMA TĂ aflate la est de Limanul Bol - Adjaliski" 87
La 15 octombrie 1941, R.5 V., a consenmat: („.) "Pe poziţie. Inamicul bombardează foaite violent cu aitileria şi branduri poziţia noastră" 88.
În Rapo1tul operativ al ARMATEI IV-a nr. 290 din 15 X 1941, ora 12, s-a
menţionat: ( „ .) "în cursul nopţii de 14/15 octomblie, toate recunoaşte1ile noastre au
fost primite cu focuri puternice de infanterie şi mtilerie. Inamicul este foarte vigilent
şi reacţionează imediat" ( „ .) 89.
în zorii zilei de 16 X 1941, ARMATA IV-a a consenmat că: ( „.) "de la toate
Corpurile de Atmată se p1irneşte ştirea că incursiunile făcute în a doua jumătate a
nopţii, au întâmpinat foaite slabe rezistenţe pe aloculi, în rest nemtâlnind inamic" („.)90 .
La 16 octomb1ie 1941, R.5 V., a menţionat că: („.) "la orele 7,30, se porneşte
ofensiva contra inamicului. Inamicul s-a retras în cursul nopţii spre Odes(s)a. În
înaintai·ea noastră nu întâmpinăm rezistenţă. Înaintarea noastră se face cu multă prudentă din cauza câmpului minat" („.) "Odes(s)a este ocupată de Armata Română cu
începere de la orele 16" 91 .
Divizia l-a Infantelie a precizat la 16 X 1941, ora 10,30: („.) "La această oră,
Divizia a ocupat cu unităţile sale obiectivele ordonate de CORPUL 5 ARMATĂ" („.)92.
S-a consenmat de ARMATA IV-a că: ( „.) "pe diurn, vestigiile luptelor se văd retutindcni : atme, tunuri, proiectile, hombe de avion, reţele etc., păi'ăsite în grabă" („.)9 .
.

f
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11. De remarcat, ORDINUL DE ZI nr. 6. din 15 X 1941, dat la Cmtieml
General al DIVIZIEI l-a INFANTERIE, aflat la Simionovka si semnat de
Comandantul acestei Mari Unităţi, Generalul Em. Bârzotescu 94 p1in 'care s-a făcut
citarea prin Ordin de Zi a unităţilor şi subunităţilor din Reg-tul 5 Vânători, "care
s-au distins în timpul operaţiilor pe câmpul de luptă" 9 5 . În continum·e sunt redate
extrase din acest ORDIN DE ZI, (cm·e se referă la R.5 V.):
( ...) li Batalionul II din Regimentul 5 Vânătod pentrn spiritul de agresivitate, de
care a <lat dovadă în ziua de 14 octomhdc şi în cursul nopţii de 14/15 octombrie
a.c., trimiţfmd recunoa..5teri ofensive, acţiuni pentm a hătţui pe inamic şi a-i stabili
precis rezistenţele sale.
21 Batalionul III din Regimentul 5 Vânători, tot pentru spiritul de agresivitate de
care a ~al dovadă în noaptea de 13/14 octombrie a.c., în ziua de 14 octombrie şi în
noaptea de 14/ 15 octombrie a.c., când prin incursiunile ttimise a putut să stabilească
prezenţa inamicului cât şi a armelor automate din faţa sa.
3/ Compania din Regimentul. 5 Vânătmi cm·e a organizat o recunoaştere ofensivă,
de tăria unui pluton, compus din 23 oameni, sub comanda Locot. GEORGESCU
ŞTEFAN pe direcţia între calea ferată şi şosea, cu misiunea să pună stăpânire pe
înălţimea ocupată de Ruşi.
41 Plotonul Locot. GEORGESCU ŞTEFAN din Compania 6-a, cm·e în cursul zilei
de 14 octombrie a.c., sub protecţia aJ1ileriei a putut să înainteze înaintea avanposturilor circa 1000 m., respingând cu focul plotonului său cât şi mtileriei, inamicul ce
se găsea pe creastă şi pe caJ·e a ocupat-o pe la orele 13. La orele 16, sub un puternic hombardament de mtilerie, branduri şi m·me automate, trase de la colţul pădurii
de pe şosea şi de la podul C.F., plotonul a fost fixat la teren ( ...).
7/ Patrula Sergentului Timşoiu din Compania 12 din Regimentul 5 Vânători, care
s-a oferit voluntar încă de la plecm·ca regimentului din Vasilievka, cu soldaţii din
Compania 9-a, a depăşit liniile avanposturilor inamice infiltrându-se spre inamic în
direqia cotei 65 ,5, după caJ·e a pornit la aqiune. Din incursiunea executată sub
comanda Serg. Timşoiu s-a constatat că marginea pădurii este minată iar interiorul
pădurii este defrişat de inamic penttu a se putea bate cu aimele automate.
8/ Patmla Sergentului Ciolan Gh., din Compania 11-a a Regimentului 5 Vânători,
care în ziua de 14 octomb1ie a reuşit să se strecoare în poziţia inamică, capturând 4
cablmi telefonice, stabilind totodată existenţa inamicului şi a unei gmpe de mitraliere
în fata batalionului.
91 Patrula Caporalului Bera Alexandru din Compania 5-a a Regimentului 5
Vânători caJ·c în ziua de 14 oct. 1941 a pătmns circa 800 m., înaintea avanpostutilor
imunice, unde deşi a fost oprită de foc puternic de arme automate şi branduri, a
rămas fixată la teren până la căderea serii, reuşind plin aceasta să stabilească
prezenţa inamicului şi a rumeior automate din faţa sa" ( ...) 96.
12. După terminm·ea la 16 octombrie 1941 a Bătăliei de la ODESSA, s-a consemnat că "ARMATA IV-a (ROMÂNĂ) intră într-o nouă fază:
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- O paite din M(a.rile) U(nităţi) şi anume : Diviziile I, 2, 4 şi 18 rămân ca
tmpe de ocupaţie în Transnistria şi Ucraina pe lângă Brigăzile 1 şi 9 Cavalerie care
sunt deja dizlocate în zonele de ocupaţie („.).
- Grosul Armatei : CORPURlLE I, 3, 4, 5 şi 11, împreună cu DIVIZIILE 3,
5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 21, Gai·dă, Grănicc1i şi B1igada 7 Cavale1ie, urmează a se
înapoia în ţai·ă" ( ...) 97_
ARMATA IV-a a dat ordinul nr. 302328 din 16 X 1941, ora 20, I semnat
O.O. de Şeful de Stat Major, General N. Tătăranu /, adresat CORPULUI 5
ARMATĂ, prin care la 17 octombrie s-a dispus efectuarea de regmpări şi deplasăii
de Mai·i Unităţi. Pentm DIVIZIA I INFANTERIE a fost stabilită regmparea "în zona
Simanovka - Blagodatnos - Col. Kubanka- I Haita I :500.000 I " 98.
ARMATA IV-a a mai precizat că ( ... ) "ocuparea definitivă a ODESSEI se face
de către DIVIZIA 10, al cărei comandant - General GLOGOJANU - a fost numit
comandant militar al oraşului" ( ...) 99.
La 17 octombrie 1941, R .5 V., "se pune în marş cu începere de la orele 8, la
Blagodatnaia, confmm ordinului de operaţii al Div(iziei) 1 Inf(anterie}" ( ...) 100.
Confmm ordinului CORPULUI 5 ARMATĂ nr. 13721/941 101, DIVIZIA 1-a
INFANTERIE s-a depla'iat "cu începere din dimineaţa zilei de 18 octomb1ie 1941, pe
coloane de aime sepai·ate, în direcţia generală Diamanovka - Vozsifjesk" 102.
În ziua de 18 X 1941, R5 V„ se pune în marş la orele 8 "spre Capitanka, confrnm ord. de operaţii al Div. 1 Inf. nr. 115" ( ...) 103. La 19 X 1941, R5 V., continuă
mai-şui pe direcţia : Kapitanka - Vladislavka, conf. orei. de marş nr. 2" ( ...)104. în 1Jua de
20 X 1941 , regimentul staţionează în Vladislavka "se execută program administrntiv" 105
La 21 octombrie 1941 "Preotul Regtului l:dează un numfu· de 16 copii din acest sat" I06.
În ziua de 22 octombrie 1941, ARMATA IV-a prin Ordinul nr. 302783 din 22
X 1941, ora O,50 I semnat O .O. de Şeful de Stat Major, General N. Tătăranu I a
dispus CORPULUI 6 ARMATĂ, trecerea Bugului. 107
La 23 X I 941 , orele 7, R .5 V „ "se pune în marş", conform ord. de operaţii
No. 17-/ No.26988-P.C. Bjerozonka/- pe baza cămia a fost dat Ordinul de mai·ş No.
1620 privind continuarea deplasăiii 108. ( ...) "La orele 14,30, Bat(alionul) II/ (R) 5
Vtori trece Bugul pe podul de campanie. La orele 18,30, Reg-tul ajunge la Racova
unde cantonează în cursul nopţii" 109.
În ziua de 23 octombrie 1941, ARMATA IV-a a transmis CORPULUI VI
ARMATĂ "cw·c va ocupa zona dintre Bug şi Nipm" 110, un ordin potrivit căruia
(„.) "CORPUL VI ARMATĂ, întărit cu o Escadră de legătură are misiunea:
- Să facă siguranţa în zona sa de acţiune;
- Să împiedice şi să respingă încercările de dehai·care pe litoralul Limanului Niprului.
Zona de acţiune : Limita de demw·caţie, de nord-vest a teritoriului de ocupat în
Ucraina, nu este fixată însă nu va depă.~i Umen-ul. În interiorul acestei zone, trupele
vm· primi obiective de păzit" („.) 111.
În Rupo11ul opcrntiv al ARMATEI IV-a nr. 302 din 24 X 1941, ora 23, s-a
158
https://biblioteca-digitala.ro

menţionat la cap. III (extras): („.) "CORPUL 6 ARMATĂ a continuat mişcă.rile în
vederea realizării dispozitivului de ocupaţie" („.) 112.
În zilele de 24 si 25 X 1941, R.5 V., a avut repaus precum şi efectuarea de
program administrativ l 13. La 26 X 1941, ora 7, R .5 V., a "plecat din Racova spre
Solonoje 114, conform ord. de operafii al Div. I nr. 20" l l 5. La 28 X 1941 a fost
"zi de rapaus în satul Vozsjatskoje" 16 (pentm R .5 V.).
În Rapo1tul operativ al ARMATEI IV-a nr. 307 din 29 X 1941, ora 20, cap.
II, CORPUL 6 ARMATĂ se menţionează (extras): („.) "l. Divizia l-a a rămas şi la
29 X 1941 în repaus, tmpa şi animalele fiind fmute obosite din cauza drumurilor
desfundate de ploi. Divizia 1-a are urgentă nevoie a i se completa bocancii, foile de
cort şi maşinile auto. Din cauza lipsei de bocanci, 150 oameni au fost opriţi la
Vosniesjensch I pc Bug /" 117
La orele 6,30, în ziua de 30 octombrie 1941, R.5 V., s-a pus în marş spre
Novi-Bug, conf. ord. de operaţii al Div. l nr. 27074 11 8. În ziua de 31 oct. 1941,
R.5 V., a avut "zi de repaus. Se execută spălatul mfelor şi curăţatul cămţelor" 119
În Rapo1tul operativ al ARMATEI IV-a nr. 309 din 31 X 1941, ora 20, s-a
menlionat (extras): („.) "CORPUL 6 ARMATĂ. În seara de 31 X 1941, se găsea astfel : 1. Divizia 1 Infanterie: în zona Novi-Bug I 100 km nord Cherson /-Uljianovca I
10 km s.e. Novi-Bug I toate pe hmta România şi Ucraina de Sud" ( ...)120.
În ziua de 1 noiemhrie 1941, ARMATA IV-a a consemnat: (.„) "I. Cu
începere de la I noiemb1ie 1941, CORPUL 2 şi 6 ARMATĂ trec sub ordinele
ARMATEI 3, conform ordinului M.C.G. nr. 8260 din 1 XI 1941. U1mm·e la ordinul
A1matei nr. 302910 punctul 5, tmpele de ocupaţie dintre Nistm şi Nipm trec sub
ordinele ARMATEI 3-a, care a p1imit în acest sens ordinul nr. 8260" 121.
La 1 noiembrie 1941, R .5 V., a executat marşul "pe un diurn complet desfundat. La orele 10, începe o ploaie cu ghiaţă, care ţinc până la orele 13. Dmmul
devine din ce în ce mai anevoios, caii trcg din greu. Din loc în loc se văd căzând
din cauza greutăţii. La orele 13, ploaia încetează. La orele 18, Regtul intră în
Cazanca, unde cantonează în cursul nopţii" 122. În ziua de 2 noiembrie 1941 "zi de
repaus în Cazanka. La orele 11 , se face un parastas pentm pomenirea Eroilor Regtului (Regimentului) 5 Vânători căzuţi în lupta pentru cucerirea Odes(s)ei. După
parastas mmează citirea Ordinului de Zi cu ofiţerii, subof(iţerii) şi trupa decoraţi, apoi
se fac fotografii cu întreg Regt. Este o zi foaite fmmoasă" 123.
La 3 noiembrie 1941, R .5 V., se pune în. marş la orele 7 "conform ordinului
de operaţie al div. I Inf. nr. 271112" („.) 124.
În ziua de 4 noiembrie 1941 "la orele 13,.30, Reg-tul intră în Knvoi-Rog iar la
orele 14,00, defilează în faţa D-lui General Bârzotescu, C-dtul Div.l şi D-lui General
Petrescu T., comandant secund" („.)125, La 5 noiembrie 1941, R..5 V., a consemnat: („.)
"zi de re_paus. Se execută program administrativ, curăţitul efectelor, aranjatul
căJuţelrn~.i 26. Aceste activităti au fost continuate şi în ziua u1mătoai'C I 6 XI 1941 I 127 .
La 7 noiembrie 1941, "regimentul se pune în mw'Ş" („.) 128. La 8 nniemb1ie 1941, "zi
159
https://biblioteca-digitala.ro

129
de repaus şi pregătire pentm etapa mmătoare"
. În ziua de 9 noiembrie 1941 , ora 7,
regimentul "se --{(une în marş pentm ca în cursul nopţii de 9/10 XI să cantoneze în satul
Kmscheoka" L O. La IO noiembrie 1941, zi de repaus 131. În ziua de 11 XI 1941,
Regimentul 5 Vânători se pune în mişcare începând de la orele 6 132. La 12 noiembrie
1941 "cu începere de la orele 8, Reg-tul se pune în marş spre direcţia Nikopolj" („.)
"La ora I0,30 regimentul intră în Nikopolj, unde mmcază să-şi ia cantonamentul de
iarnă" („.) 133 .
La 13 noiembrie 1941, orele 11, "Batalionul III (din R.5 V.) îşi reia marşul
pentm a :ţjunge în zona Hmtitza, unde mmează a-şi lua în primire cantonamentul de
iarnă" („.) 134 .
În ziua de 14 XI 1941 "Comp. cercetare şi Comp. 3-a îşi instalează posturile
la podurile de cale ferată şi punctele indicate" („.) 13 5 . La 15 noiemb1ie 1941
"Bat( alionul) III continuă marşul spre Ho1titza" ( „.) 136. În ziua de 16 noiembrie
1941, R.5 V„ a consemnat: O-nul General Bârzotescu .însoţit de Col. Tetrat comandantul R. 38 A1t„ medic Lt.Col. Opriş, Maior Capră, Inted.Cpt. Rădulescu şi referentul Nefem, sosesc la Nikopolj, la orcic 13,45 pentm a inspecta regimentul şi a se
interesa de nevoile şi lipsurile lui pe timpul iernii. Batal. III ajunge la Hmtitza unde
îşi reia cantonamentul de iarnă" 137. La 17 XI 1941, orele 7 "Domnul General
Bârzotescu E. cu suita şi împreună cu colonelul Petculescu E„ maior Marin E. şi
căpitan Simu , V „ pleacă spre Hanganez şi Hmtitza pentm a inspecta Compania 3-a şi
Batal(ionul) III de modul cum s-a instalat în cantonament" 138. La 18 XI 1941 s-a
menţionat "Instmcţie" l 39. De la 19 noiembrie 1941 până la 30 XI 1941 "se execută instrucţia practică în teren, patmlări şi gărzi. Serviciul aprovizionăiii continuă cu
aducerea f urnjelor pentm facerea depozitelor de iarnă" 140. De la "1 la 6 decemblic
1941, se continuă cu instrucţia practică în teren, patrulări şi gărzi. Serviciul
aprovizionăi·ii, continuă cu aducerea furajelor penhu facerea depozitelor de iarnă" 141 .
R .5 V „ a consemnat la IO decembrie 1941 : "Regimentul execută o acţiune de
curăţire în delta Niprului, după cum urmează:
- Batal(ionul) II execută acţiunea de curăţire de la Nikopolj spre est până la
Kapilovka.
- Comp(ania) l-a de la Kut spre Kapilovka.
În această acţiune, regimentul are următoarele pierderi din cauza exploziei unei
mine: 3 mmţi, 8 răniţi, din care 4 grav iar 4 uşor răniţi" 142
În ziua de 12 decembrie 1941 "are loc înmormântarea celor 3 soldaţi mmţi din
cauza minei: Sold. LUCOAE ION, Sold. DEMINESCU VICHENTIE şi Sold. ffiIGL
ION. Soldaţii sunt înmormântaţi în cmtea Bisericii din Nikopolj. La ceremonia funebră iau pa1te şi o delegaţie de ofiţeri Germani" 143.
La 17 decembrie 1941, "Divizionul V (R.) 38 A1t„ iese de sub comanda
Detaşamentului de Siguranţă Nr. 2 I R.5 V. I şi conform ordinului Div. 1 Inf. nr.
27533 din 10 XII 1941 se deplasează la Maiiopol" 144
Între "7 deccmbiic - 17 dccembiic, se execută program de instrucţie: individ,
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- p loton, companie
. " 145
grupa,
• În ziua de 22 XII 194 l, ora 12, Domnul General Comandant (al) Div. l Inf.
împreună cu D-l col. Paraschivcscu şi alţi ofiţeri au sosit "la regiment în vizită înainte
de plecare în concediu. La orele 22,30, pleacă trenul cu pe1misionaiii Reg-tului din
gara Nikopolj, confmm ordinului CARPATI No. 18329/941. În plimul lot pleacă 257
trupă, 14 suhofiţeri şi 13 0Jiţc1i. Durata concediului : 15 zile stat acasă"l46_
La n decemhric 1941, orele 16, a avut loc Serbarea Pomului de Crăciun "dată
de osta.~ii Rcg. 5 Vtori în sala cinematografului Fahricci de tuburi, la cme iau paite
şi ostaşii (lcrmani. După serb_arc se distribuie darnri soldaţilor:' 147. La 24 decembrie
1941, orcic 17, a avut loc pcntm ofiţeri "Serbarea Pomului de Crăciun în Palatul
administraţiei fahricii de tuburi" 148, la care "au luat pa11e oliţc1ii Cie1mani de la
vamă şi populaţia Ucrainiană" 149. În ziua de 25 decembrie 1941 a avut loc o
"masă comună cu toţi ofiţerii Cermani din Nikopolj" 150 •
În ziua de I ianuarie 1942, Regimentul 5 Vânători a consemnat "În conformitate
cu ordinul Div(izici) 1 Inf(antcrie) transmis telefonic, s-a dispus rtgimentului a se
dcplw;a de la Nikopolj la KriVlli-Rog, cu comanda regimentului şi 2 Batalioane I II şi
III I im Bat(alionul) I rămâne mai depmtc ca tmpă de ocupaţie, cu Comp(ania) l-a
(la) Apostolova, Comp(ania) 3-a Manganez, 1 plot(on) mitr(aliere) în Nikopolj cu
comanda Bat( alionului)" 151.
La 2 ianuarie 1942, "Batal(ionul) II + Comp. Cdă + Comp. Pionieri se
îmharcă şi pleacă la orele 22 spre Krivoi-Rog" 152, sosind în ziua următoare la ora
3 la destinaţie, unde "cantonează la Gmpul de recunoa.~tere Divizionai·" 153
La 8 ianu<u-ie 1942, confmm ordinului CORPULUI 6 ARMATĂ "se suspendă
concediile până la noi ordine. Cei aflaţi în concediu seria I-a rămân până la expirare,
fără a li chemaţi" 154. La 9 ianuarie 1942 "Regimentul primeşte ordin telefonic pentru a se deplasa la Nikupolj şi a-şi relua vechea misiune ca trupe de ocupaţie" l 55.
Între 10-12 I 1942 "regimentul se află în curs de deplasare în vechiul sector" 156
În ziua de 13 ianum·ic 1942, Regimentul 5 Vânători a p1imit ordin de a se
deplasa "în zona Zaporoje - Sinelnicovo, întmcât Divizia l Infante1ie" 157 va intra sub
ordinele Cuqmlui Ge1man 158. La 14 ianuaiie 1942 "regimentul începe deplasarea cu
trenul spre Hortitza pc eşaloane" 159. La 22 ianuai·ie 1942 "Batal(ionul) III se
depla'icază la Solnemkova. But(alionul) II continuă mai·şul pe jos până la Sofiewka pc
un ger şi viscol năpraznic din care cauză Batal(ionul) ai·e 4 ofiteri + 11 subofite1i şi
434 trnpă cu degerătu1i, din cai·e 4 ofiteri şi 87 ttupă este (sunt) evacuaţi în spital la
Dnejepropctrowsk" (.„) 160. În ziua de 23 ianuarie 1942, R5 V., "p1imeşte ordin a se
dcpla"u cu trenul spre Losowaya unde hupelc Germane au lupte grele" („.) 161. La 24
ianuw"ic 1942 "Batal(ionul) I se îmbai·că în Zaporoscje formând al doilea eşalon al
Rcg-tului" 162, la 25 ianum·ic 1942 "Batal(ionul) II se îmbarcă la Sofiewka fmmând al
3-lcu eşalon al Reg-tului" 163, la 26 ianuw·ic 1942 "se îmbm·că comanda Reg-tului +
Comp(ania) /\1mamcnt Greu şi Comp(ania) Cdă, tr(cnurilc) de luptă şi regimentai·" 164
iar la 27 i•muaric 1942 "ultimul eşalon compus din Comp(ania) Pionieri şi Comp(ania)
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z

. . d estmaţ1e
. . " 165 . în aceiaşi
. . z1. I 27
C erceta.re se 1m.b arca~ m gara ~porosc h"Je cu aceiaşi
ianuarie 1942 I "la o.rele 22, se primeşte ordinul de operaţie nr. 3- Nr. 28086-/fila-l 7-/Bat(alionul) III intră sub ordinele Diviz(iei) 298 (le1mane f' ( ...) 166
Între 27 - 31 ianua.iie 1942, R.5 V., "se găscste în curs de deplasare în
marşuri forţate pentm a ocupa şi apăra sectoml dat" 167. Reţine atenţia consemna.rea
făcută: ( ... ) "să se cunoască de toţi acei care vor ccti acest ist01ic că Regimentul 5
Vânători a executat în tot cursul lunci ianuarie 1942, marşuri extrem de grele pe ger
şi viscol cum numai în Rusia poate exista şi cărora Reg. 5 Vânători le-a rezistat cu
îndfujire şi o voinţă demnă de admirat de toată lumea, reuşind să ajungă pc poziţie
în timpul ordonat" l 68
La I febmaiie 1942 "Regtul I mai puţin Bat(alionul) III I îşi definitivează
poziţia în sectoml afectat, făcând mai multe schimbări în dispozitiv, conform
schiţelor, pe baza ordinelor superioare" 169.
De remarcat consemnarea făcută de R5 V., pentm data de 31 ianuaiie 1942, privitor
la actiunca Companiei a 2-a, care se afla în pozitie la gara Kamoilowka şi care a fost atacată. Inamicul a venit cu trenul de la Posowaya. Compania "rezistă cu dfu-zenic şi în mma
contraatacului dat de Bat(alionul) II şi sprijinit de actiunea Bat(alionului) ID, după lupte
grele, gara Kamoilowka rămâne în mâinile noashc. Pcntm eroismul de care a dat dovadă
tmpa Reg-tului 5 Vânători, Diviz(ia) I Inf(antcric) dă Ordinul de Zi nr. 55" 170. În acest
ordin de zi se a.rată că după îndeplinirea misiunii "de pază şi sigmanţă între Bug şi Nipm,
Diviz(iei) I Inf(ante1ie) i se încrediniează o nouă misiune operativă" 171, grea şi foarte
imp.)ttanlă, aceia de a op1i înainta.rea inamicului "în spatiul liber al tmpelor ge1mane" 172.
Se remarcă efo11urile depuse, în conJiţiile "gemrilor şi viscolelor năpraznice" 173
mărşăluind sute de kilometd pcnl:m .a ajunge "cât mai repede posibil" 174 în sectoml de
luptă atribuit. Din p1imelc zile "subunităti ale Regimentului 5 Vânătrni şi anume Comp(ania)
2-a şi Batalionul II s-au încărcat de glmie. Compania 2-a sub comanda Sit. C. Rădulescu
având misiunea de a apăra gara şi localitatea Kamoilowka a fost împresmată în ziua de 1
febmaiie Je puternice şi numeroa<;c foiţe" 175. Subunitatea a rezistat "cu dârzenie cxtraordina.i-ei presiuni de încercuire duşmane. Din iniţiativa Reg-tului 5 Vânătrni şi Bat(alionului)
II I (R.) 5 V., Comp(aniile) 5-a şi a 7-a, comandate respectiv de cpt. Ignat Gheorghe şi
Locotenentul Gherghel Olimpiu, intervin cu toată energia şi iscusinţa, desfii..5urând de la soldat până la comandant o capacitate războinică egalată numai de bravii cama.razi ge1mani.
După o înverşunată şi neegală luptă, dusă în spirit eroic de neprecupeţită je1tfă pahiotică,
cercul şi focul de fier duşman este sffumat şi inamicul numeros pus pe fugă. Gara şi localitatea Kamoilowka rămân mai depmtc în mâinile române. Astfel Compania 2-a şi-a
îndeplinit greaua misiune de a apăra şi menţine cu orice preţ pozitia O(„upată. Pentlu eroica
lor faptă, Locot. Gherghel Olimpiu şi Sit. Rădulescu C., ca o drettplă şi binemeritată l\.'compensă, au fost onrn"Jt.i de Comandamentul (le1man cu dea)li.l\.Îa "Ctucea de Fier". Sunt
propuşi penhu aceiaşi decoraţie zece soldaţi" ( ...) 176. La 3-4 feb1uarie 1942, "Bat(alionul)
V Comp(uniik) I + 3 şi plot. mitr. + sce\,ia 81,4 mm I p1imcşte ordin să uluce satul
Samoilovka în legătură cu Reg(imentul) 85 Inf(antc1ic). După lupte grele dule
Reg. 85
A

A

uc
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Inf. satul Samoilovka nu poate fi luat" 177 . Batalionul I/ R 5 V., împreună cu R.85 Inf., se
retrag la Nikolaevka 178
În ziua de 7 februarie 1942, "pe baza ordinului de contraatac nr. 12/No.
281122/942, Batalion(ul) Maior Matin I Comp. 1 + 3 + 2 plot. mitr. + l secţie 81,4
mm I intră în compunerea Grupării Colonel Balosin, care are ordin să atace
Kiistopotka şi Samoilovka. Atacul s-a desfăşurat conf. dfui.i de seamă" ( ...) 179. S-a
menţionat că: ( ...) "Dispozitivul a fost împins în ordine, deşi a întâmpinat greutăţi
eno1me atât din cauza zăpezii ce pc alocurea ajungea peste l m cât şi a focurilor
inamice cc apăreau din diferite locuri. La orele 12, s-a debuşat la atac de pc baza
reală, căutând a întom·ce diferite rezistenţe cc se opuneau pentJu cucerirea satului
Samoilovka pe la vest şi nord. Cu toată rezistenţa dârză, mult supe1i.oară din paitea
inamicului, apreciată la cel puţin l Batalion + l Comp. mitralieră şi foaite multe
Branduri de diferite calibre, Batalionul a reuşit să ocupe paitea de vest şi nord a satului Sarnoilovka, cu toate pierderile ce a avut, organizând apărai·e pe toată această parte
a satului. De notat este că acţiunea Bat. I/ (R.) 5 Vtmi a fost mereu observată şi
susţinută de regiment p1in diferite pat1ule puternice ce s-au trimis din Comp. Cercetare
şi Comp. 2-a cc erau sub comanda Maiornlui Bernescu cât şi a patmlelor trimise de
Comp. 5-a şi a 7-a de sub comanda Maiornlui Drăgan. Toate aceste paliule au ţinut
într-o încordare puternică foitele inamice ce se găseau în regiunea W assynkova Grigoriewka - Andriewka, pcntm a nu se îndrepta contra Bat(alionului) Maior Marin
Emilian. Acestea au uşurat în bună parte greutăţile întâmpinate de Bat(alionul) I. Lupte
grele a întâmpinat Batalionul pe străzile din Samoilovka" ( ...) l80. Fiind ameninţat cu
îm.:en.:uirea, la ordinul Diviziei l-a lnf., transmis plin comandantul de regiment, Bat. I/
R.5 V., a fost retras 18 1. S-a remm·cat "cu acest p1ilcj curajul, p1iceperea şi voinţa
ofiţerilor din Bat(alionul) I şi anume : Maiorul Mai"in Emilian, cpt. Popiţi G1igore,
Locot. rez. Ciupagea Nicolae, Sit. Văcărescu S., Slt.rez. Cojocărescu C-tin, Slt. Perianu
Ionel, Sit. Nicolae Ştefan, Sit. Harbus Emanoil, Sit. rez. Nicolaescu Ioan, Sit. rez.
Dimian Mihai, Sit. rez. Spălam C-tin, Sit. rcz. Papici C-tin, Sit. rez. Bozgan Gh.
Dintre aceştia căzând mmt Sit. rcz. NICOLAESCU IOAN şi răniţi cpt. POPIŢI GRIGORE, Lt. rcz. CIUPAGEA NICOLAE şi Sit. rcz. VĂCĂRESCU SIMION cu un
număr de 45 răniţi I soldaţi I şi 18 morţi ce au putut ii Iidicaţi iar din cei daţi
dispfuuţi cea mai mai·e patte au rămas fie mrnţi, fie grav răniţi ptin zăpadă pe străzile
satului Samoilovka iar din cauza întunericului nopţii nu au mai putut fi găsiţi" l 82. S-a
mai consemnat de către comandantul Regimentului 5 Vânătmi, Colonel E. Petculescu,
că: ( ...) "Măsura ce am luat de a trimite din Comp(ania de) Cercetare de a mai salva
din răniţi a fost in1iuctuoasă, căci au fost întân1pinaţi cu foc de inamic" 183. A remarcat "în mod <leoscbit pc Slt. Stoica Aurelian, ofiţer cu transmisiunile a Reg. 5
Vânători, care a reuşit să i.\.iungă cu aparatul G în satul Sarnoilovka, la dispoziţia
Mairnului Marin Emilian, de unde prin ci, am putut lua legătura. Curajul acestui ofiţer
care iese <lin comunul celor multi, o relevcz şi rog Divizia a fi citat în mod special desigur Reg-lul având grija a-l propune pentrn mc1itele sale. N-aş putea neglija grija,
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priceperea şi munca depusă de Lt.Col. Dumitrescu Clh., cât şi Maioiul Bemcscu Traian,
care încontinuu au aprovizionat Bat. I cu muniţiuni şi acţionat prin patmle în dircctia
satelor de la nord de Samoilovka pcntm a uşura aqiunea Bat(alionului) I şi a avea
împrospătări la timp. Pcntm meritele excepţionale ale ficcăn1i ofiţer sau soldat cc au
luat pai1e la această acţiune, Rcg-tul va înainta tabele propunând a fi decoraţi în raprn1
cu meritele ficcfuuia. Tot cu acest prilcj am remarcat Plot. Major Mitrică Mihai care
din lipsă de medic la Batal(ionul) I s-a distins p1in munca, curajul şi voinţa de a îngriji şi pansa rfmiţii, evacuându-i în al:claşi timp. Âl:cst Plot. Major sanitar a adus servicii
sub acest rap01t încât trebuieşte să fie reliefate. Nu trebuie neglijate oboseala la care a
fost supus acest Batalion în ef011u1ile cc Ic-a făcut şi cu prilejul zilelor de 5 şi 6 fchmaiie în misiunea sa. De asemenea dacă se ţine scamă de faptul că majoritatea din
aceşti soldaţi de altfel şi tot Reg-tul aveau degerături pc diferite pfuţi ale crnpului cât
şi pc membre, mai cu seamă la mâini, se va aprecia valoarea mc1itclor ofiţerilor şi tmpci acestui Batalion. Prin voinţa lor, p1in cun1jul lor şi prin d011u1ilc lor s-a ajuns la
cucerirea satului Samoilovka iar păJ·ăsirca satului ca şi păJ·ăsirea celor mo1ţi şi răniţi s-a
făcut tocmai la momentul op011un, din contră ar fi fost cu toţii condanmaţi pieirii.
Comand. Reg. 5 Vânători, Colonel/ssl E.Pctculcscu" 184
În ziua de 8 fchruai·ie 1942, "Batal(ionul) III (din R .5 V.) iese de suh ordinele
Diviziei Germane intrfmd sub ordinele Reg. 5 Vânători, unde soseşte la P.C. la orcic
I 2 şi primeşte ordin de a ocupa sectorul între Owrcg şi Owrcg - Schirokoy
împiedecând înaintarea inamicului. Pentru modul cum a acţionat suh ordinele
Comandamentului Cie1man, Batal(ionul) primeşte unnăt01ul Ordin de mulţumire de la
Reg(imcntul) 196 German:
Rcg. Gefst.
Rcg. 196 Infanterie
8 II 1942
l-a F.P. No. 18982 J\

Ordin al Regimentului
Batal. III al Reg. 5 Vtoii iese azi din unitatea mea şi intră iarăşi sub
comanda Diviz. l Inf.
În luptele de apărare din 28 I 1942 până azi, mai cu seamă la contraatacul asupra gării Kamoilovkov şi Wisthicowka şi la mai multe patrulări şi
incursiuni în direcţia Concearov, a dovedit Batal. III o pmtarc excelentă, vitejie
distinsă şi mult elan.
Pcnhu acestea exprim Batalionului recunoştinţa mea şi urez Batalionului
cât şi Comandantului, mult succes şi noroc de solJat în luptele care mai
urmează.

Comandt. Rcg. 196 Infanterie
Lt. Colonel /ss/ Ewringm<mn 1" 185
În ziua de l O februarie 1942 a uvut loc "înmo1mântarea Sit. rez. Erou NICOLAESCU IOAN si a 4 solduti căzuti în luptele din ziua de 7 II 1942 de la
Samoilovka" ( ...) 186.
La J I februarie, potrivit ordinului primit, Regimentul MJ\RAMURE!:) I R.5 V.
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I a dat ordinul de

operaţii

nr. 5905 care a stahilil m1s1unea de îndeplinit atât în faza
I-a "pentru a fixa inamicul" 187 din poziţia pnxizală cât şi în faza II-a privind
cucerirea salului Samoilovka 188
În ziua de 12 fehmarie 1942, "pc haza ordinului de contraatac No. 5905, Batal.
II (R.5 V.) atacă satul Samoilovka, care până la orcic 17 este ocupat de către Batal.
II/ R.5 V. I Compania 11 cpt. Săndescu şi Comr. IO Lt. Voitinovici. În această
luptă cad răniţi cpt. .Tivăncscu şi Sit. rez. Balosin" 18 9. În ziua de l3 fehrnarie 1942,
s-a consemnat că: ( ...) "la orele 18,30, Samoilovka este ocupată penim a 3-a oară de
Reg. 5 Vânători" ( ... ) 190.
La 14 fehrumie 1942, s-a menţionat: ( ... ) "În mma luptelor ce au avut loc în
cursul zilelor de 12 şi 13 a mai rămas neocupat satul Dumitricwka, situat la l km
S.E. Samoilovka, unde MINIŞUL I R. 93 Inf. I atacă de la sud spre nord iar Comp.
9-a şi Comp. Cercetare din R.5 V., atacă de la sud-vest spre nord-vest. La orele 19
şi satul Dumitricwka este ocupat de trupele noastre" 19 l.
În ziua de 16 fehmarie 1942, "la ora 13, Bat(alioanclc) II şi III pornesc la
atac pcnt111 cuce1irea satului Galzarova Hf. Kmfowy. În timpul atacului apa.re pe
calea ferată un tren hlindat ca.re stânjeneşte mult înaintarea noastră. După o manevră
iscusită a Bat(alionului) III care caută să taie retragerea inamicului, care văzându-şi
ameninţată retragerea, mpe lupta şi se retrage spre Losowaya, după ca.re batalioanele
îşi reiau înaintarea respingând celelalte rezistenţe întâlnite în cale şi la orele 17 satul
Gm1za.rova şi Gara Sf. Hm1wy sunt în mâinile noastre. În acea<;tă luptă cade rănit
Sit. rez. Popescu Ştefan şi 40 ostaşi im· 3 mmţi" 192.
La 17 fcbmm·ie 1942 "în cursul nopţii, inamicul încem·că să se strecoare pe
valea est WaJwm·owka, cu IO soldaţi şi 112 paitizani, cu scopul de a cădea în spatele
Batalioanelor penim a ataca şi produce panică în timp cc pc la vest Domanka înainta
un Batalion inamic pentm a învălui satul pe la sud-vest" f93. Mişcările inamicului au
fost remarcate şi în scmt timp prin riposta dată, acesta a fost respins 194.
Între 18 fcbm•u·ie - 20 fcbmaric 1942: "Lupte grele se dau pentru cucerirea
Losowayei" 195.
În ziua de 21 fehmaric 1942, Regimentul 5 Vânători a consemnat: ( ... ) "De data
ucc<L'ita mai mult cu oricând Rcg. 5 Vânători a ,fot maximum cc s-a mai putut du,
îndeplinindu-şi misiunea de rezistentă pc Dumocka şi înăltimilc dintre Oamoc:ku şi
Kwfowy cu un imtmic de 4 ccimpunii infanterie şi 8-10 escadroane de ct1valeric, cu
un fmu1c bogut w·mumcnt sprijinit de uproximutiv un divizion u.1tilcric şi circu 5 - 6
care de luptă, cu lluncurili..: descoperite prin rctrngerca R. 93 Inf., spre drc•1ptt1 şi nuncul stCmg dcuscmcncu dcscopl·rit prin golul descoperit tic peste 2 km lăsut de hupcle
(icrmanc, !Ură nici o legătură cu Divizia, u !rehuit să se replieze, tlcşi această
descleştare nu s-u putut face decât printr-un nou ala<.: tiui tic But(alionul) II/ R.5 V.,
<.:tu·c nc-u Jut posihilitutc•1 să rctrngcm şi hutcriu de wtilcric şi să executăm o luptă în
rclrugcrc pCmă în rcgiuncu sutelor Mihuilovku şi ttpoi Mariuscor" ( ... )I 96. Au 1\)~7 produse "pkrdel'i l'mu1c nrnl"i inamicului, Jupă însit~i dccltu·utiilc p1i1.onicrilor" („.)
.
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Între 23 - 25 febrnarie 1942, R.5 V., stă pe poziţie cu 2 Bat(alioane) iar cu
unul cantonat în Wasiliefka ca rezervă de regiment şi destinat a schimba unul din
batalioanele care se a1lă pc poziţie la cotele 163 ,3 şi 167 9. În cursu 1 acestor zile au
loc desc ciocniri între trupele noastre şi inamic. Toate încercările de a străpunge linia
noastră a(u) fost respinse. În ziua de 23 II 1942, inamicul încearcă să cucerească
cota 167 ,9 dar este respins cu pierderi grele. În această luptă cade rănit Lt.
Procopovici Emil. În cursul zilei de 24 II 1942, inamicul repetă atacul pcntrn
cucerirea cotei 167 ,9, fiind din nou respins cu pierderi grele. Lupta grea o duce
Comp(ania) 11-a de sub comanda căpitanului Săndescu Clement, care cade m01t
străpuns de gloanţele inamice pe cota 167 ,9" ( ...) 198.
În ziua de 27 febrnaiie 1942, R.5 V., a consemnat: ( ...) "În uima acţiunei din
25/26 li 1942, Divizia 1 Infanterie dă mmătoaI·ele Ordine de Zi:

Ordin de Zi nr. 6 7
din 26 febrnarie 1942
În aqiunca din noaptea de 25/26 febmarie 1942, Regimentul 5 Vânători a
rămas pc poziţie cu toate că a avut un flanc descoperit printr-o acţiune a inamicului
la Reg-tul 93 Infanterie. Felicit pe comandantul Regimentului 5 Vânători, pe ofiţe1ii
Reg-tului pentrn atitudinea adoptată şi îi dau de exemplu pe întregu divizie. Oricare
ar fi presiunea inamicului, fiecare rămâne la postul lui, fiind grija unităţilor din uimă
şi a eşaloanelor superioare să rezolve chestiunea. Unităţile neatacate pe front, pot
interveni în sptijinul sectoarelor vecine.
Comandantul Diviziei 1-a Infanterie
General /ss./ Em. Bârzotescu" ( ...) 199
Între 28 f ebrnarie - 2 mattie 1942 s-a mentionat: ( ...) "Regimentul se menţine
pe poziţie la cota 163 ,3. Inamicul încearcă rccunoa5teri ofensive puternice pc cm·e
regim~nt~l le respinge. Es~e ~cmn(ă) de admir~~- rezistenţ~ osta5ilo~ _regimentului, care
stau ZI şi noapte pe ger ş1 viscol" 200 pe poz1ţnle de apm·are stabilite.
La 3 maitie 1942, Regimentul 5 Vânători a consemnat: "În urma pierdeiilor
sufeiite de regiment şi în conformitate cu Ordinul Diviz(iei) 1-a lnf(anterie) No.
28324 din 27 II c., regimentul se organizează pe două batalioane" ( ... ) 201.
Drnmul de luptă al Regimentului 5 Vânători a continuat, acestei unităţi fiindu-i
încredinţate noi misiuni, cai·e au însemnat alte lupte,· activităţi, eforturi, fapte de rume
şt sacrificii 202

VALERIU GIURAN
Institutul de Chimie
Timişoru·a,

1900
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MOMENTS SUR LES ACTIVITES DE REGIMENI' 5 CHASSEUR
DE LA GARNISON DE TIML~OARA, PENDANI' LA DEUXIEME
GUERRE MONDIALE, LA CAMPAGNE DE L'EST, LA PERIODE:
22 JUIN 1941 - 3 MARS 1942
Resume

On foit une presentation synthetique et chronologique de principaux
activites qui ont ete effectues par le Regiment 5 Chasseurs de la gm·nison
de Timisom-a, pendant la deuxieme gucffe mondiale, la campagne de l' est,
le 22 juin 1941 - 3 mars 1942.
Ont cte cxaminc Ies documcnts militaires (Ies Journaux des operations de la IV-eme Armee Roumaine, de la premiere Division d' infanterie
et du Regiment 5 Chasseurs).
Sont presentes des a<ipcct'i generaux, la situation operative - strategique ct operative - tactique, l'evolution des luttes, des faites d'aimes, des
Heros, des pe1tes.
La presentation est segmentee, a paitir du 22 juin 1941 a 3 mm·s
1942, date de reorganisation du regiment en 2 batalions par consequence
des pertes (a l'a.iTive dans la zone d'operations le regiment a ete organise
en 3 batalions).
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ACTIVITATEA ORGANIZATIEI JUDETENE TIMIS„TORONTAL A
FRONTULUI PLUGARl'LOR ÎN PERIOADA i 944„1946

Înfiinţat la începutul deceniului al patrulea, Frontul Plugaiilnr a adoptat un program şi o ideologie de stânga, având legături destul de strânse cu Partidul Comunist
din România, precum şi cu celelalte organizatii politice aflate sub controlul
comuniştilor 1 . Printre principalele acţiuni politice ale Frontului Plugai·ilor mentionăm
~tcon.lurilc antifasciste realizate la Băcia, în septembrie 1935, cu MADOSZ-ul2, ca şi
cel Jin Jeccmbrie 1935, de la Tehea, cu Pi.ll"liJul Socialist (C.Porxwici) şi cu Blocul
Democratic3.
.
După 23 August 1944, Frontul Plugi.U·ilor s-a angajat, alături de PCR, în lupta
pentru ohtinerca puterii politice, la 6 mi.U1 ie 1945 lideiul acestuia, Petru Groza,
JevcninJ premierul primului guvern pro-sovietic al României. Deşi au apărut
numeroase lucrări care au analizat activitatea Frontului Plugarilor în anii postbelici,
datorită cenzurii comuniste, acestea nu au exprimat în întregime adevărnl istoric4. Din
acew•tă cauză, lucrarea de fată îşi propune să analizeze obiectiv activitatea organizaţiei
judetene Timiş-Torontal a Frontului Plugi.U·ilor, pe baza arhivei acestei grnpări politice,
arhivă ce se află în cadiul Filialei Arhivelor Stalului din Timisoi.U·a.
În privinta popularitătii organizaţiei Frontului Plugar.ilor în judeţul Timiş
Torontal, un document al conducerii judeţene, elaborat în 7 noiemhtie 1944, sublinia
că "Frontul Plugai·ilor este o organizaţie fără nici o populai·itatc în Banat, neexistând
nici o legătură de dinainte de 23 August 1944". Documentul evidenţia în continuare
că această sti.U·e de luciuri se datora regimului politic dictatorial din trecut, precum şi
slabelor legături dintre conducerea organizatiei judeţene şi conducerea centrală5. Pe
fondul acestei crize organizatorice, la conferinta judeteană desfăşurată la 31 decembrie
1944 la Timişoara, s-a pus problema organizării F.P. la nivelul satelor, precum şi a
moJului Je atragere a tărnnilnr în cadrul organizatiei. Astfel, sc ai·ăta că în fruntea
nrganizatici ar trehui ales un tă.ran care arc multe rude, cc urmau să-l votcze6.
Cu toate măsurile luate, la nivel judctcan şi central, pentru întărirea organizaţiei,
numărul celor cnrc uu udcrat la uceustă formutiune politică în ultima pwte a anului
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1944 a fost destul de mic. La nivelul mai multor localităţi au fost formale comitele
de aqiune. Astfel, în localitatea ( lhilad c.:omitetul cuprindea I O membri; la Sânnic.:olau-M are: 6 memhri; Gătaia: 9 membri; Jchel: 6 mcmhri; Vinga: 4 membri; Hitiaş: 5
membri ele„ La nivelul organizaţiei exista şi un alt lip de organizare, cunoscut sub
numele de "legătură". Fiecmc "legătură" era alcătuită din unul până la trei membri.
Astfel de "legături" erau întâlnite în localităţile Bucovă~ Murani, Rudna, Gad, Cenad,
Saravale, Gelu, Utvin, Ciacova, Varia5, Cernctcaz etc .. La 29 decemhrie 1944, 21
de localităţi mralc din judeţ (din 247 comune existente la acea dală) aveau în fnmtea
lor primari care apa1ţineau F.P. 8 Încă din 1944, în lupta pentm cucerirea puterii
politice, organizaţia judeţeană Timiş-Toronlal a F.P. a utilizat mijloace violente.
Astfel, în localitatea Ghilad, lide1ii F.P. i-au îmbătat pe soldaţii mşi prezenţi în localitate şi i-au trimis să-i hală pc învăţător, prima1· şi şeful postului de jandarmi, pe
motiv că sunt "fascişti". În încheierea rap01tului respectiv, preşedintele local al FP îşi
măta satisfacţia "că aceşti oameni au fost bătuti"9.
Documentele emise de către FP în toamna anului 1944 s-au referit şi la
relaţiile existente între a1mata română şi cea sovietică la acel moment. Se arăta în
acest sens că trupele romfmc cercetau, înainte de a intra într-o kx.:aJitate, dacă acolo
erau prezente unităţi militm·e sovietice, şi intrau în comuna respectivă doar dacă noii
aliaţi nu erau prezenţi 1O.
Întărirea organizaţiei judeţene a constituit unul dintre ohiectivele principale ale
acesteia în cursul anului 1945. La 18 septemhrie, în cad ml şedinţei comitetului executiv, Petm Croza era îngrijorat de situaţia organizaţiei în judeţele Timiş-Torontal şi
Arad. Cu această ocazie, liderul pa1tidului suhlinia că şi în ArdeaJul de Nord, F.P. se
cnnfmnla cu o serie de dificultăţi, arătând că în cazul unor alegc1i acesta nu va
obţine nici 5% din voturi 11. În privinţa condiţiilor de înscriere în organizaţie, putea
să devină membm orice ţăran, indiferent de avere, cu condiţia de a nu fi fost fa<;cist
înainte de 23 August 194412.
O chestiune sensibilă a constituit-o prohlema intrării în F.P. a membrilor PCR.
În acest sens, în iunie 1945, în ajunul fmmăiii comitetului judeţean al organizaţiei, a
[()st pusă întreharca: "Voim să avem un paitid plugăI·esc comunist cu celule ţărăneşti
. . de ma'ia plugarcasca t 11• . A cccaş1. m1.J·e.bare a fiost
pc sate ş1. oraşe, sau o orgamzaţ1c
pusă şi în timpul desfăşurării congresului pc ţa1·ă, când o seric de paiticipanţi s-au
pronunţat împotriva pălmnderii comuniştilor în formaţiunea politică condusă de Petru
Groza. Acesta sublinia însă că, "în Front avem tot interesul să avem buni comunişti,
cu condiţia să nu se descopere" 14.
Numeric, în mai 1945, în jude\ul Timiş-Torontal existau 6.243 de membri. În
plasele Buziaş, plasa Centrală, Rcca.~. Ciacova, Comloş, Deta, Giulvăz, Periam, Sânnicolau-Mm·e, Vinga existau comitete de plasă. Existau organizaţii comunale în 169 de
localităţi, comunele neorganizate fiind locuite în majoritatea lor de populaţie maghiară.
La acea Jută au intru! în organiza\ic 25 Jc învăţători, 4 preoţi, 12 ingineri ugronomi,
5 noimi 15, precum şi 688 Jc femei, organizaţii feminine fiind constituite în 57 de
V

V

V
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comune. Î n mai. 194c_, nu exista
un comitet
reg1ona
La 18 septemhrie 1945, în şedinţa comitetului executiv judeţean s-a declarat
"organizaţia s-a extins în lărgime, fără a păhunde însă în adâncime" 17. Pe lângă
comitetul judeţean a luat fiinţă, în vara anului 1945, un comitet cultural compus din
învăţătorii şi preoţii membri ai P.P., care aveau menirea de a-i atrage în munca de
educare culturală a satelor pc toţi intelectualii 18.
În septembrie 1945 existau IOJ20 ţărani înscrişi în F.P„ în octombrie număml
membrilor organizaţiei a ajuns la 13.779. Dintre aceştia, 1787 erau în plasa Centrală,
727 în plasa Buziaş, 908 în plasa Ciacova, 767 în plasa Deta, 480 în plasa Gătaia,
398 în plasa Giulvăz, 1145 în plasa Jimbolia, 496 în plasa Lipova, 1436 în plasa
Sânnicolau-Ma.re şi 104 în plasa Vingal9. În noiemhrie 1945, număml membrilor
F.P. a ajuns Ia 14.502 iar în decembrie 1945, la 14.579 de memb1;20 În condiţiile
în care P.P. a devenit formaţiune de guvernământ, existau la sfârşitul anului 1945
162 de primari apatţinând acestei gmpări politice2 l
Deşi faţă de anul 1944 organizaţia a cunoscut o creştere nume1ică evidentă,
documentele clabornte de către conducerea judeţeană evidenţiau că, în plan organizatoric, FP se confnmla cu prohleme deosebit de grave. Astfel se arăta, la sfârşitul
anului 1945, că ţărănimea din satele bănăţene refuza să se înscrie în Front, datorită
prezenţei în cadml organizaţiei a comuniştilor. O altă cauză ce împiedica sporirea
prestigiului acestei f01maţiuni politice de stânga o constituia stângismul prea exagerat
al organizaţiei, datorat prezenţei în fmntea ci a unor ţărani săraci, fără priză în
comunele respective, o pmte dintre ei cu un trecut sau prezent pătat din punct de
vedere moral 22. Printre actele de compţie comise în decursul anului 1945 de către
lideri locali ai FP, amintim pc cele din localităţile Beba Veche23, Săcălaz24,
Beregsău-Mare, Vinga25 . Se mai evidenţia că mulţi s-au înscris în FP pentru
satisfacerea unor interese personale26. Organizaţia se mai confmnta, în acela5i timp,
cu lipsa activiştilor, precum şi cu imaturitatea lor politică27. De asemenea, organizaţia
judeţeană condamna inactivitatea comitetelor de plasă şi comunale din judeţ (erau
criticate comitetele din plasa Centrală28, plasa Vinga29, Sânnicolau-Mare30, Lipova3 1
etc.). Existau şi neînţelegeri între membri ai conducerii, la nivelul unor organizaţii
(Sârbova32).
În faţa acestei situaţii s-a hotărât reorganizare.a comitetelor de plasă şi locale ale
f .P., acţiune ce a şi început în ultima parte a anului 194533.
În privinţa organizaţiilor de tineret şi de femei ale F.P„ activitatea lor la nivelul
unului 1945 a fost apreciată de către factorii de conducere judeţeană ai paitidului ca
fiind foa1te slabă34. Activitatea F.P. s-a desfăşurat în aceşti ani pe baza programului
elaborat de către conducerea centrală a formaţiunii. Principalele puncte ale programului prevedeau: revizuirea averilor din ultimii IO ani, instituir~a unui impozit progresiv
pe avere, scutirea de impozit a tăranilor cai·e aveau până la 4 ha de pământ,
realizai·ea unei reforme silvice, mecanizarea agricultu1ii, şcoli piima.re gratuite, tratament medical gratuit pentru plugw·ii nevoiaşi, înfiiniarea de cooperative. În privinţa
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a monarhici, în program se specifica "nimeni

să

nu se

atingă

două instituţii". Se arăta cu acest prilej, că regele "era al popotului"35. ·

de cele

Pc planul tacticii politice, F.P. ducea aceeaşi politică duplicitară, specifică PCR.
Astfel, la 18 septembrie 1945, se sublinia în comitetul executiv al pa.itidului că nu se
putea încă păşi la nationalizm·ea mijloacelor de produqic. În ceea cc privea relaţiile cu
burghezia, Pettu Groza reliefa cu acela.5i prilej că "dacă burghezia capitalistă nu va
înţelege vremurile de azi, va fi curăţată. Nu există compromismi". Discutând despre
problema cooperativizării agriculturii, acelaşi om politic arăta că aceasta se va realiza
în momentul când ţăranul va înţelege superioritatea acestui model de organizare3 6 .
Relaţiile cu celelalte organizaţii politice judeţene de stânga au diferit de la o gtupm·e la alta. În general, relaţiile cu organizaţia judeţeană PCR au fost nmm<~e, comuniştii acordând sprijin F.r.37_ Au fost făcute observaţii la adresa propagandei pe care
PCR a desfă.5urat-o în primii ani posbelici. Astfel un document releva că pe teren au
fost tiimise echipe nepregătite din punct de vedere politic, multe dintre acestea fiind
formate din evrei şi maghiari, cm·e nu vorbeau bine române.5tc38. Au existat disensiuni
cu Paitidul Social Democrat, F.P. acuzând această formaţiune politică că înlesneşte
activitatea în cadtul ei a şvabilor. Aceştia erau consideraţi de către F.P. ca fiind
fa.-;cişti 39 . Ncînţelcgeti au existat şi cu Frontul Antifascist Slav; wilfcl, în pia.sa Sânnicolau-Marc, Ciacova, Deta precum şi în localitatea Becicherccu Mic, organizaţia slavă era
acuzată de şovinism. Se arăta cu acest prilej că în comunele Tolvădia, Banloc, Soca,
Sângcorgc, soldaţii tuşi îndtumaţi de sârbi au arestat nota.i·ii din aceste localităţi40.
În problema statutului şvabilor din Banat, F.P. a adoptat o poziţie radicală. Astfel,
la o consfătuire judeţeană s-a subliniat că "toţi au fost amestecaţi, nu-i putem sepa.i·a".
În continua.i·e se arăta că, deoarece fiecare svab avea în familie un membtu ce a manifestat simpatii pro-hitleriste în trecut, ei trebuiau să lucreze şi să se reabiliteze în
lagărele de muncă din URSS, u1mând ca acolo "să se scoată oameni din ci' 41 .
După cum este cunoscut, în Incul şvabilor trimişi în lagărele de muncă foitată
din Siberia, în Banat au fost adusi . colonisti din diverse zone ale ţării. Documentele
emise de către organizaţia judeţeană a F.P„ precum şi de către organizaţii locale,
relevau că doar o pmte din colonişti au întclcs să muncească cinstit. În plasa Periam
coloniştii au vândut grâul de sămânţă, spunând apoi că l-au mâncat vevcriţele42 .
Problema rechizitiilor în contul Convenţiei de Atmistiţiu s-a aflat în centml atenţiei
F.P .. Din fmutc multe zone ale judeţului au fost t1imise plângeti în legătură cu conditiile
deosebit de grele impuse de prevederile aimistiţiului. Acest luctu este eviden~at de către
i<1ranii din plasa Recas care mai arătau că orăsenii nu conhibuiau în aceeasi măsură la
aplicarea obligaţiilor ~~use de Convcnţie43. În 'plasa Ciacova, locuito1ii refu~u categoric
a mai preda vitele, trecând chiar la amenintfui cu topoml a membrilor comitetelor comunale din Comisia de armistiţiu44. Acclea5i plângc1i le întâlnim şi în localitatea Chizdia
(tănmii se plângeau că nu mai pot fa<.:c fată rechizitiilor ag1icolc)45 , iar în localitatea
Crivobara se arăta că "mai bine a frlst sub Antonescu si sub ncmti „. dar acum, când c
' tot, nu ne Iasaw mei
' '• o <.:oaua
.lw dc v1'tWa "m bwtwt
a a maw„46 .
Ia putere guvernu l 1uş1'lor, ne ta

.

.
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Această situaţie dificilă pcnlJu ţăranul bănăţean era recunoscută şi de către F.P., care întrun document evidenţia că, datrnilă rechiziţiilor şi vânzălilor f01ţate, "duşmănia ţăranilor
faţă de guvernul actual şi îndeosebi faţă de Frontul Plugmilor e de nedesc1is"47_
Începând din mm1ic 1945 s-a trecut la realizarea ref01mei agrare. Acest proces
complex, care a produs frământări majore în lumea satului bănăţean, a preocupat şi
organizat.ia judeţem1ă Tirniş-Torontal a f"rontului Plugarilor. Documentele elaborate pc
această temă de către F.P. evidenţiau că în aplic<m~a rcfo1mci agrare s-au produs
numeroase abuzmi. Cauzele acestor abuzuri, în concepţia fmmaţiunii politice a cărei
activitate încercăm să o analizăm, se datorau ncprit:cpc1ii comitetelor de apli<;:are a
refmmei, formale în general din ţărani săi-aci, "crescuţi pc lângă coamele plugului,
majoritatea chiar analfabeţi şi care nu sunt în stare să se descurce cu cărţile funduare"48, precum şi a cornpţiei membrilor acestor comisii49. În seria ilegalităţilor
comise de către membri comisiilor de aplit:m·c a reforn1ci agrare, notăm cazul preşedin
telui F.P. din localitatea Opatiţa, care i-a ameninţat pe localnici că vor fi împrop1ietăiiţi
doar dacă se vor înscrie în FI :1..4'0. În faţa acestei situaţii, atftt organizaţiile loca.le, cât şi
cca judeţeană a FP, cereau înlocuirea din comisii a celor care săvârşeau abuzu1i, precum şi instituirea unui control sever privind împroprietărirea ţărănimii. Se mai menţiona
că, dacă ilegalităţile vor continua, F.P. va pierde din popularitate5 l.
În privinţa reformei agrare credem că este interesant să evidenţiem refuzul
ţăranilor din unele localităţi aparţinătoare plasei Yinga de a primi pământ, deoarece li
se luau animalele de tracţiune, iar combustibilul era cumpărat la preţuri fom1e mari52.
Alături de PCR şi de celelalte fmmaţiuni politice de stânga, F.P. s-a lansat întro campanie de denigrm·e a foiţelor politice anticomuniste. Aceste fmţe erau considerate ca reactionare şi fasciste. Astfel, în septembrie 1945 se arăta că ofiţerii şi
subofiţerii romfmi întorşi de pc front erau rcacţionari53. În ceea ce priveşte tineretul
studios timişorean, se evidenţia că, în majoritatea sa, acesta îşi hătea joc de ideile de
stânga şi "bfu-fea mereu contra aliaţilor"54_ S-a cemt de asemenea luarea unor măsu1i
dure contra celor care manifestau pe fată împotriva grnpărilor de stânga. În acest
sens s-au înscris măsurile luate contra învăţătornlui din localitatea Sârbova, care a
rnpt de pe edificiul şcolar afişele de propagandă ale F.P.55. dar, în acelaşi timp, s-a
recunoscut că Partidul N aţinnal Tărănesc se hucura încă de un prestigiu mme în
rândul populatici judetului Timiş-Toronta.156.
Şi în anul 1946 o problemă majoră a orgm1izatiei a constat în atragerea de câţi
mai mulţi membri. În acest sens se propunea îm.:adrarea în f.P. a tuturor plugarilor
care detincau până la 50 ha de pământ57. Numerit:, organizat.ia cuprindea în mai1ie
1946, 15 .14 7 membri5 8, în iunie 1946, 15 .229 membri, fiind încadrafi în cadrnl ei 130
de intcle<.:tuali şi 3650 de femei59. În septembrie 1946, organizaţia număJ·a 17.000 de
memb1./-il, iar la sfârşitul anului erau în plasa Centrală 2.406 memb1i; plasa Buziaş,
1015 membri; plw;a Ciacova, 1092 membri; plasa Clătaia, 106~ membii; plasa Chizătău,
511 mcmhri; f'hLSa Cliulvăz, 611 memhri: plasa Deta, 1314 membri; plasa Reca5, 1113
membri; plasa Sânnicolau Marc, 2051 mcmhri; plasa Yinga, 1579 memhri6 1. Rapmu1ele
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elahorate Je către conducerea judeteană a F.P. relevau însă că o situaţie exactă din
punct de vedere numeric a m~mhrilor organizatiei nu exista6 2. La fel ca şi în 1945,
organizatia se confmnta cu multe probleme. Astfel, în luna iunie 1946, un document al
conducerii judeţene suhlinia că în multe plase preşedintii organizaţiei sunt incapabili.
Aceeaşi situaţie era prezentă şi la nivel comunal. De aceea, documentul a.răta necesitatea înlocuirii imediate din funcţii a celor care nu corespundeau cu "oameni care să
garanteze ohţinerea m<~jorităţii în alegeri". În privinţa propagandei lansate de către organizaţie, se suhlinia că ea "s-a mfu-ginit până acum a înşela oamenii. promiţându-le doar
sare, chihrituii, etc". Era mx„csară lămurirea din punct de vedere politic a populaţiei,
conchidea documcntu163 . În acd.işi timp, F.P. se confrunta cu imaturitatea politică a
activiştilor săi 64 . Se menţinea în lumea satului bănăţean convingerea că organizaţia
era"ca o remorcă a PCR" 65. Aceste situa\ii au existat în tot cursul anului 194666.
Organizaţiile de tineret şi de femei ale I :.P. au activat ca şi în cursul anului
1945 - foai1e slah67_
În privinţa presei de pa11id, în octomhrie 1946, numfuul ahona\ilor era considerat mic. Se propunea realizarea pe viitor a cel puţin 500 - 600 de ahonamentc
lunare68
În ceea cc priveşte legătura cu liderii naţionali ai pm1idului, organizaţia judeţeană
şi-a exprimat nemulţumirea că Pct1u Groza, deşi aflat în ultimul an de trei ori la
Timişoara, nu a vizitat sediul pm1idului său din localitate, nu a discutat cu nici un
membm din conJucerca jude\eană şi nu s-a interesat de dolcan\cle ţărănimii din judeţ69_
Fricţiunile cu celelalte formaţiuni politice de stânga au devenit mai numeroase
în anul 1946. Astfel, în lrn.:alitatea Chevereşul-Marc, preşedintele Uniunii Populare
Maghiare acuza conducerea F.P. că urmărea eliminarea reprezentantului maghiar din
Consiliul Politic Local şi că nu dorea ca memhri UPM să activeze şi în r.P.70. În
localitatea Cai·ani se preciza la 29 august 1946, că numărnl membrilor înscrişi în r.P.
a scăzut datorită sccretarnlui PCR care, sub ameninţă.Ii, îi dete1mină pc membri F.P.
să se înscrie în PCR. Totodată, acesta era acuzat că provoca neînţelegeri în cadiul
BPD. Referitor la colaborarea în cadiul BPD-ului, un alt document arăta că aceasta
nu este ideală, pm1idelc din Bloc lansându-se într-o cursă, uneori necinstită, pentiu
câştigarea de noi aderenţi 71. Neînielegeri între membri PCR şi cei ai r.P. au existat
şi în localitatea Hitiaş72, Lipova7.. Organizaţia plasei Buziaş a F.P. era ncmuliumită
că în fruntea comisiei electorak de plasă nu a fost ales un membm al său, deşi F.P.
era cea mai puternică formuţiunc politică de stânga74. În Jimbolia, PCR era acuzat
că nu a acordat sprijin F.P., Jete1minându-i pc maghiarii cm·e erau înscrişi în PP să
se retragă clin organizaiic şi să intre în UPM. De ao;cmcnea, UPM-ul era acuzat că
practica un şovinism hătător la ochi, iar comuniştii care activau în acea.c;tă organiza\ie
nu intervent!<IU să calmeze sitm1ţia, contribuind chiar la agravarea ei 75. Orgunizaiiu
Slavă Antifascistă era acuzată, în localitatea Of.o;eniţu că profera ameniniăi·i la adresa
F.J>. şi a Pai1idului Social Democrat şi că a înliiniat o celulă sârbă comunistă76 .
RcluiiiJc cu PSD uu cunoscut şi în unul 1946 o seric de dificultăţi. Astfel, gruparea
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social-democratică
77

pentru a câştiga noi aderenţi, ducea o propagandă
ai1ificială . În privinţa PNP-ului, un rapmt al organizatici de plasă Gătaia îl acuza
pc preşedintele PNP-ului din această plasă că l-a caracterizat pc Stalin ca fiind unul
dintre cei mai mai·i dictatori ai omenirii7 8
Reforma agrară a preocupat F.P. şi în anul 1946. Un document al conduce1ii
judeţene a organizaţiei releva astfel că exista un sentiment de nesiguranţă în lumea
satului, deoarece nu se aconlaseră încă toate titlurile de propiietate. Acest sentiment
era întfuit şi de abuzurile comise în aplicarea reformei, abuzuri ce au compromis
legea. Referindu-se apoi la problema şvabilor şi cea a coloniştilor, documentul
menţiona mmătoarelc: "11.in scoaterea şvabilor din drepturi, am pus un element important din producţie în nesiguranţă. Coloniştii, din punct de vedere al cunoştinţelor agiicole, sunt infc1i01i şvabilor, fiind colonizaţi fără o prealabilă selecţie. Între colonişti
sunt clemente care distrug bunurile, iar inventam] aglicol a fost risipit" 79. În privinţa
coloniştilor, un alt rapo1t întocmit la 1 noiembrie 1946, de către organizaţia FP din
plasa Centrală, a.răta că în localităţile în care au fost instalaţi colonişti, au izbucnit
fiicţiuni între macedoneni, ardeleni, bucovineni, liecai·e gmpare mmăiind să ajungă la
cârma comunei, penim a pune mâna pc cele mai bune şi complete gospodării80
O atenţie deosebită a fost acordată de către conducerea judeţeană sărbătoritii
zilei de 1 Mai 1946, atât în oraşul Timişoara cât şi la nivelul reşedinţelor de plasă.
În analiza modului în care a fost sfu·bătorită această zi la Timişoara, se remai·ca că
au participat cca. 1000 de plugari. Datorită numeroaselor cuvântări ce au fost rostite,
precum şi a oboselii de pe drum, mulţi dintre participanţi s-au împrăştiat înainte de
terminarea menifcstfu·iJor. Cuvânt<U·ea preşedintelui organizatici judeţene a FP nu a
corespuns din punct de vedere politic, se m·ăta în continu;.U"e "cu toate că ceea cc
!rehuia să vorhească i s-a dat în scris" 81 . În localitatea Gătaia, la sărbătorirea zile de
1 Mai, majoritatea patticipantilor au fost maghiai·i. Cu acest prilej, intelectualii români
din localitate au fost nemulţumiţi, datolită prezcn\ei doai· a drapelelor roşii, cele
naţionale lipsind. Documentul remarca în încheiere faptul că preşedintele FND din
comuna Gătaia era "luat în râs de toată localitatea" 8 2.
Evenimentul politic major al anului 1946 l-a constituit alegerile parlamentare.
Acestui act politic organizaţia jude\eană Timiş-Torontal a FP i-a acordat o atenţie
era

acuzată că,

deosebită.

În primul rând, F.P. a pat1icipat la vasta acţiune de epurai·e a apai·atului administrativ, a intelectualilor ce nu nutreau simpatii de stânga. În acest sens, în repetate
rânduri s-a evidenţiat că o bună paite din intelectuali, ofi\eri, factori administrativi se
situau de pmtea reacţiunii83. În fata acestei situa\ii, un document din iulie 1946 arăti.t
necesihttea "culegerii de note informative, anonime sau iscălite, privind toţi olitetii din
armată - activi sau rezervişti -, jandarmi, noti:u-i, pretori, preoţi, episcopi, protopopi,
avocaţi, notari publici, agcnli fiscali, administratori financiaii, judecători, procurori,
mugistrati, asuprn tuturor oamenilor care ocupă vreun post în Stat şi plin atitudinea
lor comprornit S<tU dczavucuzrt rcgimul"84. Referindu-se la atitudinea jandai-milor, o
-~.'

https://biblioteca-digitala.ro

altă notă a organizaţiei P.P. adresată comandantului l~giunii de jandatmi, afirma că
aceştia nu simpatizau cu noua democraţie 85 , propunfmdu-se în consecinţă transferarea
lor disciplinară din Banat într-o altă regiune din iară, ori cpunU"ea lor86. Tot plivitor
la procesul de epurare a elementelor anticomuniste s-a propus şi o soluţie mai radicală: toţi cei ce se opuneau noului regim politic mmau să fie a.restaţi de către
reprezentantii stângii, iar apoi să fie predati armatei roşii87.
În privinta pregătirii propriu-zise a alegerilor s-a hotărât ca afişele electorale să
fie scmte, dare, cu limbaj accesihil ţă.ranilor 88 . Punându-se prohlcma dacă F.P. va
paiticipa la alegeri pe o listă sepai·ată sau pc aceeaşi listă cu celelalte formaţiuni
politice de stânga, un document al conducerii centrale a F.P. ai·ăta că "plugarii sunt
pentm o listă separată a Frontului Plugarilor în alegeri, dar nu văd cu ochi răi nici o
coaliţie a stângii"89. După cum se ştie, s-a hotărât ca F.P. să mcai·gă în alegeri
alături de celelalte prntidc de stfmga. Cu această hotărâre nu au fost de acord toate
organizaţiile paitidului din judeţul Timiş-Torontal. Astfel, preşedintele organizaţiei plasei Sânnicolau-Mai·e, într-o sc1isoai·e trimisă lui Petm Groza se pronunţa contra acestei decizii. El susţinea că "tăranul nostru nu vrea să audă de comunişti" şi ciitica
luarea unor a.<>tfel de măsuri rru·ă consultarea întregului prutid. În încheierea scrisorii
el declara că "niciodată nu vom merge în alegeri pe aceeaşi listă cu comuniştii. Dacă
doriţi să cflŞtigaţi alegerile, ascultaţi-ne glasul, dacă nu mergeţi cu ei"90.
Adunările generale ale F.P. din localităţile Nerău, Tomnatec, Teremia-Mare,
Cheglcvici, desfă.~urate în mmtie 1946, au hotă.rât cu unanimitate de voturi prnticiparea la alegeri pc liste seprn·ate9 l.
F.P. a utilizat în competiţia electorală aceleaşi mijloace violente folosite de către
comunişti contra adversrn·ilor politici. Astfel, în rapomtcle de activitate încheiate la 1
noiembrie 1946, de către organizaţiile din localităţile Clopodia şi Tcremia Mm·e, se
relata că au fost distruse circa !OOO de afişe ale opoziţici 92 . În plasa Periam şi-au
desfă.5urnt activitatea echipe mixte, formate din comunişti şi plugari, cc aveau menirea
să distrugă afişele maniste şi să-i atace pe membri opoziţiei. Un rapmt de activitate
întocmit <le către o astfel de echipă, nota: "Am prinşi pe cinci manişti şi i-am bătut.
Aşa că acum suntem liniştiţi"93. Acţiuni similare s-au desfăşurat şi în localitatea
Gătaia: "Am făcut cu tineretul din Gătaia un contra-afişaj, deoarece de la un timp
apăruse prea multi "ochi" pc ziduri şi pereti"94. La Bazoş, membri F.P. au atacat o
adunru·e national-ţărfmistă95. În localitatea Urseni, membrii opoziţiei au fost subliniaţi
cu roşu pe listele electorale, pcnliu ca, ulterior, să fie scoşi de pe aceste liste.
Descoperirea acestor fapte a creat o stare de tensiune în comună9 6 . În ziua
alegerilor, în Bencecul de Sus, F.P. a distribuit clandestin material de propagandă9 7 ,
iai· la intrarea în localitatea Deta a fost instalat un post de supraveghere pcnltu identificarea persoanelor ce intrau în Iocalitate98. Au fost luate, în acelaşi timp, măsmi
pcntm supravegherea coloniştilor prezenţi în judeţul Timiş-Torontal 9 9
Cu toate acestea, rezultatul votului nu a fost mulţumitor pcnllu organizaţia
judeţeană Timiş-Torontal a F.P„ Astfel, în plasa Buziaş, rapmtul din 30 noiembrie
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1946, care analiza rezultatul alegerilor, arăta că F.P. nu a ieşit bine în alege1i fiindcă
"majoritatea ~rontiştilor au votat cu opoziţia" 100. În plasa Deta se evidenţia că a fost
acordată o prea mm·e încredere membrilor FP, ca.re apoi au trădat. În această plasă
reacţiunea a fost foai1e puternică, în localităţile Denta, Opati(.a, Banloc 1O1 . Aceeaşi
situaţie o întâlnim în plasele Jimbolia 102, Recaş 103. Rap01tul din plasa Chizătău relata despre "nereuşita în alegeri"l04, F.P. aici dovedindu-se inexistent105. Şi în plasa
Gătaia activitatea F.P. în timpul alegerilor a fost foa.ite slabă. Astfel, în localitatea
Şoşdea, din 74 membri ai coaliţiei BPD, doar 14 au votat de paitea ei106. În plasa
Vinga, 70% din aleP,ători au votat de pa.itea opoziţiei. În Vinga, 90% dintre bulga.ii
au votat cu opoziţia 107.
În documentele elaborate după alegeri se ai·ăta că s-a avut o prea mare
încredere în membrii organizaţiei. Era criticat faptul că rapoaitele întocmite înainte de
alcgc1i nu conţineau date reale despre situaţia organizaţiilorl 08. Ca măsuri pentm
remedierea situaţiei se propunea verificai·ea mcmbiilor organizaţiei, eliminarea celor
im.Jezirabili, întărirea disciplinei de paitid, preschimbarea cainctelor de partid, lichidarea datoriilor financiai·e ale organizaţiei (pentm accac;ta impunându-se şi plata cotizaţiilor la timp, ceea ce până atunci nu se realizase) 109. Pentru ieşirea din cliză a
organizaţiei s-a propus ca în funcţii de conducere să fie numiţi intelectuali, iar la sate
să se activeze cât se poate de independent fată de PCR.
În privinţa mişcării de stânga, era necesară, în concepţia organizaţiei judeţene a
FP, realizai·ea unei coeziuni ideologice a acestora 11 O.
Luând fiinţă în deceniul al patmlea în Transilvania, având în fnmtea sa un om
politic a cărui principală trăsătură era opmtunismul politic, FP, la 23 August 1944,
nu a avut nici o aderenţă în rândul populaţiei din judeţul Timiş-Torontal. Având o
ideologic şi un program de stânga, FP a devenit o formaţiune politică dependentă de
PCR. Acest fapt a fost remai·cat de către populaţia mrală din acest judeţ, fiind una
din cauzele cai·e a dete1minat neîncrederea ţăranilor în acest pai1id. Majmitatea celor
înscrişi în FP erau ţărani să.raci, sau cu un comp01tament moral pus sub semnul
întrebării. Aşa se explică şi numeroasele abuzuri săvârşite de către liderii locali ai FP,
puşi în diverse functii de răspundere.
Pentm atragerea ţărănimii, şi FP a întrebuinţat o serie de metod~ de propagandă.
demagogice, una dintre acestea fiind şi cea de respectai·e şi recunoaştere a rolului
bisericii şi monai·hiei, ca instituţii fundamentale ale statului român.
Referindu-se la problemele complexe cu care se confrunta judeţul în acei ani,
FP a scos în evidentă situaţia grea cu care se confrunta ţărănimea, datorită
rechiziţiilor în contul Convenţiei de A1mistiţiu, precum şi a consecinţelor negative ale
coloniză.tilor care au avut loc în Banat după război.
În lupta pentm cucc1irea pute1ii politice, FP a întrebuinţat o tactică dură. Limbajul
a fost violent (specific comuniştilor), mcmb1ii organizaţiei au distms afişele electorale
naţional-tă.t·ăniste, liberale şi social-democrate (aripa Titel Petrescu), au spait adunările
electorale ale gmpărilor politice amintite mai sus. În acelaşi timp, FP a pmticipat la
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ampla acţiune de epurare a tuturor funcţionarilor din administraţia locală, ofiţerilor şi
suhofitciilor din Ministeml de Interne şi Ministeml Apărării Naţionale, precum şi a intelectualilor anticomunişti. Toate aceste mă'\uri nu au dus la obţinerea unei victoiii reale
la alegerile din noiembrie 1946 a coaliţiei din C<U'c făcea pm1e şi Frontul Plugm·ilor. La
nivelul organizaţiei judeţene s-a produs o gravă defecţiune, fenomen cc a însemnat de
fapt respingerea de către m<Jjoritatea populaţiei judeţului a unui sistem politic totalitar
de stânga. Astfel, o mare pai1e din membrii FP şi-au dat votul pentm PNT.
Acest fapt dovedeşte că FP, cu toate eforturile făcute, nu a reuşit, în perioada
1944-1946, să se impună în fmntea viet.ii politice româneşti prin metode democratice.
20 mai 1994

VASILE RĂMNEANŢU
MUZEUL BANATULUI
Str. Huniadc nr. l
Timişoai·a - 1900
ROMÂNIA

NOTE
I. Scu11u, Din viata oolitică a României (l 926-1947), Bucureşti, Ed. Ştiinţific~ şi
Enciclopedică, 1983, p. 350.
2 Ibidem, p. 351.
3 Gh.I. Ioniţă, Antifascismul consecvent si de masă al poporului român, în Rcvist,
7, 1975.
4 Vezi în acest sens Valea Mircea, OrganizLitia Frontului Plugarilor în etapa revoluUei popular-democratică din România (l-Il), în Sargetia, 14, 1979, p. 549-560;
16-17, 1982-1983, p. 491-500; I. Chişu, A. Pantea, Din activitatea Fontului
Plugarilor în Tara Oasului (1944-1947), în Crisia, 10, 1980, p. 273-287.
5 Filiala Arhivelor Statului Timiş, Fond Organizaţia Frontului Plugaiilor TimisTorontal, d. 1/1944, r. I.
6 Ibidem, r. 2.
7 Ibidem, r. l.
8 Ihidem, r. 83.
9 Ibidem, r. 4.
JO Ibidem, r. 2.
11 lhidem, d. 3/1945, r. 2.
12 Ibidem, r. 2lJ I.
13 Ibidem, r. 197.
14 lhidcrn, r. 22tl.
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Ihidem,
Ihidcm,
Ibidem,
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Idem.
Ihidem,
Ibidem,
Ibidem,
Idem.
Idem.
Ibidem,
Ibidem,
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173.

f. 158.
f. 173.
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f. 173.
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L'ACTIVITE DE L'ORGANISATION DISTRICTUALE
TIMIS-TORONTAL DU FRONT DES AGRICULTEURS
DANS L'EPOQUE 1944 - 1946
Resumc
Fonde au debut de la quatiieme decennie, le Front des Agriculteurs
a adopte un programme et une ideologie de gauche, ayant des liaisons
assez etroites avec le Paiti Communiste de Roumanie el avec Ies autres
organisations politiques trouvees sous le contrâle des communistes. Dan'i
l'epoque d'entre Ies guenes, le Front des Agriculteurs a pris pmt aux
actions de realiser une coalition antifa'iciste, actions qui n'ont pas enrcgistrc des resultats remarquables.
Apres le 23 Aout 1944, le Front des Agliculteurs a deploye son
activite dans le cadre de la coalition des formations politiques de gauche,
laquellc s' est_ trouvee sous le cont role total du Parti Communiste
Roumain.
Au 6 mars 1945 le lider du Front des Agliculteurs, Petru Ciroza,
est devenu le chef du premier gouvernement pro-sovictique de l'histoire
de Roumanic.
Dans le District Timis-Toronlul, au 23 /\ofit 1944, cette fmmation
politique n'a jouit d'aucune popularite. Avant Ies clections parlamcntaires
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du no~emhre 1946, Ic Front des Agricultcurs avait cca. 17 .OOO de membres: La pluprnt d'eux etait des paysans pauvrcs, sans aucun prestige dans
leurs localites natales, avcc un passe ou un present moralement compromis. AITivcs dans d'importantes fonctions administratives, ils faisaient de
nomhreux abus, ce qui menait a la diminuation Jc la popularitc de cc
groupement politique.
Pour attirer Ies paysans de !l.l pait, Ic Front des Agriculteurs a
employe des moyens dcmagogiqucs - ii a dit qu'il rcspectera l'inviolahilite de l' eglise et de la monai·chie, qu' ii ne proccdera pas a la nationalisation des principaux moyens de production.
Dans sa lune pour la conqucte du pouvoir politique, le Front des
Agriculteurs soumis a l'influcncc des communistcs, a recoum moycns violents. 11 a patticipe a l'an1ple action d'epuration de tous Ies civiles et militaires anticommunistes qui avaient des fonctions dirigeantes, ii a agresse
physiquemcnt Ies membres de l'opposition, il a attaque Ies assemblecs
pnlitiques des pattis demncratiques, ii a Jetmit leurs affiches eleclorales.
L'organisation dcparlamenlalc Timis-Toronlal du Front des
Agriculteurs n'a pas etc unilairc dans ccs actions. Ainsi, dans quclques
localites, Ies mcmbres du paiti ont-ils decide de ne pas participcr aux
elections sur Ies memes listcs quc Ies communislcs.
Les elections parlamentaires du novemhre 1946 ont mai·que I' cchec
du Front des Agriculteurs dans Ies districts Timis-Torontal. Dans le
deprn·temcnt de Ciacova, le Jeprn1ement Central, la plupart des membres
du Front des Agriculteurs a elu le PNT et Ies autrcs fomrntions politiques
de l'opposition anticommunistes. Celte dcffcction cnrcgistrcc a cctte occasion rcflete, en fait, le rcpoussement de la population pour le programmc
de gauche de ce prnti.
L'rn·chiv du pmti sur laquellc nous avons fait cct ctude, dccouvre
aussi d'autres a~pects de la vie socio-politiquc des premicres annecs
d'apres la guerre: l'occupalion sovictique du pays, Ies dcpmtalion des
Schwabes en Siberic, le chauvinisme de quelques formations politiques
des minorites nationales de Roumanic, Ies dures conditions irnposees prn·
la Convention d' Armis1 ice signcc a Moscou en septemhre 1944 et qui
etaicnt subies, cn grand prntie, par Ies paysans.
Tous ees aspccts mettent en cviucncc une cpoquc tragique de l'histoire contcmporaine de Roumanie.
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~IGI~MUND
,

OQMO~
(1894 - 1994)

8IGI8MUND OQM68
(1813 - 1894)

Un veac de la moartea ilustrului om de cultură timişorean,
. ctitor al Mur.eului Banatului.
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ORMOS SIGISMUND : DER SUDUNGARISCHE HISTORISCHE
VEREIN IN TEMESWAR UND DAS MUSEUMSWESEN IM BANAT
(1872.-1919)

Die groBen antiken Kunstsanunlungen, Vorlăufer der hcutigen Museen, waren bei
dcn Giiechen und Ri:imem mchr als blosc Schatzsammlungcn, sic dienten vielmehr als
offentliche BiJdungseiruichtungen. Weitcrhin waren dicse Schatzsammlungen auch ein
Bestandteil dcr geschichtlichen Hen-schaftsabfolge, mit dem Zwcck historische Kontinuităt
und politische Macht zu legitimieren und zu doln1mentieren. Nach der Renaissance und
in der Folgc des XIX-en Jahrhunde1ts dienten die musealen Eiruichtungen immer mehr
der Dokumentiemng des Einheits - und N ationalbcwusstscins cines Landes oder Volkes.
In Europa breiteten sich die groBen, narnhaften Sarnmlungen in Folge der Ideen
der Renaissance aus. Die SarnmJer waren Kaiser, Klinige, Herzi:ige und Bischofe, also
Adelige; erst mit Beginn des XVIII-en Jahrhunde1ts schlossen sich den Sammlem auch
bi.irgerliche Ptivatpersonen an. Die renaissancezeitlichen Sammlungen sind ausnahmslos
als geschlossene Pt·ivatbesitze zu betrachten und nur im Zuge des XVIII. Jahrhunde1ts,
unter dem aufklărcrischen Gedankengut begannen diese Sammlungen dem
Staatseigentum zuzugehi.iren und der ()ffentlichkeit zugănglich gemacht zu werden.
Im hcutigen Rumănien wurden dic crstcn groBen Sammlungen Ende des XVIII
Jahrhunderts durch den Baron Samuel Brnckental (1721-1803) in Hcrmannstadt,
bcziehungsweise durch den siebenbi.irgischen Bischof Graf lgnac Batthany (1741-1798)
in Weissenburg gegri.indet. Im Banat hatte die lange ti.irkische Besatzung dazu
geftihrt, daB dieses Gebiet hinter den gesamteuropăischen Wirtschafts- und
Kulturcntwicklungstendenzen zu1iickblieb. Oiesc Tatsache konntc auch in dcm ersten
Jahrhunde1t nach dcr Befreiung des Banats nicht nachgeholt werden. Trotzdcm ist das
Interesse an der geschichtlichen Vergangenheit dieser Provinz, schon in den ersten
Jahrzehnten der osterrcichischen Militărverwaltung des Banats, in mehreren
Abhandlungen vorhanden. In Marsiglis Werk: Dcscription du Danuhe, contenant des
nbservations geographiques, astronomiques, hydrographiques, histmiques et psihiques.
Hag. 1747., sind erstmals Daten i.iber rdmischc Sicdlungcn aus dcm Banat tiberliefcrt.
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Ober die rămischen Inschriften von Hcrkulesbad informie1t uns Pascalis Caiypholius
im Jahre 1737 und dann Grisselini im Jahrc 1780.
, 1
Gtisselini be1ichtet auch i.iber die ersten archăologischcn Ausgrabungen organisiert vom General Andreac; Hamilton (1669-1738) im Jahrc 1736 im Herkulesbad.
Die Funde, Inschriften, Urnen usw. wurden nach Wien befordett.
Am Anfang des XIX. Jahrhunde11s haben wir die ersten Nachrichten liber cine
archăologische Sammlung im Banat, dem mmănischen Gclch1ten Nicolae Stoica de
Hateg (1751-1832) gehlirend. Stoica sclbst hattc in dcr Mchadias Gegcnd mehrere
Ausgrabungen durchgefi.ihrt und seine Sammlung Interessenten zugănglich gemacht.
Der erste amtliche Versuch den historischen NachlaB aufzulisten und zu
schi.itzen datiert auf das Jahr 1854, als die Wiener Kaiserlich-Kănigliche CentralComission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmăler, Konservatoren ftir die
Woiwodschaft Serbien und das Temescher Banat ernannte.
Ale; erster Konscrvator ftir Banat wurdc der damaligc DomhetT von Temcswar,
der spătere Bischof von Tschanad, Bonnaz Alexander (1812-1889) ernannt. Im J ahre
1856 machte Bonnaz cinen Rappott i.iber die Lage der SchloBruinen in Wcrschetz
und liber den Tmm von Tschakowa. Im năchsten Jahr fe1tigte der komrnandiercndc
General von Banat, Graf Coronini ( 1795-1880) eine Rcihe von Fotografien i.iber die
Hofkirche von Cmtea de Arges, und aufgrund dcr ungcwănlichen DliITczeit, liber die
aus der Donau zum Vorschein gekomrnenen Tcile der Trajansbri.ickc bei Turnu
Sevetin an, und stellte die Dokumentation der oben gcnannten Wiener Kornission zur
Verfi.igung.
Im ersten Jahrzehnt des XIX. Jahrhunde11s cntwickeltc sich Temeswar immcr
mehr zu einem wichtigen Handels-und Beamtenzentrum mit einem zahlreichen
Bildungsblirge1tum. In dieser Zeit entstanden einige wichtige Vereine und Institutioncn
die zur Bildung des Bi.irge1tums beit:ragen sollten; z.B.: "Die Erste Temeswarer
Leihbibliothek", gegri.indet im Jahre 1815 von Joseph Klapka ( 1756-1817); Der
"Verein fiir Praktische Heilkunde", geg1iindet im Jahre 1827 von temeswai·er Ărzten
wie Dr. Gheorghe Ciocirlean und Dr. David Wachtel (1807-1872); der "Temesi
Kaszino" gegri.indet im Jahre 1837 von Sava Vukovics. Trotz positiver Entwicklung
war das Wunschziel der vormărzlichen temeswai·er Refmmkrăftc, die G1iindung einer
Universităt, nicht gelungen.
Nach der Revolution von 1848-49, sind im Zuge der sti.irmischen
lndustrialisierung Banats, gefolgt von groBen Eisenbahnlinienbauten und
FluBkanalisierungen viele archăologische Funde ans Tageslicht gekommen, sind aber
durch Mangel an Fachkrăften und Institutionen zerstă1t und verlnrengegangen. Nur
der spătere Blirge1meistcr von Weisskirchen, Lconhard Blihm (1833-1924) versuchte
durch Samrneln einen B1uchteil der gelegentlichen Funde zu retten.
Unter solchen Voraussetzungen begann sich in den fi.infziger Jahren Sigismund
01mos (1813-1894), der sich aus der Pnlitik zuri.ickgezogen hatte und als Privatmann
in Busiasch lebte, fUr banater Archăologie zu ioteressiercn.
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Sigismund Ormos, wun.lc am 20 rcbruar I 8 I 3 in Pecica, in cmcr aus
Nordungarn slammendcn Adelsfamilie gehoren. Der Valer, Jozsef Ormos hcklcidctc
das hcschciclcnc Amt cincs Gcschworcncn hei dcr Komilalshchifrde in Arad. Da die
nicht alzu hctuchle Familie mchrcrc Kinclcr halte, wurdc dcr 10 .Tahrc alte Sigismund
ins hcutige Sacosu ,Turcesc gchrachl, wo sein Onkcl Andras Ormos als Stuhlrichtcr
lcbtc. Von hicr aus besuchlc 01mos das Piaristcn-Gymnasium în Tcmeswar wo cr so
gul deulsch lcrnte, daB cr spăler în Scghcdin Schwicrigkeilcn mit Urigarisch halte.
Nach zwci Jahrcn in Scghcdin folgtcn im Jahrc I 831-32 juristischc Kursc in
Groswill·dein, dann zwci Jahrc Praxis in cincr Anwallskanzclci in Temeswill·.
Im Jahre I 834 wurdc dcr junge Ormos als .Tuniorabgeordneter des Komilats
Temcsch fUr cin Jahr nach Bratislava gcschick.1, wo cr enge Kontak.1e zu den liheralen
Politikern des ungarischcn Vo1mărzcs, wic rcrcnc Ki)Jcsey und Miklos Wesselenyi,
ptlegtc. Da cr mit andcrcn Jugendlichcn eincn nicht genehmigten Verein gcg1i.indct halte,
wurdc er von elen Bchi5rden vom Juracxan1en ausgeschlossen. Zwi„chen elen Jahrcn 1835
unei 1841 ill·heilctc Ormos als Vizcnolar bcim Komitat Tcmesch, dann wurde er
Stuhlrichtcr im Kreis Rckasch, spăler im Jahrc 1846 wurde cr in Busiasch cingesclzt.
Schon in diesen Jahren arbeitete Ormos bei mehrercn literarischen Zeitschriften in Pest,
Bratislava und Klausenhurg. Wăhrend cler Rcvolulion bcklcidete 01mos das Amt eines
Oherstuhhichters und war Abgcordnclcr des Krciscs Rillhcrg im Parlament. Aufgnmd
dcsscn wurdc cr im Jahrc J849 verhaflct und zu Hinf Jahrc Gcfangnis vern11cilt.
Nach vorzcitiger Enllassung im Jahre J850, lcblc und arheitcte cr als
Schriflsteller in Buziasch und nach dcm J ah re 1857 hegann er die crsten
Studienreiscn in ()stencich, Deulschland unei Italien. Oiesc Reisen dienten hauptsăch
lich zur E1weilcrung seiner Kenntnissc tiher die Kunsl und Kultur des Abendlandes.
Im Jalm~ 1859 weiltc er in llalicn wo er mchrcrc wc1tvolle (lemălde kauftc, 15 von
diesen schcnkte er dcm ungarischen Nationalmuseum. In ltalicn wurde Ormns hcwuBt
wic weit seine Hcimat von der europăischcn Kultur cntfcrnt war, und wie wichtig
die Arbcit zur Erhaltung und Sammlung von Kulturgtilcm ist.
Aus llalien zmi.ickgckeh11 faBte cr scinc Rciscimprcssioncn in cin scchshăndigcs
Wcrk zusammen; dafiir wurdc cr von der ungarischen Akademie am Endc des Jahres
1861 mit der Mitgliedschaft geehrt. In seinem Anhittsv011rag bezog sich Ormos auf
die Wcrkc des dcutschen Malers, Peter von Cornelius (1783-1867); diesc Ahhancllung
wurde spăter · in Berlin in deutscher Sprache veri>ffenllicht. Die zwcitc Studienreise
nach Italien wurde vorzeitig abgebrochen, da Ormos in September 1867 zum
Vizegespann des Komitats Temesch emannt wurdc. Eincr kurzen Zeit im .J ahre 1869
fnlgtt: eine bis zu seiner Pensioniernng im .Tare 1889 andaucrnde langjăhrigc unei
erfolgreiche KmTicre als Obergcspann des Komitats Temcsch.
Schon nach der ersten ltalicnreise begann 01mos nchcn Kunstgegenstănden auch
Mtinzcn und m1dere archăologischc Ohjcktc zu sammcln. In dieser Zeit galt sein
Interessc elen archăologischcn rundrn im Banut. So fordc1tc er im Jahrc 1863 in einem
ZcilungsU11ikcl mehr Aufmcrksamkcit filr dic Erhallung dcr archăologischcn Funde.
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Zwei .Tahre spăter, im. Jahrc 1865 zeigtc cin B1iefwcchscl mit Romcr Plorian (18151889), daB 01mos sich Hir dic Erha\tung dcr ri5mischen StraBcn und Fund01tc einsetzte.
Die Idee eines Vcrcinsgri.indung ki.inntc von Romer kommen, dcr in diesem
Jahr în Gyi5r/Raab einen Verein fi.ir Gcschichtc und Archăologic organisic11c und cine
Fachzeitschrift rcdigie11e. Ausschlaggebcnd fi.ir cine Muscumsg1iindung, war abcr cin
Besuch Ormos des Salzburger historischcn Muscums im Jahre 1868. Zu diesem
AnlaB notierte cr in sein Tagebuch: "Das Muscum kann scine Existenz eincm
Biirgerlichen vcrdanken. Dcr stădtische Bcamtc Sietz halte die aus Salzburger Gcgend
stammenden Sammlungen mit groBem Eifer in diesem schiinen Museum zusammengetragen."
Nach 1869, als Obergcspann des Komitats Temesch, konntc Ormos seine
Sammeltătigkcilen im archăologischcn und numismatischen Bereich viel effizientcr
durchfi.ihrcn. SchlieBiich wuBtc jcdcr Bcamtc im Komilal Bescheid vom grossen
Intcrcssc welchcs 01mos an diescn Fundcn zcigtc. Im Jahre 1871 wurdc Ormos als
k01Tesponclierencles Mitglied in dic archăologischc Komission dcr Ungmischen Akademie
gewăhlt. Noch în dicsem Jahr halte Onnos angcki.indigt, daB cr eincn historischen und
archăologischen Vcrcin mit Sitz in Temeswar g1iinden wollc. Von Rnmcr Florian
bcsorgtc cr Statuten, und nach cincr guten Vorhercitungskampagnc in budapcstcr und
temeswm-cr Zeit1mgcn, wurdc am 15 Juni 1872 cin Vorbcreitungskomitee bestehcnd aus
Ormos, .Ten() Szentklaray und Peter Despinits ins Leben gcmfen. Die Satzungen wurden
von Szcntklaray ausgem'heitct, und beinhalteten dic Zwecke des Vereins. Hietiiher
scheint es cine Mcinungsvcrschicdcnhcit hei der Oricntiemng zwischen Szcntklaray und
Onnos gegchen zu hahcn. Szcntklaray wollte einc begrenzte Mitgliederzahl, hestehend
aus Fachleutcn, 01mos hingcgcn cine auch fi.ir Laicn zugănglichc.
In seiner Eriiffnungsansprachc vom 7 Scptembcr 1872 skizzicrte Ormos die
Umrisse des Vcreins dcsscn Zici "Einc praktische Forschungsmbcit durchzuflihrcn und
in unscrcr Ciegend aufkommendc archăologische Funde zu retten sein muBtc. Diesc
Zicle wurden noch cinmal im .Tahre 1874 vnn Ormos angcsprochcn und in dcn folgendcn Sătzcn ve11icft: "Wir wollcn nicht mchr lcisten als Mommsen, unser Zici kann
nicht sein, ncue Thcorien zu cntwickeln. Wir miissen die in unsercr Gegcnd aulkommcndcn historischen Funde sammcln und fi.ir nachkommcndc Gcncrationen zu rcttcn."
Ormos wolltc von Anfang an cinen wissenlschaftlichen Verein, ohne jcglichen
politischen EintluB. CTcrade im Banat war dics sehr wichtig, da dmt die Mcnschcn
durch vcrschicdcne Volkszugehi>rigkeiten und Glauhcn bcrcits von Gebmt an gctrennt
warcn. Dcr Vcrein solltc nach Ormos Meinung deshalh ohne den Zwang dcr
offizicllen Politik, und nur auf (;rnnd dcr freiwilligen Zugehiirigkeit funktinnicrcn.
Răumli<..:h, wnlltc der Vercin das gesamtc chcmalige Banat umfassen.
SchwcrpunktsmUssig halte der Verein die in an.:hUologischen Funden rcichc
Donaugegend ins Auge gefaHt.
Aher schon am Anfang dchntc sich dcr Verein durch cinigc schr aktivc
Mitgliedcr, wic Anton Bolcsznay aus Orsova und Leonard Biihm aus WciBkirchcn,
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seme Sammcl- unJ Forschungsgchictc iihcr das Banat, nach Rumănien
hczichungswcisc nach Scrhicn hinaus.
Wcnn wir annchmcn, daB jcdcs Muscum cine zwcifachc Gcschichte hesitzt,
cine privale scil wann cs cxislic11, wclchc Bcstăndc cs hat, wie diese Bcstănde
zusammcngckommen sind, wic sic prăscntic11 wcnlen, und wclche Aufgahe <las
Museum hat, und cine zwcitc, Jic die Geschichte des Muscums prăsentiet1, dann versuchen wir hier nur Jie private Gcschichtc Jcs Tcmcswarcr Muscums zu skizzieren.
Schon am Anfang solltcn wir feststcllcn, daH nehen dem im Jahrc 1872 gcg1iindetcn
"Si.idungarischcn Historischcn und Archăologischcn Verein", im Jahre 1879 der
"SUdunga.rischc Museumsverein" gcg1iindet wurJe.
Der crsle Vcrcin sollte Jie Forschungs- und Sammelarbcit vorantrciben, der
Zweitc Jie ni)tigen finanziellen Mittel fiir cincn spătcren Museumsbau auflrcihcn. Die
zwei Vcreine sind im .Jahrc 1885 unter dem Namen dcr "SUdungruische Historischeund J\rchăologische Muscumsvcrcin" zusammcngefaHt worJcn.
Dcr im .Tahre 1872 geg1iindete "SUJungmischc Historischc und Archăologische
Vercin" hatie schon in den crstcn Jahren versucht Ihre Kollcktionen fUr das Puhlikum
zugănglich zu machcn. Bei anfanglichen finanziellcn Schwicrigkeiten war es jedoch
nicht einfach dic entsprechenden Răumlichkcitcn zu finden. Trotzdcm gelang e'i mit
Hilfc des Bischofes Bonnaz bcrcits im Jahrc 1874 die vorhandenen Sa.mrnlungen in
einen Raum der Bischiiflichcn Residcnz unterzuhringen. Die Betreung der Sa.rnm1ungen
halte dcr hckanntc MUnzensammler Dcspinits Ubcmommen. Im Jahre 1876 fanden die
anwachscnden Kollcktionen cine neue Bleihe im Komitatshaus, wo in den folgenden
Jahren heschcidcnc zwci Răume fi.ir dic Bcsucher zugănglich geworden wru·en. Nach
dcn erstcn schwcren .Tahrcn des Vcreinslehens, war dies cin schi)nes Erlehnis, aher
Ormos wollte mchr. Er trăumlc von cinem sclhsHindigcn Institut, von eincm richtigen
Museum. Deshalh halte cr im Jahrc 1879 cincn Muscumsvcrcin ins Lchcn gcrufen.
Das ins Auge gcfaHte Zici zu c1Tcichcn war schwicrig, in dcn Jahren 1881 und 1883
hatie Ormos zwci Spendenaufiufe gcstai1et und so gclang cs ihm bis zum Endc des
Jahres 1883 cine Summc vom 23.655 Forint fUr Muscumszwecke zu sammeln. Am
Anfang wolltc 01mos den an dcr Lonovicsstrasc liegendcn KomitatshausflUgel, das
sogenanntc Wcllauer Haus, fiir das Museumgcbăudc umhauen. Das Haus halte das
Komitat hcrcits im Jahre 1880 dem zuki.inftigen Muscum i.ihcrlassen. Schncll wurde
aher erkannt, cla/3 dicscs (ichăudc nicht langfristig fi.ir cincn Muscumssitz gcignct war.
Mii hat1năckiger Arbeit konnte 01mos im .Jahrc 1886 eincn neucn KomitatsbeschluB
erreichcn, clicscr hatie fi.ir clas Museum cincn Neuhau vnrgcsehen.
Das ncuc Muscumsgehăucle wurJe im .Jahre 1888 nach cinem Entwurf des
tcmcswarer Gewerhcschullchrcrs Jacob Klein gehaut, und war schon im Oktober des
năchsten Jahrcs hczugsfe11ig. Das Gchăucle steht noch hcute, ist im ncodeutschen
Remtissancestil gchaut, auf cler Fnmtseite ist cine schiine Mincrva.statue aus Te1rncota,
und in orawitzuer mm1norkm1uschcn waren dic Namcn von : Winckelmann, Titus
Livius, Heroclot, Bonfini, Mommsen, rercnc Pulszky und Miklos Istvanfy eingemeiHelt.
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Dic inncnorganisatorischen Arbcilcn warcn schncll erlcdigt, dic ausgcstclltcn
Objckte wurdcn in 16 Gruppcn unlcrtcilt und <las Museum wurdc ah clem 17
Novcmhcr 1889 einmal die Wochc, Sonntags zwischcn l 0-12 Uhr fi.ir das Puhlikum
gc(_)ffnet. Einc offiziellc Erclffnung, mit cincm groBcn Fesl1ag und dcr Belciligung
allcr M usccn aus U ngarn war fUr dcn 22 Mai 1890 vorgesehcn. W cgen organisalorischcn und spăter wegen pcrsoncllen Schwicrigkcilcn mul3tc dic Eroffnungsfcicr
mehnnals vcrschohcn wcrdcn, und konntc crst am 29 August 1891 anHilllich dcr
erslen Si.idungaiischen Industrie- und Agrai·schau feicrlich stattfinden.
Die in den năchstcn Jahrzchnten schnell wachscnden Kollektionen zeigten, daB
dicses schi>ne Museumsgebăudc fur cine moderne Stadt wie Temeswar zu klein war.
Dcshalb wurde bcreils im Jahre 1902, nach einem ento;prechcnden KomitatsheschluB cin
groBartiger Kulturpalaslhau geplant. Nach diesem BeschluB sollte das neuc
Kulturzentmm auf den Platz der heuligcn Rumănisch-mthlxloxen Kalhcdrale stehcn. Die
Baumbeiten sollten im Jahrc 1913 bcginnen, wurden abcr wegen des Balkankrieges verschoben, und das fur dcn Bau vmhandene Kapilal, 7CX:l.OOO Kronen, wurde wăhrend
des I. Weltkrieges in Kriegsanlcihcn geslcckt und sind so verlorcngegangen.

DIE MITGLIBDERSCHAFT
In den crsten .Tahrzehnlen des Vercinslebcns war eines dcr meistdiskulict1en
Probleme dic Mitgliedschaftsfrage. Noch vor dcr Vcrcinsgri.indung rechnele 01mos mit
der aktiven Unlersli.itzung des Tschenader Bischofs Alexander Bonnaz, und mit dcr
Mitarbcit der dcn verschiedenen Religionsgcmeinschaften zugchi>renden zahlrcichcn
Geistlichen. In cler Tal zăhllc der Vercin im Jahre 1872 ncun Gri.inder und 80
Mitglicdcr. Zum Vereinskapilal halten die Gti.indungsmilglieder, der Bischof Alexander
Bonnaz 3.000, die Kl-inigliche Freisladt Temcswar 5.000 und die Baronin Ifigcnia
Gyika I .500 Forint bcigesteuerl.
ln Jer Zeilspanne von 1872 bis 1919 wai·en die meisten Mitgliedcr kirchliche
Wi.irdenlrăger, Lehrer, Rechtsanwăltc, Journalisten und Beamte. ZahlenmăBig war die
Zahl der Adeligen immer klein, cine Tatsachc die von 01mos immer wiedcr bemăn
gelt wurde. Aber bei gri513ercn Spendenaktionen, wie bei der Bcschaffung der Mittcl
îtir den Museumshau im Jahre 1881-1883, stammten die gri:iBten Beitrăge von den
adeligen banatcr GroBbesitzcrn Sina, Csekonics und Gcrove.
Zahlenmăl3ig stabilisic11e sich die Milglicdschaft am Endc des XIX .Tahrhundct1s
auf 180-190 Personen, die mcisten zu dcn Komitalen Temesch und Torontal
gchiirend. Von den aktivcn, also den a:rbcitcnden Mitgliedcrn, warcn die' mcisten
Gcistliche, Lchrcr und Rcchtsanwălte wie: Jcnl:i Szcntklaray, Ferenc V a.rga (Priesler
aus Gyorok), Antal Bolesznay (Orschowa), Petru Despinits, .Tohan N. Prcyer, Ot1vay
Tivada.r aus Temeswai·, Frigyes Pcsty aus Budapest, Ivanyi Istvan a.us Neutra und
Leonhard lMhm aus Wciskirchen. Am Ende des .Tahres 1872 traten dcm Vercin
einigc griechisch-katholische Wi.irdcntrăgcr aus Lugosch mit dem Bischof Olteanu an
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<ler Spitze hei. Bis 1919 gchiiI1cn <lem Vercin zahlrci<.:hc Vc11reter der mmănischcn
lntellek1uellcn <les Banats wie zum Beispicl, Dr. Alexan<lru Coda, Gheorghe Traila,
Ioan Dnhran, Pctm Opris, Pavel Rotariu, Gheorghe Ardelean, Emil Micu, Emanuel
Goj<lu, Dr. Josif Pctrus, .Tuliu Stancea an.
Entsprechcnd positiv cntwickeltcn sich dic Bczichungcn zu dcn Ve11retern
andercr cthnischen und RcligWsen Gemeinschaftcn des Banats. Zu dcn
Vereinmitglicdcrn zăhltcn auch dcr tcmeschwarer Rabhiner Dr. Mor Uiwy und dcsscn
Nachfolgcr Dr. Jakoh Singer. Bciden hattcn mit mehrcrcn wisscnschaftlichen Bcitrăgen
zu dcn VercinssitZ;ungcn heigetragcn. Dcr Vcrcin vcrfolgtc mit glcichcr
Aufmerksamkcit die Gcschichtc der im Banat lchenden Volksgruppen.
SchwerpunktsmăHig wur<lc das riimische Erbc Banats bchandclt. Die mcistcn Studien
und Ahhandlungcn llie im Vcreinsheft "'fo11cnelmi cs Regcszcti E1tesit0" ("TRET")
zwischen 1873 und 1917 crschiencn, spicgeltcn <liese Tatsachc wicdcr.
Nchen dem riimischen Erhe, wurde auch die Gcschichtc dcr Dakem in cm1gen
Ahhandlungcn von Peter Despinits, Anton Edelspachcr, .Tuliu Stancea und Teglis
Gabor hehandclt. Dic in ''TRET" puhlizic11cn Studien brachten neue, intcrcssante
Kenntnissc i.ibcr dicse Zeit. Vcrhăltnismăssig wcnig halte man sich mit dcr
Gcschichte dcr banatcr Serbcn beschăftigt. Nur cinigc Abhandlungen von Gyula
Dudas und Gy(irgy Szamek behandeltcn <liesc Prohlematik. In dcn Vercinshcftcn halte
<ler spătere hudapcstcr UnivcrsitUtsprofcssor Dr.Geza Cirhusz (1853-1920), die ersten
cthnogrnphischen Ahhandlungcn i.ihcr das Volkslehen <ler hanater Rumănen, Bulgaren,
Schwaben und Kraschowaner vcrOffentlicht.
DER VEREIN UND DIE UANATER SCHW AUEN
Dic banater Schwabcn, waren schon an der Gri.indung des Vereins im erhehlichen MaBc hctciligt. Zwischcn 1872 und 1876 war dcr Verfasser der ersten
terncswarcr Monographie, Johann Nepomuk Preycr, dcr erste Stellvertretende des
neugegri.indeten Vereins. Gerade in der Anfangsperiode des Vereins leitele Preyer aufgrund 01mos hăufiger Abwesenheit die Monatsitzungen, ktimme11c sich um einen
provisorischen Raum fur dic Vcreinsteilnahmc an eincr internationalen Bcgegnung,
anlliBlich des Kongresses fi.ir Ftiihgeschichte, in Budapest im Jahre 1876.
Ncben <lieser organisatorischen Arheit, entfaltete Prcyer auch cine intensive wissenschaftliche Tătigkeit. Auf der ersten Jahresversammlung des Vercins, am 15 Mai
1873, hielt Preyer einen der ersten wissenschalllichen Bcitrăge des neugegri.indeten
Vereins mit dem Titel: "Dcr Zustand dcr Juden im Banat im achzentcn Jahrhundert".
Dcn năchsten Vortrag mit dcm Titel "Skizzen i.ihcr die nordamcrikanische
Revolution" hiclt Preyer am 17 April 1875. Nebcn dicsen Vorlcsungen, hereiche11e
Prcyer die Sammlungen des Muscums mit eincr Karte Banats ;.1us dcm .fahrc 1739,
und <lcr Gedenkrnijnzc <les Ă..1tztc- und Natu1wisscnschaftlerkongresses wclches im
Jahre 1843 in Temeswar tagtc.
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Nehcn Prcycr gehiitte der WeiBkirchencr Gckh11c Leonhard Bl>hm von Anfang
an zu den Mitglicdcrn des Vcrcins. Auch wenn dicsc Mitglicdschall fiir cinigc Jahrcn
111htc, war Blihm mit zwanzig Abhandlungcn bis zum crstcn Wcllkricg in "TRET"
vertreten. Ein sehr aktivcs Mitglicd des Vcrcins war dcr Gri.indcr des Wcrschctzcr
Muscums, Felix Milleker. Ncbcn zahlrcichcn in "TRET" puhlizic11cn Ahhandlungcn,
war Millekcr derjenigc, dcr vom temcswarcr Vercin heaurtragt, erfolgrcichc
Ausgrnhungen in Valina, Uljma, Vlajkovac, Ritisevo, Pavlis und Dubovac dun.:hfUh1te,
und dadurch dic bronzczcitlichc banatische Archăologic hcg1iindctc.
Dcr Vercin rekruticrte nicht nur Mitarheiter aus dcn dcutschsprachigcn
Akademikerkreiscn sondcm forde1te auch Forschungen i.ihcr dic deutsche Besicdlung des
Banats. Dicser Forschungshereich bckam nach dcr im Jahre 1893 crfolgten
VcrUffcntlichung Dr.Ludwig Barotis (G1iinn) Dokumenlcnsamrnlung noch mchr Gewicht.
Barotis "Adattar DClmagyamrszag XVIII szazad ti51tcnctchcz" (Datcnsammlung zur
Geschichte Si.idungams im 18Jh.), ist hcutc noch cin Standardwerk dcr Forschung des
Banats im XVIII Jah1hundc1t. Auch wcnn hcutc nicht alic mit cinigcn Aussa.gcn des
Vcreinsmitgliedes DrJeni) Szcntklaray cinverstandcn sind, sind scine Bi.ichcr wie z.B. "Szaz
ev Delmagyarorszag ujahh tii1tenetcml" und "Mcrcy k01m{ITTyzata a Terncsi Bansagban"
fi.ir die Wi1tschafts- und Sozialgeschichtc des Banats im XVUI Jaluhunde1t wichtig.
Zwischcn 1893 und 1919 wurdc dcr temcswarcr Museumsvcrcin von Dr. Istvan
Berkeszi, Lehrer am Piaristcn-Gymnasium geleitet. Er hattc die Muscumsammlungcn
dcn rnodernen wissenschaftlichen Kriterien nach geordnet und inventarie11. Berkcszi
war aber nicht nur ein hcrvoirngcnder Administrator, sondern cr veriiffentlichtc auch
hunde11e von Bcrichten und Abhandlungcn im Vereinshcft. Scin Hauptwcrk "A
ternesvari kiinyvnyomdaszat cs hirlapirodalom tiirtcnctc", vcriiffcntlicht im .Tahrc 1900,
gehi:i1t imrncr noch zu dcn Standardwerken zu dicscm Thcma.
Fi.ir dic Gcschichte der Banater Schwaben sind die vom Museumsvercin veriiffentlichten Hcftc hcsonders wichtig. Aber fi.ir heutige und zuktintige Forschungcn sind
die Samrnlungen die dcr Verein zusammcnhortete viei wichtiger. Von Anfang an vcrsuchte der Verein nehen archăologischen Funden auch andere Gegenstănde der
banater Geschichte zu samrncln.
Die Auflistung dcr gesrunten Sammlung wtirde die Abhandlung tiherlastcn.
Versuchcn wir deshalb lcdiglich die ftir b<ITTaterschwăbische Gcschichtc hesondcrs
wichtigen zu e1wăhnen.
Beginnen wir unsere Aullistung mit der mehr als 600 Sti.icke urnfac;senden
Sicgcl- oder Stcmpelsammlung. Sie umfaBt cine brcite Palcttc von temcswarcr stădtis
chen Siegeln, banater Zunftsiegeln, Siegel von vcrschiedcncn wirtschaftlichen, geselligcn und wisscnschaftlichcn Vcreinigungcn, und die schr we1tvollen Sicgel der
Dorfgcmeiden des chernaligcn Kornitats Temesch und Torontal.
Der erste Hinwcis zu dicscr ungcwiihnlichcn Sammlung datie1t aus dcm Jahre
1876, als der ehernaligc lugoschcr Rcalschullchrer Istvan Ivanyi, eine Ahhandlung
i.iher die Sicgel von 76 Dorfgemcinden des Kornitats Temesch und Torontal vcrfaBte.
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Wir wissen nicht wamm diese Ahhandlung nicht im Vercinsheft ver(Hîentlicht wurde.
Unscrc Nachforschungcn im Muscum<;archiv und im Om10s Fond brachtcn nichts
năhcrcs i.ihcr Jvanyis Manuskripl ans Tagcslicht.
lvanyis Ahhandlung halte dazu gcfi.ihrt, dal3 Ormos, dcr erkannt hattc wic
wichtig Siegcl fi.ir dic Gcschichle waren, noch im sclben .Tahr vcranlaBte alle
behfadlichcn Siegcl des Komitats Temcsch zu sammcln. In den darauffolgenden
Jahrcn wurdcn in dcn Muscumshdlcn cinigc Abhandlungen von Samuel Odor und
Sandor Rcsi5 Ensd (1833-1889) vcriiffentlicht. Im Jahre 1893 Uhcrnahm das Muscum
396 Sicgcl vom Komilalsarchiv. Die Sammlung wurdc am 17 Mai 1902 um 66
Sicgcl e1wcitc1t. Dcr Donator war der Sladtrat von Tcmcswar und dic Sammlung
beinhaltctc dcn schr wertvollcn Sicgcl des raizischcn StaJlratcs aus dem .Tahre 1719,
und Jen des Jculschen Magistrals aus dem .Tahre 1718; beie.le verschwanden nach
1919 leider spurlos.
Eine andcrc Sammlung die zahlrcichc Uhcrlicfemngcn i.ihcr das Wittschaftsleben
des Bm1ats cnthălt, ist dic umfangreichc Zunftsammlung. Oiesc Kollcktion umfa13t
i.ibcr cinhundcrt (!cgenstănJc wie Privilcgicn, Zunftbriefc, Wandcrbi.ichcr, Siegel,
Zuntlladcn, Hauszcichcn und Handwcrkproduktc. Die Gcschichte dicser Sammlung
bcgann im Jahre 1874, als das Vcreinsmitglicd Fcrcnc Varga, katholischer Priestcr
aus Gyorok, bei einer Vcrcinsversammlung cincn Vortrag i.iher dic Banatcr Zi.inftc
hielt. Im J ah re 1879 forderte dcr Szenlanacr Pricstcr Jozsef Arnbrus die
Vcrcinaufsicht auf, sich um dic banalcr Zunftgcschichle zu ki.immcrn und die
Zunftgegenstănde zu sammeln. Der gri.iBtc Teii der hculigcn Sammlung gclang durch
dic Bemlihungen des Bi.irgermcistcrs Carl Telhisz in dcn Bcsitz des Muscums; c.r
gcwann im .Tahrc 1901 dic tcmeswa.rcr lnnungcn fi.ir cine Uhcrgabe.
Am Anfang unscrcs Jahrhunde11s bcgann dcr temcswarcr Museumsverein zwei
neuc Ablcilungcn aufzubaucn. Mii sta.rker staatlichcn Untersti.itzung gelang cs dcr
neuen Kunstgewerhe-Abteilung viele we1tvolle Handwerkszcugnisse des Banats zu
crgattern. Gleichzcitig wurden dic crstcn Volkskunstcrzeugnisse îtir die gcplantc, neue
ethnographischc Abtcilung gckauft. Gleichzcitig vcrsuchtc Bcrkeszi die von 01mos
gcstiftete Kunstabtcilung durch das Erwcrben von Werken von Klinstlern wie Adolf
Humborg (1847), Anselm Wagner (1766-1806), Daniel Constantin und Stephan Jăgcr
(1877-1962), zu bcreichcrn.

DIE VERIUNDUNGEN DES VEREINS ZU ANDEREN INSTfl'UTIONEN
Dcr Si.idungmischc Historische und ArchUologischc Museumsvcrcin war cin
wclttoffcnes Institut. Der Gri.inc.Ier des Vcreins, Sigismund 01mos, vcrsuchtc gute wisscnschaflliche Bczichungen zu Fachvcrcincn im In- und Ausland zu kni.ipfcn. Zu
diescm Zweck machtc Ormos mchrcrc Rciscn in bcnachhaJ1e Gebicte und ins
Ausland. Im Jahre 1870 fuhr Ormos nach HelgraJ, hcsuchtc das dmtigc Museum unei
ergănztc seinc Sammlung durch riimischc Mi.inzcn. August 1879 untcrnahm 01mos
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cine mch1tăgige Reisc nach Rumănien. Schon vorher hatte er Kontaktc zu O.A.
Sturdza, mittelaltcrlichc Mtinzfunde bctreffend. Jetzt konnte sich 01mos auch mit
A.T.Laurian, D.Papazoglu und Mihail Kogalniceanu treffcn und ihre Sammlungcn zu
studicren. Diesem Bcsuch folgte Jahre spătcr ein Gegenbesuch Gheorghe Baritius
nach Temcsw<.U", und die Entwicklung cines Puhlikationsaustausches zwischen dcr
Rumănischen Akademie und dem Temcschwarcr Museum.
Im Jahre 1872 hcsuchtc 01mos wăhrcnd eincr ltalienrcisc die Ausgrahungcn
von Pompcji und machtc dic Bekanntschafl des Direktors des Archăologischen
Museums Neapel, Giuscppe Fiorelli (1828-1896), dcr spăter Ehrcnmitglicd des
Temeswa.rer Muscumsvcrcins wurde. Von cincm andcrcn Ehrcnmitglied, von Luigi
Palma dic Cesnola (1832-1904), der im Jahrc 1869 die Ausgrabungen in Zypem leitele, starnmt cine sehr we11volltc Zypcrnkollektion des banater Museums. Und wenn
wir schon hei exotischen Sammlungen sind, sollten wir auch <las Ehrcnmitglied
Maximillian Herz (1856-1919) crwăhnen: Der gebihtige Tcmcswarcr wa.r dcr G1i.indcr
des Arahischen Nationalmuscums in Kairo; cr hesche1te das tcmeswarer Muscum mit
einer schi)nen alt-ăgyptischcn Kollcktion.
Ormos halte schr gute Bezichungen zu Fachleutcn aus Wicn, Budapcst,
Klauscnburg, Dimrich und Herma.nsta.dt. Ormos und der Stidungarischc Historische
unei Archăologischc Museumsvercin hatten aktiv hei dcr Grtindung der
Museumsvereinc in Dimrich, Arad und Scghcdin mitgcwirkt. Die tcmeswarcr
Vercinsgrtindung im J~re 1872 hatte positivc Wirkungen auf anderc Muscumsvereine
im stidungarischen Raum. Nach temeswarcr Bcispiel ctstand die von Karl Spand im
Ja.hre 1877 gegrilndcte, und ab I 882 im Rathaus ausgestellte, erste muscale
Sammlung in Wciskirchen. Noch ălter ist das lugoscher Diozăscn Museum aus dem
Jahre 1872. Im Jahre 1905 wurde in Lugosch auch cin Komitatsmuseum gegrtindct.
Scit 1883 existie1t ein Muscumsvercin in 7,ombor, scit 1894 in Werschctz und seit
1903 în Grossbetschkerck. Das letzte Museum vor dem ersten Wcltk1ieg wurde im
Jahre 1909 in Herkulesbad geg1i.indet.
Oer Gri.inder des banater Museumslebens Sigismund Ormos starb am 17
November 1894 in Temcswar. Bereits am l Mai 1889 machte 01mos scine lctztwillige Verl'ilgung und schenkte dem Muscum 215 wertvolle Gemălde, Hunde1te
von Btichem, zahlreiche ri1mischc Funde und vcrkaufte zum Vorzugspreis von 4.500
Kronen scinc 9.645 Mtinzcn zăhlcndc numismatische Sammlung. Dies ist nur cin Teii
dcr Ormos Sammlungen aus dem Bcsitz des tcmeswa.rer Museums. Bis kurz vor
seinem Tode diente Ormos mit verschiedcnen Schenkungen dem temeswm·cr Muscum.
01mos Grah wurde auch nach dcm zweite Weltkrieg nach einem cntsprechcnden StadtratsheschluB als tcmeswarer Ehrengrab gcpf1egt. Am Anfa.ng dcr achziger
Jc.tl1re, konnte cin lcilender Beamter dcr Wohnraumbewiitscha.ftungsamtcs (ICRAL)
durch einen willki.irlichen Akt da'i Grab "e1werben", Leiche und Inschrift entfcmen,
und zum cigencn Familiengrnb umwa.ndcln. Eine kleinc Gruppc von Museologcn und
Journalisten konnteri das Unrccht nicht „vcrhindcm. So ist dcr griil3tc Măzcn von
~:.
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Temeswar, hundert Jahre nach seinerri Tod von ()ffentlichen Behorden ohne letzte
Ruhestătte und ohne letzte Ehrerbietung gela.;;sen worden. Seine groBziigigen Gaben
werden jăhrlich von Tausenden von Menschen bewundert.
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Academia Română din Bucureşti. (Die Beziehung der "Gesellschaft fi.ir
Geschichte und Archăologieo aus Temeswar mit der Rumănischen Akademie
aus Bukarest). Tibiscus Istorie, Temeswar 1978.
Patzner, Istvan:Id. 01m6s Zsigmond emlekezete. TRET, 4/1895.
Temeswarer Museurnsarchiv, Fond 1872-1918.
Temeswarer Staatarchiv, Fond Sigisl\lund Ormos.

Dr. LA.JOS KAKUCS
MAINZ
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SOCIETATEA DE SfllNTELE NATURALE
DIN Tf Ml~dARA

Printr-o aut01izaţ.ie ministerială din 21.02.I 874 Societatea de Ştiinţele Naturii îşi
începe în mod oficial activitatea. La 25 martie I 874 cu ocazia şedinţei de constituire
a conduce1ii, Orrn6s Zsigmond, în calitate de prefect, a fost ales preşedintele noului
executiv. Motivând hotărârea sa prin preocupările sale multiple, el renunţ~ la
exercitarea acestei funcţii. Devine însă membm ~rdinar cotizant şi rămâne în continuru.-e susţinătoml entuziasmului care a generat înfiinţarea acestei societăţi.
Conform statutului Societatea îşi are sediul în oraşul Timişoara, având ca scop
"cultivarea şi răspândirea tuturor domeniilor ştiinţelor naturii m general şi cercetarea
condiţiilor naturale (ale Banatului n.n.) în special. În acest scop ţine şedinţe de specialitate şi conferinţe de populruizare, organizează excursii în grup, înfiinţează în limita posibilităţilor sale materiale, un muzeu de ştiinţele naturale şi o bibliotecă de specialitate şi intră în legătură cu alte societăţi similare".
După primii ani de căutări, în noiembrie 1876 Dr. Kuhn Lajos, profesor de
liceu, a fost însărcinat cu deţinerea funcţiei de secretar ştiinţific. În decursul a mai
bine de patru ani de secretariat ai săi a devenit sufletul şi apostolul neobosit al
Societăţii. Adevăratul fondator al muzeului a fost el. Confetinţelc sale sunt memorabile, redacţia Caietelor de Ştiinţe Naturale e exemplară. A fost susţinut şi a colaborat
îndeaproape cu Orm6s Zsigmond, care printre primii donează o piele de pisică sălba
tică (Loc. Liebling, între vii, mase. Leg. Walter Janos, la 20.10.1877) muzeului
Societăţii. În anul următor tot ptin intermediul lui Ormos muzeul se îmbogăţeşte cu
mai multe exemplare din specia Tmtrix Pilleriana, un dăunător înverşunat al viţei de
vie, din zona Bisetica Albă. La îndemnul său mulţi din cercul său de ptieteni şi
vânători fac donaţii sau devin membrii Societăţii.
Începând din 1880, după plecarea lui Dr. Kuhn Lajos, Czirbusz Geza, profesor
la piarişti, preia preocupările de secretar al Societăţii. Colaborăiile sale cu Ormos
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Zsigmond au fost intense, deoarece Societatea dezvoltându-se cu rapiditate îşi planificase mai multe acţiuni de amploare, care fără susţinerea şi sprijinul prefectmii nu se
puteau concepe. Astfel, s-a propus constmirea unui muzeu ornitologic şi, separat, un
muzeu etnografic. Aceste deziderate nu s-au putut realiza din cauza penuriei financiare, deşi donapile au fost suhstanţiale, fiind păstrate de 01m6s.
În 1881 01m6s Zsigmond a fost ales preşedintele comisiei muzeale, o comisie
de specialitate care a analizat proiecte, a corelat interesele primăriei oraşului şi a prefecturii judeţului privind repartizarea, sau într~o eventualitate optimă, constmirea unui
spaţiu adecvat Complexului Muzeal, din păcate cu rezultate neînsemnate. La
27.10.1881, prin intermediul său oraşul donează 20 Ft (de 5 ori abonamentul anual)·
Societăţii şi intră în rândul membrilor fondatori ai bibliotecii ştiinţifice.
În 1882 în urma unui fenomen ceresc petrecut la 3 februarie, şi anume căderi
masive de meteoriţi, custodele muzeului este înştiinţat şi invitat pe domeniile de la
Cralovăţ unde Thema.k Ede împreună cu 01m6s Zsigmond jr. colectează restwi de
meteoriţi şi chestionează localnicii despre fen\m~enul observat şi inte1pretat de către ei.
Tot printre evenimentele anului 1882·' este ·de reţinut vizita şi expunerea la 2
aprilie a Dr. Holub Emil, membru de onoare al Societăţii încă din 1881, explorator
al Africii. La prânz era invitatul lui 01m6s Zsigmond. La invitaţia acestuia şi iniţiati
va Societăţii va fi şi o a doua ocazie când cercetă.tom! de renume .mondial revine la
Timişoara, în 1887. Pe lângă succesul răsunător al expunerilor sale se remarcă
donaţiile sale substanţiale către Societate cuptinzând piese naturalistice şi etnografice
africane, precum şi lucrăiile şi căitile sale tipăiite şi câteva manuscrise din jurnalul
său african. În acest an oraşul donează pentrn dezvoltarea bibliotecii 50 Ft pe care
Societatea îi oferă Dr-lui Holub împreună cu cei 400 Ft, proveniţi din încasările
expunerii, penhu cercetăi·ile sale ulterioare. În această pe1ioadă 01m6s Zsigmond era
în continuare preşedintele comisiei muzeale şi era însărcinat cu păstrarea sumelor
adunate din donaţii penhu conshuirea Muzeului de Şt.Naturii, până la momentul
potrivit. Reamintim aici, că în urma expunerilor şi a demonstraţiilor practice în cadml
Societăţii "la Timişoara până şi în cercurile conducătoare interesul faţă de minunile
electiicităţii s-a generalizat şi a devenit atât de intens, încât acest interes a ajuns la
modă. Consecinţa impmtantă şi memorabilă a acestui interes general a fost aplicarea
practică a electiicităţii la Timişoara, în vreme ce alte ora.5e europene de-abia începea .
să se vorbească de ea. Astfel la Timişoara există reţea telefonică de la începutul anului 1882, iar din 1884 iluminarea oraşului se face cu curentul electric, premergând în
felul acesta nu numai ora~ele patriei, dar şi tuturor oraşelor continentului european" consemnează cronicarul epocii. Fără o pai1icipare activă a lui 01m6s Zsigmond
acea.stă premieră nu s-ai· fi putut realiza!
În octombrie 1883 s-a înfiinţat Asociaţia Muzeelor (în sudul Ungaiiei), cai·e
avea menirea, printre altele, şi constmirea unui edificiu comun tuturor preocupăiilor
muzeale. La înfiinţure, din donaţii publice s-au strâns 20000 Ft, la care oraşul a
adăgat .5000 Ft, iar jude1ul Timiş, respectiv prefectura, condusă de Orm6s Zsigmond,
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400 Ft şi în plus o clădire din proplietatea prefectulii, casa Wellaur. Printre donato1ii
cei mai de seamă se cuvine să amintim pe episcopul Bonnaz Sandor cu 3000 Ft, pe
văduva baronului Sima Simon cu 1500 Ft, pe Gorove Istvan cu 1000 Ft, ş.a. Înaintea înfiinţării asociaţiei, propusă şi susţinută de Societate, Orm6s Zsigmond, în 27
ianuarie, în fmntea unei comisii discută fuzionarea Societăţii de Ştiinţele Naturii cu
Societatea de Ist01ie şi Arheologie precum şi cu Asociaţia Gospodarilor şi Asociaţia
lngine1ilor şi Constiuct01ilor, din păcate fără rezultate remarcabile.
Anul 1883 este şi anul aniversfuii a 70 de ani ai săi şi jubileul celor 50 de ani
de funcţionar public. În cadiul Societăţii la şedinţa din 20 febmarie se fmmează o
comisie condus de Marx Antal, consilier regal şi preşedintele în exerciţiu al Societăţii
pentm a transmite omagiile cuvenite. În această perioadă Orm6s Zsigmond apare pe
listele de membrii a Societăţii, ca membm ordinar, membm al Ordinii Lip6t, membm
al Academiei, prefectul oraşului liber regesc Timişoara şi al judeţului Timiş.
Tot în acest an, în sala mare a prefecturii, la invitaţia specială a lui Orm6s
Zsigmond şi la iniţiativa Societăţii, ţine un discurs memorabil Farag6 Odlin, director
vamal al marinei chineze, despre "China şi popoml său". Veniturile încasărilor, 52,14
Ft au revenit integral muzeului şi bibliotecii Societăţii.
A mmat un an de vârf, 1884, cu tentă marcantă a sfubătoririi celei de-a X-a
aniversări a funcţionfuii Societăţii. Ca invitat de onoare şi 01m6s Zsigmond a luat
paite la şedinţa din 4 mai. S-a editat cu această ocazie un volum memorial. Piinti·e
rezultatele demne de amintit remarcăm: înfiinţarea a 26 staţii de observaţii fitocenologice (dintre care 3 cu personal neplătit), înfiinţarea unui laborator de analize microscopice şi analize chimice (pentru analiza produselor alimentare ce se introduceau în
oraş şi se comercializau pe pieţe; efectuau analize fără remunerare), s-a propus de
către Dr. Kuhn Lajos înfiinţarea unei reţele de staţii de observaţii ornitologice şi a
unei comisii. ornitologice (pentm evaluarea rezultatelor; din lipsă de specialişti nu s-a
matedalizat), ·ş.a. Biblioteca de specialitate conţinea 241 lucrăd, totalizând 408 volume
(în valoare .de 400 Ft). Societatea se afla în relaţii de schimb şi corespondenţă cu 22
de alte societăţi şi de reviste de specialitate. (Din cauza înmulţirii pieselor muzeale
biblioteca a fost transferată într-un alt local. De altfel atât muzeul cât şi biblioteca în
anul aniversfuii au primit o subvenţie din pwtea municipiului). Muzeul de Ştiinţele
Na.tulii se mândrea cu colecţii de ouă de păsări, cu păsări şi animale împăiate, ·cu
colecţie de insecte. de fluturi, de cochilii de melci, de esenţe lemnoase, de ierbare
voluminoase, piese osoase preistorice, metemiţi, minerale, preparate umede, anomalii,
piei şi trofee, şi multe altele. (Valoai·ea totală a colecţiilor era 600 Ft. Până la data
respectivă s-a publicat doar repertoaiul botanic a celor 1016 plante presate şi s-a propus publicai·ea tuturor colecţiilor).
Dintre evenimentele ce au urmat, de mare însemnătate a fost participarea
Societăţii la cea de-a 23-a adunw·e itinerantă a medicilor şi naturaliştilor. Adunai·ea şi
a început lucrările la Buziaş la 22.08.1886 şi a continuat la Timişoara (24-26.08).
Numfuul membrilor pwticipanti a fost 200. Preşedintele acestei întruniri a fost Orm(Ss
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Zsigmond, cure a rostit o grandioasă cuvântare de deschidere şi pe care Caietele de
Ştiinţele Naturale au reprodus-o în întregime. Cu acca"ită ocazie Societatea înfiintează
scctiile: medicală şi farmaceutică. Apar aşadar câteva lucrări de referinţă despre
condiţiile igienico-sanitare precum şi despre sănătatea publică a oraşului Timişoara de
atunci.
În deccmh1ie 1887 revine în oras Dr. Holub Emil, de data aceasta cu familia,
fiind oaspetele de onoare al Societăţii şi invitatul lui Orm6s Zsigmond. Din încasări
Societatea contribuie cu 495 rt la expediţiile u1mătoare.
După acea-;tă dată numele lui 01m6s nu mai apare pe paginile Caietelor de
Ştiinţele Naturale. La stingerea sa din viată, Veber Antal publică lucrarea "In memo1iam 01m6s Zsigmond, protectorul Societăţii". (1894)
În concluzie: 01m6s Zsigmond, scnioml, un om activ de o cultură vastă, de
multe ori în virtutea funcţiei şi a relaţiilor personale a susţinut şi a sprijinit
preocupările culturale, organizatorice, într-o perioadă romantică, de pionierat a muzeisticii bănăţene. InteITelaţia sa cu Societatea de Ştiinţele Naturii a pennis formm·ea şi
lansarea pc scena culturii timişorene, a câtorva personalităţi de seamă a perioadei
respective. Prin ei Timişoara a putut Iivaliza cu oraşe ca Budapesta şi Viena, având
un statut râvnit pentru intensitatea şi succesele preocupăiilor de organiz<rre şi educare
a populaţiei în spiritul cunoaşte1ii ştiinţelor contemporane.

ANDREI KlliiS
MUZEUL BANATULUI
Str. Huniade nr. 1
Timişoara - 1900
ROMÂNIA

BIHLIOGRAFIE
TERMESZETTUDOMĂNYI FOZETEK, 1874-1894, TEMESVAR. (Caietele de
Stiintele Naturale. 1874-1894, Timişoara)
(Prezenta lucrare s-a citit la Sesiunea
cu ocazia centenarului stingerii din
Muzeului BanatuluiffM)
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Omagială
viaţă,

la

Orm6s Zsigmond,
de Aită a

Secţia

ZSIGMOND ORMOS UND DER NATURWL"SENSCHAFTLICHEN VEREIN VON TEMESW AR
Zusammenfassung

Als Kreisprefekt nahm er auf einer Sitzung Teil am 25 III 1874 wo
er die Gri.indung eines Naturwissenschaftlichen Vercins vorschlug. Er
wurde dann auch Mitglicd dieser Gcsellschaft (1874-1918). Er hat zusammcn mit mehreren Personlichkeiten der Sekretmiat - Dr. Lajos Kuhn,
Geza Czirbusz, Ede Themak und anderen - li.ichtig mitgewirkt um alle
Zweige der Natmwissenschaften volksti.imlich zu machen und die lnleresse
dazu zu fordern. Dcr Verein konnle durch seine Hilfe beri.ihmte
Wissenschaftlcr und Forscher, unter anderen auch Dr. Emil Holub, den
beri.ihmten Af1ikaforscher cinladen. Durch Schenkungen ermăglichte er die
Gri.indung eines Naturwissenschaftlichen Museums in Temeswa.r, wozu
noch einc Fachbibliotek angeschlossen wurde. In 1883 wirkte er bei dcr
Gri.indung des Si.idungarischen Museumsvcreins mit. Mit Hilfe des Vereins
gelang es ihm die neucsten Enldeckungen im Rahmcn dcr Elektrotcchnik
bckannt zu machen. Er organisie1te das Telephonnetz in Temcswar und
ftih1te die elektrische Strassenbeleuchtung cin (1884). Als Vorstand des
Ărztevereins welcher in vcrschiedenen Stădten Vmtrăgc hielt (Buziasch,
Temeswar 1886) fi_irde1te er dic Vcrbessemng des Gesundheits - und
krankenve1pflegungswesens in Tcmcswar. Scine Tătigkeit e1m()glichte die
Entwicklung und da<> Bekanntwerden des Naturwissenschaftlichen Vereins
in a.lien Wisscnschaftlichen und Kulturkreiscn. Der Vcrein hatte einen in
ganz Si.idosteuropa geschătzten Statut, welcher die Flirdeiung der lnteresse
for organisiemng einer wissenschaftlichen und kulturellen Erziehung dcr
Bev()lkemng im Sinnc dcr modernsten Kenntni<>sen e1mi:)glichle.
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ORMOS ZSIGMOND SI RELATllLE SALE CU
INTELECTUALII VREMII

- sau cel puţin de condiţie modestă - înfiat de unchiul funcţionar
public înstărit, Ormos Zsigmond este luat din casa părintească şi este crescut într-o
atmosferă austeră, fiind destinat carierei administrativ-funcţionăreşti străbătute de
tutorele ursuz, puţin comunicativ. Îmbrăţişează cariera funcţionărească cu implica.tiile
inerente politice ale începutului de secol, ale anilor mai liniştiţi ca.re au urmat
războaielor napoleoniene şi Congresului de la Viena. Îşi face studiile la Timişoara,
Szcged, Oradea, apoi la Facultatea de Drept din Budapesta şi încet se integrează în
funcţiile administrative oferite de comitat sau mai târziu de oraşul Timişoara.
Sunt anii ref01melor. Popoarele din centml şi sud-estul Europei pornesc spre un
nou avânt industrial, este epoca de trezire atât din punct de vedere economic cât şi
cultural a burgheziei, a cla<;elor de mijloc.
"Trezirea" tânărnlui 01m6s se petrece la Dieta de la Bratislava., unde este trimis
ca "delegat" al judeţului Timiş, împreună cu un coleg tânăr, iar rolul celor doi este
reprezentativ în comparaţie cu cel al episcopului Lonovics, adept a.I politicii oficiale.
Nimeni nu se a~tepta ca juristul puţin cunoscut chiar şi acasă, să ia cuvântul şi
având darul elocvenţei, înflăcărat şi neînfricat să iasă din uzanţele lucrărilor,
prezentând situaţia judeţului şi învinovăţind administraţia exagerat de centra.lizată precum şi paitidul de guvernământ, să ceară schimbări, refmme.
Atrage atenţia - dai· şi în sens negativ. Devine cunoscut om politic. După cincisprezece ani, păşind pe aceste urme, este în rândul revoluţionruilor maghiari şi
încearcă să schimbe deja faptic situaţia ţării, abandonând ideea refmmelor. La 18
octombrie 1849 este arestat şi închis în cazărmile timişorene, pentm activitate
revoluţionai·ă, iai· la IO febmarie 1850 i se montează "lanţul pentru totdeauna". Aşa
ştia el atunci, a~a îşi notează în juma.lui pe care a început să-l scrie din 9 octombrie
1849, după ce a fost dus sub esc01tă militară de la Buziaş la Timişoara, în faţa
Copil

sărac
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. - ·1or mi·1·1tare austnece.
.
I
Trehuia să amintim aceste evenimente din viaţa lui pcnl!u a-l înţelege pe omul
politic sau intelectualul marcant de mai târziu. Aceste amintiii îl vor însoţi pc tot
parcursul vieţii sale, Jn tot ceea ce va întreprinde, în aceste timpuri îşi adună cnt1cll
sau dezaprohatorii (este greu de spus dacă a avut duşmani, în sensul folosit azi al
cuvântului) şi tot acum şi aici se sudează prieteniile lui Orm6s, indiferent de religie
sau de naţionalitate. Dacă facem un salt în timp, până la data întocmirii ultimului
testament, până la IO august 1894, câteva mişcătoare rânduri ne conving de acest
lucrn. Aici mulţumeşte "pcntm preţioasa prietenie arătată sincer îndealungul anilor"2
prietenului deja mm1, dar neuitat, Vukovics Szahhasz. Cu aceleaşi calde cuvinte îl
citează pe Gorove Istvan şi pe Muranyi lgnac, tovarăşi ai idealurilor din tinereţe.
Eliberarea lui din închio;oare nu înseamnă şi recunoaşterea nevinovăţiei sale.
Deşi holnav, retras la casa unchiului de la Buziaş, este urmărit, se fac repetate
percheziţii în vilă, i se confiscă manuscrisele, îi sunt interzise anumite Jrepturi
politice. În urma unei percheziţii efectuate de autorităţile austriece în scara ajunului
de Crăciun în 1856, când după câteva orc de "căutări" îşi vede casa răvăşită, i se
confiscă iai·ă.5i toate manuscrisele şi i se ridică actele, 01m6s se hotărăşte să vândă .
casa şi moşia şi porneşte în lume, într-un fcl de autoexil3. Între 1857-1862 străhate
Europa de vest şi Italia, dedicându-se istoriei ai1ei, cu precădere studiului aitei italiene, dar admiră şi şcoala germană, care începe să atragă aitiştii concurând şi
eclipsând Academia de A1tă din Viena.
În timpul călătoriilor sale, la Veneţia îl întâlneşte pe pictorn I academic
Szamossy Elek (I 826-1888). Acesta a făcut scminaml la Alha-Iulia, apoi a urmat
teologia la Pazmaneumul din Viena, unde colecţiile de a1tă l-au atras definitiv pe
tărâmul aitei şi părăsind cai·icra ecleziastică s-a înscris la şcoala particulară a profesomlui Karl Heinrich Rahl din Viena. Luptându-se mereu cu probleme financime,
revine în zona Aradului în vederea agonisirii unei sume modeste necesai·e continuăiii
studiilor în Italia. Luciu ce îi reuşeşte datorită comenzilor de portrete atât de
numeroase în secolul al XIX-iea. Este primul îndmmător serios al lui Orm6s
Zsigmond în ai.ta picturii veneţiene. Sincera prietenie legată în acest timp nu
încetează decât la mmutea pictornlui survenită în 1888. Orm6s îl ajută toată viata lui
şi pune mai·e accent pe părerea prietenului său cu ocazia achiziţiilor. Szamossy din
1859 începe să restaureze penttu colecţionar şi continuă şi după întoarcerea lor în
ţai·ă, la Timişoara, ca invitat în repetate rânduri pc moşia 01m6s la Buziaş, la recoman<la1·ea prietenului său la Arad sau la Bcodra4. Chiar spre sfârşitul vieţii sale, după
cc îşi stabileşle domiciliul la Oradea "învăţând tinerei generaţii ahc-ul m1ei", el va
onora cererile făcute în acest sens de prefectul Timişorii şi "revizuie" pictu1ilc din
colecţia. oraşului şi a prefecturii5.
La Veneţia el u restaurat în 1859 pictura lui Paris Bordone intitulată "Salvator
Mundi" (a dublat-o şi u întregit-o), opera lui Meldolla A. Schiavonc "Sfânta
Magdalena în pustiu" (pe această lucrare a făcut studii îm:crcund să utlc tainele coautontaţ1
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. - "A urora" , cumparata
- - f ragmentar
· precum ş1. marca panza denum1ta
tot la Veneţia, atribuită renumitei şcoli din localitate. Toate aceste opere de aită au
fost achiziţionate de 01m6s.
Szamossy Elck lasă 22 de lucrări în colecţia Mecena-ului de pe Bega, îl
p011retizează în repetate rânduri şi îi semnalează lucrări ce merită să fie achiziţionate
penim colecţie: Oricând este hincvenit în casa primitoare a lui Ormos fie la Rcca~.
Timişoai·a sau la Buziaş. Măituria legăturilor strânse dintre aceşti doi bărbaţi sunt cck
5 l de scrisori trimise prietenului său de Szamossy, şi care împreună cu o vastă corespondentă pm1ată cu diferiţi rutişti din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, au
fost donate muzeului nostm în 1911.
Prima donaţie mai impm1antă a lui 01m6s Zsigmond este făcută în 1859 când
sunt trimise Muzeului Naţional de la Budapesta 14 lucrări de aită. Însă legăturile
istoricului de rută cu această instituţie datează mai de mult. A lăsat în colecţia de
istorie veche monezi şi alte ohiecte arheologice începând din 1853. Face cunoştinţă
cu Pulszky Ferenc (1814-1897), directorul de mai târziu al Muzeului Naţional
Maghiar, pe care îl călăuzesc acclca5i principii în privinţa cercetălii istoriei sau în
aprecierea valorilor creaţiei aitistice ca şi pe ci. Îl va alege ca membm de onoare în
Societatea de Istoric şi Arheologie organizată în zona Banatului. Merită amintit faptul
că, în 1863 01mus Zsigmond întocmeşte ghidul artistic al colecţiei Esterhazy, aflat
încă pe atunci în palatul din Viena al ducelui, iar în 1871 Pulszky Ferenc depune
se1ioase efn1turi ca această faimoasă colecţie să fie cumpărată de statul maghiar,
punând astfel bazele Galeriei Naţionale şi a Muzeului de A1tă de mai târziu.
Aproximativ în aceeaşi perioadă intră în contact cu Ipolyi Arnold (1823-1886),
numit ulterior episcop de Oradea, om de vastă cultură, colecţionai·, care va dona şi el
toată colecţia sa, din cauza unor neînţelegeri la nivel local, nu oraşului Oradea cum
intenţiona să facă, ci Budapestei. Episcopul de Oradea va fi ales membm de onoare
al Societăţii de Istorie şi Arheologie din Timişoai·a. În cazul lui această funcţie nu
este doar onorifică, colaborează cu Societatea pc multiple planuri. Printre altele merită
amintit ecoul trezit de acţiunea iniţiată de el pentm cercetarea istoriei breslelor şi a
statutelor acestora, penhu descoperirea şi adunarea sigiliilor în vederea întocmirii unui
"Codex A1ticulum Cehalium"7.
Ca şi Orm6s şi el este adeptul organizării unei reţele de ocrotire a monumentelor din întreaga ţară, întocmeşte în acest sens chim o evidenţă topografică.
Doreşte înfiinţarea unor muzee de provincie, cru·e să se ocupe de istoria specifică
zonelor pe cai·e Ie reprezintă, din această cauză salută cu bucurie intenţia bănăţenilor
de a înfiinţa muzeul din provincia noastră.
O altă legătură a măi-inimosului prefect al ora5ului Timişoma, de această dată
cu pictoml Vizkclcty lnU"e (1819-1895) ne este dezvăluită de o sc1isoru·e a rutistului
datând din timpul şederii sale la Lugoj şi adresată lui Orm6s. Este o pe1ioadă grea
în viata pictomlui: penhu că paiticipase la revoluţia din 1848/49 este ameninţat că îşi
va pierde serviciul în slujba statului, im el ru·e de întreţinut o familie numeroasă şi în
. I m.
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această perioadă încearcă să-l

a<;cundă

de autmităţile austriece pe fratele său, Beta,
fost "honved" în revoluţia maghiară, care a luptat până la depunerea aimclor de către
trupele maghiare. Vizkelety Imre îşi aduce aminte cu regret şi mare tristeţe de minunatele zile, de după întoarcerea sa de la Viena, petrecute împreună la Timişoara şi
la moşia de la Recaş, când în tovărăşia prietenului şi susţinătornlui său picta în voie,
fără gtiji şi pmtau lungi discuţii serioase despre aită.
Peste 20 de ani, când "în afai·ă de pensia mea modestă şi pensula nu mi-au
mai rămas nimic", va nota pc lângă aceste regrete şi admi1Aia lui nemărginită faţă
de binefăcătoml lui, care l-a ajutat atât de mărinimos în repetate rânduri.
Deşi originalele sc1isorilor trimise de Vizkelety Imrc nu se mai păstrează în
arhiva muzeului nostru, aici printre procesele verbale ale şedinţelt1r Societăţii
Muzeului, ţinute cu regularitate, am găsit un extra-. de proces verbal din anul 1889,
cai·e anunţă o donaţie făcută de pictor muzeului. Trăind în condiţii modeste, totuşi,
trimite muzeului 5 pictu1i şi câteva obiecte personale ale fraţilor săi (şi aceştia mtişti)
contribuind astfel la în1bogăţirea fondului de valori ale noii instituţii. 4 dintre picturile
donate sunt diferite lucrftri ale unor UJ1işti anonimi, iar a cincea pânză este o contribuţie personală a lui Vizkclety la îmbogăprea galeriei de po1trete istorice ale prietenului său. Astfel, trimite de la Pecs pmtretul lui Zrfnyi Mikl6s, legendUJul erou al
luptelor antiotomane, o copie realizată de el după un p011ret probabil din secolul al
XVIll-lea păstrat la primăria de la Szigetvar. Lăsând la o paite bunele intenţii ale
automlui trebuie să recunoaştem că celelalte lucrări personale ale lui Vizkclety Imrc,
în special frnmoasele peisaje romantice depăşesc mult în valoai·e această copie.
La aceao;tă dată, la cererea lui 01mos, pielmul este ales membru de onoare al
Societăţii Muzeale şi în revista societăţii i se publică autobiografia revăzută şi corectată de criticul de UJ1ă8.
Din corespondenţa lor şi din însemnările lui 01m6s ştim că şi el i-a făcut lui
01m6s un portret (pe cai·e nu-l cunoaştem, acesta prin hotărâre testamentară a fost
lăsat unui nepot după moaitca prefectului), precum şi fratele său Bela (1825-1864).
Acesta îl vizita des pe 01m6s în anii de după revoluţie la "p1imitoai·ea casă de la
Buziaş", unde s-a retras. Meiită relevat faptul că în J889, când Vizkelcty Inu-e îi
face cadou lui Orm6s autoportretul romantic, de tip miniatură al lui Vizkelety Bela,
deja m011, istoricul de artă, deşi notează pe spatele lucrării cu caracteristica con~tiin
ciozitate toate datele biografice, nu depune la muzeu mica pictură, care a avut o valoai·e sentimentală pentm el. Abia printr-o donaţie ulte1ioUJ·ă va intra în colecţia
muzeului.
Pe prefectul de mai târziu îl leagă, din tinereţe o prietenie sinceră de cei patm
fraţi Vizkelety, toţi artişti. La data de 24 aprilie 1850 notează cu sai·casm în jumalul
său: "dimineaţa ne-a trezit zgomotul de lovituri de securi care s-au produs la
montai·ea scândurilor în faţa grntiilor uşii noastre. Vizkelety Guszti asemăna acest
luciu, în mod just, cu baterea în cuie a capacului de la sicriu"9. Deci el a fost coleg
de sufeiinţă cu tânăml sculptor, ale cfuui mici obiecte, sculptate în os, se află în
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coleqia muzeului nostm.
Relaţiile foştilor prizonieri ai vestitelor "Cazemate 14" se menţin amicale şi mai
târziu. În 1887 Orm6s îl aminteşte pe Guszti ca prefect de Panciova - o zonă în care
atât în calitate oficială de prefect al comitatului Timiş, cât şi în postură de mheolog
amator face desc vizite.
Dacă trecem în revistă mtiştii vremii, cm-e l-au po1tretizat pc acest om de cultură, pe lângă cei doi frati Vizkelety (Imn: şi Bela) este necesar să îl amintim şi pc
sculptorul Kuglcr Pal Fcrenc ( 1836-1875), un alt călăuzitor al lui 01m6s Zsigmond în
domeniul wtclor la începutul anilor 1850. Două po1trete sculptate în marmoră (de
fapt unul doar hasorclief) au fost executate de acesta. Basorelieful apm1ine şi astăzi
secţiei de aită a Muzeului Banalului. Tot la noi se găseşte şi o guaşă de mai mici
dimensiuni, mai slab realizată, un pmtret destul de hist al amatomlui de mtă, deja
cămnt, cu faţa hrăzdată de liniile descendente ale grijilor. Kugler l-a schiţat la
Timişoara, în vara anului 1871, cu ocazia unei vizite, deci este o lucrare ulterioară
basorcJjefului făcut la Roma în 1865 10.
Orm6s îl aprecia mult pc sculptoml născut în nordul Ungmiei, cu studii făcute
la Acudcmia de A1te c.lin Viena. În cartea lui "Contribuţii la istmia mtelor" apămtă
în 1859 îi prevesteşte tânărnlui de 22 de ani un strălucit viilor, punându-l în rând cu
cele mai strălucite nume ale academici vieneze sau germane. Prohabil nu este străin
nici de faptul, că realizaI·ca marelui basorelief de rnaimură, destinat holului ca.o;ei
scărilor din palatul prefecturii şi care immtaliza vizita împăratului Franz Josef la
Timişoara din anul 1872, a fost comandată de către prefectura Timişorii în acel an
tocmai lui Kugler. După termjmu-ea lucrărilor replica în gips a lucră1ii ajunge la
muzeu.
Aşteptările lui Orm6s vis-a-vis de împlinirea a1tistică a lui Kuglcr, însă sunt
înşelate, aitistul moare tânăr, la numai 38 de ani. Orm6s păstrează cu sfinţenie cele 7
scriso1i adresate lui de sculptor în timpul vietii şi regretă profund pierderea "mentomlui său de la Roma".
Un mare portret (ulei pe pânză, 155xl 15 cm) al lui Orrnos Zsigmond,
reprezentându-l în ţinuta de gală a prefectului de Timişoa1·a a fost făcută cadou acestuia la 3 octombrie 1885, de către prefectura ora~ului cu ocazia împlinirii a 10 ani
de activitate în această funcţie. Lucrarea strălucită a renumitului aitist Vastagh Gycirgy
(J 834-1922) a fost destinată sălii de şedinte din clădirea prefecturii. Ea a fost
începută la Timişoara şi te1minată la Budapesta. Orm6s însuşi a recunoscut că este
cel mai reuşit p01tret al său. A fost sincer măgulit de cinstea ce i s-a acordat, atât
prin hotărârea conducerii comitatului cât şi p1in persoana pictomlui ales. Îl cunoştea
de mai mult timp pe mtistul originar din Szeged, fiu al unei dinastii de aitişti, care
a avut mai multe comenzi p1in bise1icile din Timişoara. Cele 6 scrisori ale lui
Vastagh, adresate pmtretizatului ne dezvăluie faptul că nu numai realizai·ca acestei
lucrări i-a legat.
Colectionmul a călătorit fmute mult: în Italia, în Ungaria, în Germania, în
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culturale oficiale - pentru itinerw·ea diferitelor expoziţii 12 şi- a legat fom1e multe prietenii şi cunoştinţe.
O dare de seamă lunară a Societăţii de Istorie şi Arheologie din Timişoara
aminteşte faptul că "01mos Zsigmond de curând a făcut o călătorie mai lungă în
interesul istoriei şi al w·heologici în provinciile de la Dunărea de Jos, şi în special la
Bucureşti a studiat mai aprofundat secţia de arheologie a muzeului, şi a recomandat
asociaţia noastră în atenţia domnilor Cogolnitseanu (Sic!), ministru de interne şi a lui
Sturdzsa (Sic!) minislm de finanţe, care de altfel sunt specialiştii istoriei şi ai w·heologiei." 13
Probabil lot cu ocazia unei călătorii făcute la Roma l-a cunoscut pe pictoml
bănăţean Nicolae Popescu (1835-1877), în 1865, când acesta îşi făcea studiile la
Academia Sfântul Luca. "După revenirea lui în ţmă, când se îndeletnicea cu pictw·ea
iconostaselor bisericilor româneşti din zona Vrsac-ului m-a vizitat de mai multe ori şi
astfel am câştigat ceva cunoştinţe cu privire la condiţiile şi pregătirea ai1istică a lui
Popcscu"l4 - va nota mai târziu 01m6s în manuscrisele sale. Deplângea stai·ea pictorului al cfuui talent ar merita mai multă apreciere din paitea contemporanilor săi.
După părerea lui este mult prea puţin ce i se oferă w1istului - doai· comenzile penlm
pictarea icoanelor. Chemw·ea acestuia este alta, o adevfu·ată rută, ca în Apus. "De
numele lui Popescu scriitorii de rută, de lexicoane sau de biografii nu s-au ocupat,
ai1istul, cw·e trăia în condiţii modeste nu şi-a trimis lucrările la saloane", "a fost
îngust cercul în cm·e a trăit şi a lucrat. Dat", în ciuda acestui fapt sunt de părere că
Popescu poate să pretindă un loc demn, binemeritat în rândul at1iştilor noştri din ţară,
şi din această cauză câte ceva ce am avut ocazia şi am reuşit să aflu din viaţa talentatului wtist va fi util să public"l5 consemnează 01mos pe la sfârşitul vieţii sale.
Colecţionmul cumpără 8 lucrări în ulei şi 8 studii de la attist. Câteva lucrfui
sunt cumpfu·ate pe nevăzute, binefaceri ascunse sub haina comenzilor, fiind vorba de
doi oameni mândri. Merită să relatăm întâmplarea anecdotică a plăţii cheltuielilor de
hotel. Familia Popescu s-a întors din regatul român cu speranţe spulberate şi fără nici
o posibilitate mate1ială. La hotelul din Timişoara, în trecere spre Vrsac, au ajuns în
mare dificultate neputând plăti nici cazarea şi nici masa. Aflând de situaţia lor
stânjenitom·e, Mecena rutelor din Banat trimite suma datorată mtistului, motivând că
este acont pentm o lucrm·e viitoare. De fapt, nu ştia cum să mascheze acest ajutor
bănesc atât de umilitor pentm at1ist. Nu avea intenţia recuperfuii sumei printr-o
achiziţie fmţată. Dar Popescu, îi va trimite peste doi ani de la Vrsac o pictură,
dovadă că nici el nu uitase gestul mfu·inimos şi astfel se achita de datoria de onoare.
La momtea sa, survenită în 1877, Orm6s insistă foaite mult pe lângă notaml
din Retişova, Trifunescu Simion, să facă toate demersurile pentru a recupera operele
răma<;e ale ai1istului. Dar acestea sunt rapid împălţile printre mde şi biserici de ţară,
unele chiar pierdute. NotaJ"Ul nu va mai putea aduce la Timişom·a decât câteva date
biografice penhu plănuitul lexicon al a11iştilor din zona Banatului.
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Din însemnă.Iile - astăzi paiţial pierdute - ale lui 01m6s Zsigmond, încă în anul
1911, secretatul Societăţii Muzeale, Berkeszi Istvan a putut afla intenţia sc1iitomlui:
dorea să adune date şi lucră.Ii reprezentative penau o crute cu caracter documentai·,
un lexicon al aitiştilor plastici din ţinutul nostru. În concepţia acestuia nu se făcea
deosebire dintre un ai1ist cu şcoala făcută la Viena, cu studii la Roma sau un amator
dotat cu talent şi învăţat doar de merituoşi meşteri locali. Valoarea operei prezentate,
puterea de convingere a rutistului exprimată p1in lucrarea sa era asigurarea acestuia în
diurn spre succes, spre faimă. Cu o ciru-viziune rai· întâlnită descoperă şi patronează
talente. Adună chiru· şi lucră.Iilc mai stângace şi încurajează studiile rutiştilor priT'
prezentarea colecţiei proprii în faţa lor sau prin înlesnirea executării unor copii după
valoroa-;ele opere de artă deţinute de el. Aşa este şi cazul ofiţerului de caiieră, talentat pictor amator Carol Pelz (?-1875), cai·e după câtiva ani de prietenie îi face cadou
două peisaje romantice forute reuşite, redate în ulei pe lemn, drept mulţumire pentru
favoarea făcută plin oferirea studierii şcolii lui Guido Reni şi a gravurilor ge1mane
din colecţia lui Orm6s. Acesta la rândul lui va insista să cumpere alte câteva peisaje
lucrate în ulei şi trei scene de luptă, realizate în acuarelă, cai·e dovedesc într-adevăr
talentul de desenator al lui Pelz. Aceste lucră.I·i, completate în decursul anilor cu alte
desene de valoru·e rutistică mai mică se află azi în colecţia instituţiei noastre.
Tot în acest capitol trebuie să amintim şi de legătura lui Munkacsy Mihaly
(1844-1900) cu criticul de ru1ă timişorean. Găzduit la Buziaş, descoperit şi ajutat de
Szamossy Elek, pe urmă rutistul deja lansat va trimite 8 sc1is01i mentomlui de odinioară, însoţite de fotografii ale lucrărilor expuse în saloanele din Europa de Vest,
peste crn·e semnează, sc1ic explicaţii sau mulţumÎli. Ţine mult la pă.I-erca lui 01m6s
spusă direct, fără ocolişuri, dai· nu întotdeauna este mulţumit de critica puţin aspră şi
observaţiile juste făcute în legătură cu greşelile lui de desen atât de evidente în marile sale compoziţii. Trei desene-schiţe din anii de început şi fotografiile amintite formau paitea documentară a capitolului reze1vat activităţii lui Munkacsy Miha.Iy în
plănuitul lexicon al aitei bănăţene.
Ieşind din sfera de legături directe ale lui 01m6s Zsigmond cu artiştii plastici,
ai· merita să fie citate şi contactele sale cu contemporanii săi iubitori de artă. Trebuie
să facem o scmtă referire la colaborarea ce a existat între el şi doi oameni de cultură de cai·e se simţea legat cu prietenie. Primul a fost regretatul său colaborator pentm înfiinţarea Societăţii de Istmic şi Arheologie, cliticul de rută, dar şi omul politic
cu o carieră politică foaite asemănătoai·e cu a lui, Gorove Istvan (1818-1881), iar
celălalt, mărinimosul episcop de Cenad, dru·nicul susţinător al culturii din aceste zone
Boflllaz Sandor (1812-1889). Spre sfârşitul vieţii, la 7 februarie 1891 Orm6s nu se
sfieşte să ceară de la noul episcop, Dessewffy Sandor, "patronarea" se1ioasă şi
temeinică a societăţii muzeale locale", "pentm atingerea scopurilor filantropice şi culturale" ... "aşa cum a făcut şi înaintaşul Doffllliei Voastre, episcopul de renume,
Bollilaz". Aceste rânduri ale grav bolnavului Orm6s, cămia medicul îi interzisese deja
efectuai·ea vizitelor îl vor dete1mina pe Dessewffy - mai puţin darnic şi mai puţin
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înstărit

ca predecesorul său să susţină totuşi cauza culturii, iar prin testament să
muzeul nostru un număr de IO lucrări din colecţia lui, după 1910.
În aceste câteva rânduti nu ne-am propus să trecem în revistă toate contactele
lui Orm<.Ss Zsigmond (istoric, critic de artă, om politic, publicist, scriitor şi Mecena
bănăţean) cu oamenii de cultură marcanţi ai secolului al XIX-iea. Ne-am oprit doar
asupra câtorva legătuti ale sale care au lăsat mmă în dezvoltarea colecţiei de artă a
muzeului nostm, colecţie a cărei nucleu a fost constituit din faimoasa donaţie a fostului prefect al ora~ului Timişoara, lăsată aproape în întregime publicului din ţinutul
natal.
primească

4 septemb1ie 1994

ELENA MIKLOSIK
MUZEUL BANATULU!
Str. Huniade nr. 1
ROMÂNIA
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TIMIŞOARA

NOTE
1. Orm6s Zsigmond, Naplom (Jurnalul meu), manuscris în arhiva Muzeului
Banatului.
2. Testamentul lui Orm6s din JO august 1894, manuscris în arhiva Muzeului
Banatului.
3. 01m6s Zsigmond, Napl<5m.
4. De fapt Szamossy la Arad, Gyula sau Beodra nu mai necesita aceste
recomandări, el lucrase aici şi înainte având comenzi foarte mari din partea
familiilor Zselenszky şi Karacsonyi din aceste localităţi.
5. Pentrn sala de şedinţe a comitalului a pictat pmtretul lui Deak Ferenc şi a "renovat" pictmile vechi ale prefectmii în 1869 - vezi şi Berkeszi Istvan, Temesvari
muveszek (A1tisti timisoreni), Timişoara, 1910, p. 98.
6. Orm6s Zsigmond, Visszaemlekezesek III - Gytijtemenyeim (Amintirile III Coleqiile mele), Timişoara, 1888, p. 60.
7. TRET, II, Timişoara, 1879, p. 148.
8. TRET, II-III, 1889, p. 82-87.
9. Orm<5s Zsigmond, Napl<5m.
10. 01m<5s Zsigmond, Visszaemlekezesek III - Gytijtemcnyeim, Timişoara, 1888, p.
219.
11. În unna acestei călătorii va apare în 1880 crutea sa intitulată Utazas Romaniaba
(Călătorie în România).
.
J2. Prima expoziţie itinerantă a artiştilor plastici contemporani organizată la Szeged a
fost adusă la Timişoara tot de el în anul 1874 şi a fost deschisă la Redoute actualul Tcatm de Stat Maghiru· şi German.
13. Tarea (Proces verbal) în T<:>itemelmi es Regeszeti E11esft0, V, Timişoara, 1879,
p.193.
14. Notele manuscrise ale scriitorului adunate în vederea întocmi1ii unui lexicon al
UJ.tiştilor locali bănăţeni, plan nerealizat până la urmă. În dosarul însemnărilor şi
actelor personale ule lui 01m6s, în ru·hiva Muzeului Banatului.
15. Ciorna scrisorii adresată episcopului Dessewffy Sandor, la 7 febrnarie 1891 scris tremurat, aproape ilizibil - în dosaiul însemnărilor şi actelor personale,
arhiva muzeului.
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ORMOS ZSJGMOND ET SES CONTACTS AVEC LES
JNTELLECTUELS DE SON EPOQUE
Resume
01m6s Zsigmond est l'un des plus illustres figures de la region du
Banat dans la deuxieme part du XIXe siecle.
Revolutionnaire en 1848, apres avoir execute sa peine, fidele
jusqu'au bout de sa vie aux idees de la Revolution ii a quitte son pays
en 1857, pour voyager en Allemagne, a Vienne et en !talie. Pendant son
sejour a Venise ii a recontre le peintre Szamossy Elek et le sculpteur
Kugler Pal Ferenc, tous Ies deux deviennent ses guides pour l'art italien
et amis pour toute sa vie. 11 a comrnence de collectionner des objets
d'ait pendant ces voyages.
Apres le Compromis de 1867 il est revenu dans la vie politique, il
est elu prefect du comital de Timis et apres prefect de la ville de
Timisoara.
Mais il a ete aussi ecrivain, critique et historique d'art et collectionneur. Grace a ses intentions de Mecene et a ses possibilites economiques
Orm6s a reussi de fmmer une collection d'objets d'rut universel de
grande valeur ct ensuite îl a eu la possibilite d'acheter Ies creations des
rutistes indigenes (ont ete Ies oeuvres du freres Vizkelety, Szamossy,
Carol Pelz ou de l'aitiste roumain Nicolae Popescu).
Il a continue a attirer des intellectuels bourgeois, des eveques et la
petite noblesse cultivec pour fonder un institut histo1ique (ru·cheologique et
d'ait) que peut representer la culture de celte region.
Comme ecrivain et intellectuel il s'aquittait de son mission avec un
zele infatigable. II a mobilise tous Ies forces progressistes de la region
pour fonder cel institut: le musee.
En 1894 pai· son testament 01m6s Zsigmond a depose sa fameuse
collection pour cet institut en fondant la section d'rut du Musee de Banat.
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CONSTITUIREA SOCIETĂTll DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE DIN
' BANAT
'

Secolul al XIX-lea a determinat mutaţii profunde în mentalitatea societăţii
europene, care îndreptându-şi atenţia spre trecut, şi-a descoperit un gust cultural nou,
apreciind într-o mai mare măsură monumentul istoric şi obiectul cultural, investit cu
valoare istorică, aitistică sau ştiinţifică. Noua atitudine faţă de monumentele istmice,
ca mătturii ale trecutului, şi-a găsit expresia în înfiinţai·ea pretutindeni în Europa, a
unor organisme destinate unei mai bune cunoaşteri şi ocrotiri a acestora.
Prin înfiinţai·ea "Comisiei Centrale pentm studierea şi păstrarea monumentelor"
(K.K. Central Comrnision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmăler), la
Viena în 1850, care publica din 1856 un Buletin anual, condus de Karl Freiherr v.
Czoemin şi Kai·l Weiss, activitatea de cercetare, protecţie şi restaurai·e a monumentelor s-a extins şi în beneficiul Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei 1: După
1867, alături de această Comisie Centrală activau Comisia Monumentelor Ungare şi
Comisia de Arheologie, care prin eforturile unor savanţi, au avut ca rezultat o mai
eficientă protecţie a monumentelor şi bunurilor mobile 2.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, diversele lucră.li de construcţii,
canalizăt·i sau conshuirea căilor ferate, cai·e cunosc o mare amploare, au dezvăluit
numeroase vestigii antice, dar în acelaşi timp au pus în pericol existenţa monumentelor istorice. Banatul, provincie deosebit de bogată în monumente, cunoaşte
aceeaşi situaţie. Din anul 1854, pe lângă Comisia Centrală din Viena, exista Comisia
pentm salvarea şi conservarea monumentelor istorice din Banat, din care făceau parte
vica.iul Bonnaz Sandor, pentiu ţinuturile Timiş şi Lugoj şi proprietaiul funciar Karucsonyi Lăszl6, penuu ţinuturile Becicherecul Ma.i·e, Novisad şi Zombor 3, dar rezultatele activităţii ei sunt prea puţin cunoscute.
Preocuparea pentru monumentele istorice şi, implicit, pentru trecutul istoric al
Banatului, a reprezentat o constantă a activităţii intelectualilor - profesori, preoţi,
avocaţi - din Banat în deceniile următoare. Dar era resimţită tot mai mult necesitatea
unei instituţii specializate, care să asigure condiţiile necesare pentru restaurarea, con217
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servarea

ŞI

ştiinţific

şi

depozitarea materialului istoric strâns şi introducerea lui în circuitul
public şi care, în acelaşi timp, să coordoneze cfortuiile ist01icilor din

Banat.
Înfiinţarea la 25 iulie 1872 la Timişoara a Societăţii de Istorie şi Arheologie
din Ungaria de Sud (Banat), din iniţiativa remarcabilului om de cultură Orm6s
Zsigmond şi a unui gmp de pasionaţi intelectuali, a împlinit un mai vechi deziderat4 .
Această iniţiativă nu a fost singulară, ci s-a încadrat în mişcarea culturală a timpului,
dominată de idc~a orga.~iz5rii societăţilor ştiinţifice. În discursul inaugural pe care l-a
rostit în ;,:.dunarea generală de organizare din 7 S' iJ~embrie 1872, Orm6s aşeza nou
înfiinţata Societate alături de alte societăţi, care îşi propuneau promovarea ştiinţei:
Societatea de Ştiinţe Naturale, Asociaţia Muzeului Ardelean, ş.a. 5 Înfiinţată în 1859,
Asociaţia Muzeului Ardelean (Erdelyi Muzeum Egylet) era prima dintre societăţile de
istoric apărnte în Transilvania şi Banat în secolul XIX, a căror origine este
influenţată de ideile iluministe, propice răspândirii cât mai largi a culturii. Asociaţia
patrona la 23 noiemb1ie 1859 constituirea muzeului, piintre fondatoii numărându-se
A. Şaguna, Al. Şterca-Şuluţiu şi Timotei Cipaiiu (din 1860, membru al secţiei istorice
a Asociaţiei şi membm al Comisiei imperiale pentm monumentele istorice) 6 .
Constituirea Societăţii de Istoiie şi Arheologie din Banat a fost urmată de
înfiinţarea la 28 august 1872 la Oradea a Societăţii de Arheologie şi Istoiie a comitatulu i Bil1or, a cărei activitate a fost îndrnmată de cunoscutul arheolog Ramer
Floris 7. Alte Societăţi de· istmie şi arheologie s-au înfiinţat ulterior la Deva (1880)8,
Alba-Iulia (1887)9, Baia MarelO.
Ideea înfiinţării unei societăţi de istorie şi ai·heologie a Banatului a fost lansată
pentm prima oară de revista lunară a episcopiei Cenadului, Tortenelmi Adattar
(Colecţie de date istorice), redactată de 011hmayer Tivadar şi Szentklaray Jemi, în
numărul din ianuaiie 187211. Revista îşi deschidea paginile pentm dezbaterea acestei
idei, ce s-a bucurat de o largă audienţă. Demersurile iniţiale au fost întreprinse de
01m6s Zsigmond (1813-1894), personalitate marcantă a vieţii politice şi culturale din
Banat, membru corespondent al Academiei Maghiare din 1861 şi prefect al Timişului
din 187112. Dealtfel, pa~iunea şi interesul pentru monumente istorice şi antichităţi,
cai·e i-au călăuzit întreaga viaţă şi activitate i-au atras aprecie1i din partea Dr. R6mer
Floris, profesor universitai· şi membru al Academiei Maghiai·e. Într-o sciisoare din 9
iulie 1870, îngrijorat în aceea.~i măsură de soai1a monumentelor, pe care, "în fiecare
zi, vandalii, semidocţii le distrug şi le demolează"13, R6mer îi sugera lui 01m6s
înfiinţarea unui cerc arheologic mai modest, util prin adunai·ea materialului arheQlogic
destinat unui muzeu, ca etapă premergătoare a înfiinţării unei societăţi arheologice 14 .
În acelaşi spirit - al pa.~iunii pentru arheologie - erau fmmulatc de către 01m6s
câteva obiective în Archaeologiai ErtesitO: încetai·ea distrugerii ruinelor existente încă,
realizarea unor hăiţi adecvate a locurilor ce prezintă importanţă arheologică, pe baza
unor măsurători de specialitate, întrep1inderea unor cercetări viitoare 15 .
În cadrul aceleiaşi dezbateri în jurul înfiinţării Societăţii de Istorie şi
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Arheologie, iniţiate de Torte11e/mi Adattdr, R6mer Fl61is publica în Archaeologiai
Ertesito din 15 maitie, un răspuns la sciisoarea unuia din redactorii Torte11e/mi
Adatt<ir, în care îşi exprima rezerve legate nu de înfiinţarea societăţii, ci de existenţa
acesteia. "Avem muzee, asociaţii profesionale, am început să ne salvăm antichităţile,
se fac şi săpături, dar ce se întâmplă când lipsesc cunoştinţele de arheologie şi o
conducere hotărâtă? ... unele sunt pe cale de dispariţie, iai· colecţiile lor ajung în
mâinile unor speculanţi sau colecţionaii patticulari" 16. Afirma totodată, că aceste
societăţi funcţionează doar nominal, ele neîmplinindu-şi scopul propus: promovai·c<.'.
ştiinţei, atragerea maselor, comunicări, prezentm·ea de obiecte istorice, ci dovedindu ;·
utilitatea doar prin salvarea antichităţilor. Întrebându-se oare câţi citesc aiticole k
arheologie - deşi arheologia a devenit o ştiinţă la modă - R6mer îşi exp1ima regretul
pentm lipsa setei de studiu şi pentru faptul că presa preia din aiticolele de specialitate, dom· câteva amănunte picante. Convingerea lui era că pentm o reală promovai·e
a ştiinţei sunt necesare două condiţii: asigurai·ea unui "capital" ştiinţific şi setea de
studiu, cercetm·el 7
Pentm clm·ificarea unor probleme referitoare la înfiinţarea Societăţii de Istoric şi
Arheologie„ în 15 iunie 1872, la ora 16, în casa lui 01m6s s-a ţinut o consfătuire
preliminară mai restrânsă, la care au patticipat: Racz Athanaz, consilier, Haiti Ferencz,
director de gimnaziu, Dr. Vai·gics Imre, avocat, Dr. Despinics Peter, judecător şi
Szentklaray Jene\ profesor de gimnaziu superior şi redactor al Tortenelmi Adattdr. La
propunerea lui 01m6s, discuţiile s-au centrat în juml a trei probleme: necesitatea
înfiinţării Societăţii, secţiile ei şi modul de înfiinţare. Argumentându-se necesitatea
înfiinţăJii Societăţii din punct de vedere ştiinţific, cultural şi patriotic, cei prezenti au
opinat pentru înfiinţarea celor două secţii - de istorie şi aiileologie - în cadrul acelcia~i
societăţi, care va pmta numele de Societatea de Istoiie şi Arheologie din Banat şi se
va constitui într-un mod asemănător altor societăţi ştiinţifice autohtone şi străine. În
acest sens s-a declai·at constituită fundaţia Societăţii de Istmic şi Arheologie, Dr.
Despinics Peter şi Szentklaray JenCS fiind delegaţi cu elaborarea statutului 18
Vestea desfăşurării acestei consfătuiri, din iniţiativa şi sub conducerea lui
01m6s, preluată de presa locală de limbă maghim·ă, a fost primită cu interes şi în
regiunile sudice ale Banatului. Preotul romano-catolic Boleszny Antal din Orşova,
într-o scrisom·e din 19 iunie 1872, se arăta foatte interesat de înfiinţm·ea unei asemenea societăţi - la Orşova găsind zilnic antichităţi romane - şi îl mga pe 01m6s să-i
comunice hotărâ.rile consfătuirii de la Timişoara 19
În acelaşi timp, în comitatul Arad, inclus prin statut în teritoriul de activitate al
Societăţii, s-au manifestat unele tendinţe sepai·atiste, unii intelectuali arădeni susţinând
ideea înfiinţării unei societăţi m·ădene separate. Ca mmare, în număml din 16 iulie al
ziamlui Alfi;/d a apămt un apel către publicul din Arad, pasionat de istorie şi arheologie, chemat să abandoneze separatismul şi să opteze pentm Societatea de Istorie şi
Arheologie pe cale de înfiinţare, ca societate ce-şi propunea acelaşi scop 20. Se argumenta că Timişoara este oraşul care întruneşte toate condiţiile pentru a deveni un
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centrn ştiinţific, datorită poziţiei sale geografice, datmită bibliotecilor, arhivelor şi
tipografiilor sale, iar 01m6s este singurnl, care p1in cultura, calităţile şi influenla sa
poate înfiinţa şi face cunoscută o societate de istmic şi arheologie în Banat2 . În
numărnl din 18 iulie 1872 al aceluia~i ziar, apă.rea replica referitoare Ia Societatea de
istorie şi arheologie din Arad22.
Depăşindu-se dificultăţile inerente orică.mi început de drum, la 25 iulie 1872, ora
10, personalităţi ale vieţii publice şi ştiintifice din Ba.nat s-au reunit în sala mare a
prefecturii pentrn constituirea Societăţii de Istmic şi Arheologie din Banat. Se aflau
p1intre paiticipanţi: 01m6s Zsigmond, Preyer Janos, Racz Athanaz, Varga Ferencz, Dr.
Coda Sandor, Dr. Despinics Peter, Miletz Janos, Kakujai Gyula, Janky Karoly,
Besennyei Ferencz, Odor Samu, Szentklâray Jeno, ş.a.23 Motivele adunării, cunoscute
de cei prezenţi din scrisorile primite în urma întrunirii din 15 iunie, îl reprezenta aprobarea. statutului Societătii şi unele probleme organiza.tmice, ca alegerea unui preşedinte
şi a unui secretai-. Într-o atmosferă de mai·e entuziasm, preşedintele interimar al
Societăţii a fost ales 01m6s Zsigmond, iar pentIU funcţia de secretar al Societăţii a
fost desemnat Szentklaray Jen624. Numeroasele scrisori de felicita.re, telegrame şi
anunţuri de înscriere, sosite de pretutindeni, demonstrau interesul manifestat şi în regiunile învecinate faţă de înfiinţai·ea Societăţii de Istorie şi Arheologie din Banat.
Statutul Societăţii25, elaborat de Dr. Despinics Peter şi Szentklara.y Jem:S, a constituit obiectul unei vii dezbateri. Au fost acceptate aiticolele 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15,
18, 21, 22, 26, 37, 39, aiticolele 4, 6, 15, 37, 39 au fost completa.te iar la aiticolele
20, 30 şi 31 s-a re.nunţat26. Cu demersurile p1ivind aprobarea statutului Societăţii de
către guvernul maghiar, autentificai·ea procesului-verbal al adunării şi rezolvarea eventualelor probleme organizatorice, cai·e a.pai· până la adunarea generală, au fost desemnaţi 01m6s Zsigmond, Szentklâray J., Racz A., Marx A., Dr. Paifagi M 27. S-a
prezentat lista nominală a membrilor Societăţii, dintre cai·e 5 membii, achitând suma
minimă de 100 de f01inţi, au devenit membri fondatori (confo1m ait. 5 din statut, se
considerau membri fonda.tmi cei care contribuiau cu un capital minim de 100 frt. în numerar sau în hârtii de valoai·e cu dobândă de 5% - pentru promova.rea scopurilor Societăţii)28. Înfiinţai·ea. primei societăţi ştiinţifice din istoria Ba.natului a fost
saluta.tă cu căldură de redactorii Tortt!nelmi Adattar, de ziarul Temesi Lapok, ambele
publicaţii evidenţiind meritul deosebit al lui Orm6s în a.ceastă acţiune29. O biografie
a lui 01m6s Zsigmond, ca fondator al Societăţii de Istorie şi Arheologie diii Banat,
apărea în număml din 25 august 1872 al ziarului Vasdrnapi Ujsdg din Pesta30
Înttucât statutul Societăţii a fost aprobat de Ministeml de Interne plin a.dresa nr.
24.886 din 2 august 187231 - cu observaţia că hotărârile adunării generale privind
modificai·ea statutului, desfiinţai·ea Societăţii şi eventuala refolosire a aveiii acesteia,
înainte de îndeplinire trebuiau supuse aprobării prealabile a Ministemlui - 01m6s, în
calitate de preşedinte interimar, publica în 25 august 1872 în Tortt!nelmi Adattdr un
anunţ privind ţinerea unei adunări generale în 7 septembrie 1872, ora 10, cu
u1mătoarea ordine de zi: alegerea preşedintelui şi a comitetului, înscrierea membrilor

220
https://biblioteca-digitala.ro

32

fondat01i şi a memb1ilor cotizanti, formarea unor comisii de lucm cu dife1ite atiibuţii .
Adunarea s-a desfă.~urat în sala ma.re a prefectmii, într-o atmosferă entuziastă,
cu pmticiparea unui public numeros. În discursul de inaugurm·e, Orm6s motiva necesitatea înfiinţătii Societăţii de Istorie şi Arheologie prin situaţia deosebită a Banatului,
bogat în monumente antice, îndeosebi în zona Dunării, distruse însă, datorită
"neputinţei, ignoranţei sau a unei vinovate indiferenţe"33, ori trimise în alte ţări.
Preşedintele 01m6s se interesa de soaita monumentelor istmice şi în calitate de membm colal:xxator al Comisiei naţionale pentm protejarea şi conservarea monumentelor
istorice, funcţie pe cai·e o îndeplinea din luna iulie, împreună cu Szentkla.ray .Tenc'S34_
Tot pentm zona Banatului, în luna august 1872 era desemnat ca membm colaborator
al amintitei comisii şi 01thmayer (01tvay) Tivadai.35.
În cadml adunăt·ii generale36, Societatea de Istorie şi Arheologie din Banat a
fost declarată înfiinţată şi din punct de vedere jmidic, numărând 89 membri37, dintre
cai·e 9 membri fondatori38.
·
Confmm ait. I din statut39, titlul său era Societatea de Istorie şi Arheologie
din Ungai-ia de Sud, cu sediul în oraşul Timişoara. Înlocuirea te1menului de "Banat"
din titlul Societăţii cu cel de "Ungaria de Sud" era considerată opo1tună din raţiuni
de natură politică şi pahiotică, ca expresie a apmtenenţei la Ungaria40. Pentm prima
oară, o societate îşi propunea drept scop, ca pc întregul telitmiu al Banatului înţelegând aici, comitalele Timiş, Torontal, Cai·aş şi Arad - "să dezvăluie în limitele
posibile trecutul istoric, prezentul şi statistica şi să urmărească cu atenţie lucrăti.le de
specialitate, cai·e se referă la aceasta; apoi, să adune prin săpături, donaţii şi, eventual,
achiziţii, antichităţile străvechi, vechi şi medievale, răsfirate în regiune, pentm un
muzeu de antichităţi, ca.re se va înfiinţa; să ocrotească de distmgere totală minele de
valoare istmică, p1intr-o supraveghere neccsai·ă; să întreprindă săpături în locmi potrivite; în sfârşit, să trezească un interes cât mai lai·g pentm cultivai·ea istoriei şi arheologiei" (mt. 2)41. Societatea de Istorie şi Arheologie înţelegea să realizeze scopul
propus prin reunirea specialiştilor şi amatorilor, scrierea, publicarea sau conferenţierea.
unor lucrăt·i de istorie, arheologie şi statistică, ţinerea unor adunfui. publice, organizarea unor excursii, înfiinţai·ea unei ai·hive şi biblioteci, studierea monumentelor
istorice şi a antichităţilor (rut. 3).
Societatea era deschisă tuturor celor pasionaţi de istmic şi arheologie, care se
puteau înscrie ca membri, în schimbul unei taxe anuale de 5 fit., pe ca.re se obligau
să o plătească timp de trei ani (ait. 6). Membrii Societăţii erau aleşi de comitetul de
conducere cu majoritate de voturi şi primeau diplome, semnate de preşedinte şi secretar, pc cai·e erau datori să le restituie în cazul retragerii din Societate (art. 20). La
sfârşitul perioadei de trei ani, dacă un membm al Societăţii nu-şi prezenta demisia
sctisă, era considerat în continuru·e membm, timp de alţi ti·ei ani (ait. 6).
Prezidenţia Societăţii era reprezentată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, cai·e
conduceau societatea împreună cu comitetul (ait. 8). Preşedintele reprezenta Societatea
în faţa autorităţilor, prezida adunările şi avea dreptul de a convoca şedinţe extraor221
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dinare - dacă interesele Societătii o reclamau - de a verifica situaţia financiară, de a
semna diplomele membrilor, împreună cu secretarnl (UI1. 9). Unul dintre preşedinţi
trebuia să fie rezident în TimişoaI·a (ait. 11). Secretaiul, confmm art. 12 din statut,
făcea propuneri în adunălile lunare şi anuale, uimă.rea îndeplinirea hotă}"ârilor, scria
procesul-verbal al adunărilor, pe ca.re îl semna împreună cu preşedintele. Casierul
administra averea Societă\.ii, fiind dator să prezinte referate lunare despre situaţia
financiară, iaI· în adunarea generală. anuală, un rapor1 financiar detaliat (UI1. 13).
Juristul apăra drepturile Societăţii (ait. 14).
În cadml adunărilor desraşurate lunar - cu excepţia lunilor august şi septembrie
- în TimişoaI·a, sau conform statutului în oricaI·e alt ora~ de pe teritmiul de activitate
al Societăţii (art. 15), comitetul, sub conducerea unuia dintre preşedinţi, lua hotărâri
în problemele irnp011aAte ale Societăţii, pentm aceasta fiind necesară prezenţa minimă
a 6 membri din comitet (art. 21). Puteau par1icipa la aceste adunări şi membri
obişnuiţi, alături de un public interesat de istorie şi arheologie. Comitetul stabilea
sumele destinate publicaţiilor Societăţii, bugetul anual, data şi ordinea de zi a adunării
generale, data şi locul excursiei de studii şi numea comisii de lucrn cu diferite
atribuţii (ait. 16). Membrii comitetului aveau dreptul de a prezenta studii sau diverse
antichităţi, obiecte de. UI1ă, documente, de a face propuneri şi erau singurii care aveau
drept de vot în adunările lunai·c. În schimb, aveau obligaţia - îndeosebi membrii
comitetului rezidenţi în Timişoara - să ia pai1c cu regular·itate la adunările lunare şi
să activeze în interesul Societăţii şi în perioada dintre aceste adunări (art. 18).
În luna mai a fiecămi an, Societatea de Istorie şi Arheologie ţinea în Timişoara
o adunai·c generală, în cadrul căreia toţi memb1ii aveau dreptmi egale de a se exprima şi vota (ait. 23), refc1itor la alegerea preşedintelui, funcţionarilor şi comitetului,
stabilirea bugetului, eventuale modificfui ale statutului, desfiinţarea Societăţii (art. 25).
Anual, Societatea organiza în luna august sau septembrie o excursie cu caracter
ştiiQţiiic, în locuri impmtante din punct de vedere arheologic sau istoric, în căutar·ea
unor obiecte ai·heologice, vizând prezentarea lor ulterioară. sau penhu cercetar·ea unor
arhive, biblioteci sau a unor aspecte etnografice (art. 24, 26). Comitetul trebuia să
fixeze data şi locul excursiei cu cel puţin trei luni înainte de organizarea acesteia,
pcntm ca secretaI·ul să poată întreprinde demersurile necesare (art. 27).
Limba oficială. a Societăţii era limba maghiaI·ă, alături de care se folosea şi limba
germană (ai1. 28). Fondurile Sc~ietăţii proveneau din sumele achitate de membrii fondatori, taxele anuale de mernbrn, veniturile realizate din publicaţii, eventuale donaţii şi
moşteniri (ar1. 30). Dobânzile rezultate în urma depunerii la bancă a capitalului de fondare, care era intangibil şi taxele anuale erau destinate acope1irii cheltuielilor de publicare ale Societăţii (ar1. 31). Se considerau bunuri ale Societăţii şi antichităţile, obiectele
de ai1ă şi documentele donate pentru un muzeu de istmie şi arheologie, car·e urma să
se înfiinţeze la Timişoara (ait. 33). Sigiliul maI·e al Societăţii, aflat în grija secretarului,
purta legenda "Societatea de Istorie şi Arheologie din Ungaria de Sud. Timişoara
1872", art. 34 prevăzând şi stabilirea ulterioar·ă a stemei sigiliului.
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În semn de apreciere a ef01turilor depuse pentm înfiinţarea Societăţii, particila adunarea generală din 7 septemhrie 1872, au fost unanim de acord ca
Ormos să rămână preşedinte al Societăţii42, iar Szentklaray, secretar43. În celelalte
funcţii au fost aleşi pe o perioadă de trei ani: vicepreşedinte, judecătoml Preycr
Janos44, casier, contabilul Odor Samu45, iar ju1ist, avocat Dr. Vargics Imre46. Deşi
statutul prevedea pentru comitetul de conducere un număr iniţial de 12 membri, care
putea fi extins până la 24, proporţional cu creşterea numărului memhrilor Societăţii
(ait. 15), s-a hotărât şi ales un comitet de 18 membri, din Timişoara şi din zond..:
învecinate47 .
În vederea cunoaşterii de către toţi memb1ii Societăţii a hotărârilor luate, Orm,1 ..
a decis. ca procesul verbal al adunării să fie tipfuit în limbile maghiară şi ge1mană şi
trimis fiecărui membm, împreună cu un exemplar din statut4 8 . Executarea diplomelor
de membm a fost încredinţată de către Otml'5s şi Szentklaray unui litograf din
Timişoai·a, jumătate din preţul de 2 fit. al unui exemplar fiind destinat acoperirii
cheltuielilor de imprimai·e, iar cealaltă jumătate, cheltuielilor de caligrafiere, expediere,
etc.49. S-a mai luat în discuţie problema salaiizfuii secretatului, cai·e conform statutului, era dete1minată de situaţia financiară a Societăţii. Înţelegând însă, dificultăţile
financiai·e cu cai·e se confrunta noua societate, Szentklaray a renunţat la orice
salarizare în perioada primelor 6 luni50.
Unele probleme organizatorice, la care nu s-au găsit soluţii în adunarea din 7
septembrie, au fost discutate în şedinţa extraordinai·ă a comitetului din 23 septembrie
1872, convocată datorită apropiatei călătorii în Italia a preşedintelui Orm6s5 1.
Alegerea a 29 membri noi52, a adus în discuţie modalitatea de adunai·e a taxei
anuale şi de expediere a diplomelor, hotfu·ându-se anunţarea p1in presă a membrilor
Societăţii despre necesitatea achitării urgente a taxei anuale de 5 fit., iar în problema
diplomelor, optându-se pentm trimiterea lor prin poştă contra ramburs53. A fost
numită o comisie, formată din Racz, Ardelean, Dr. Despinics, Odor şi Szentklaray,
cai·e sub conducerea vicepreşedintelui Preyer mma să prezinte propuneri în adunarea
lunară din octombrie privind excursia de studii, stema sigiliului, bugetul anual şi
prelegerile de istmic şi arheologie54. Deoarece situaţia financiară modestă a Societăţii
nu permitea încă editarea unei publicaţii de sine-stătătoai·e, s-a hotărât să se ceară
sprijinul presei locale de limbă maghiară şi germană, Rrecum şi a redacţiei
Torten elm i A dattar, pentm activitatea publicistică a Societăţii55. Preşedintele Orm6s
era desemnat să infmmeze despre înfiinţa.rea Societăţii de Istorie şi Arheologie atât
autorităţile de pe te1itoriul Timişului, Torontalului, Cara.şului şi Aradului, cât şi societăţile de căi ferate sau de amenajai·e a cursmilor de apă, a căror activitate implica şi
săpături, apelând la ele în vederea colaborării, pentru o bună desla.şurai·e a activităţii
Societăţii. 01mos mai era autorizat să sprijine membrii Societăţii în activitatea de
cercetai·e sau să le faciliteze vizitai·ea unor biblioteci, arhive, colecţii de rută prin
sctismi de recomandai·e56.
Comisia numită cu această ocazie, amintită anterior, s-a întrunit în 20 octombrie
panţii
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1872, sub conducerea lui Preyer, pentm a dezbate problema excursiei, a stemei sigiliului, a bugetului şi a prelegerilor. Dacă în ceea ce priveşte excursia de studii a existat o părere unanimă privind organizarea acesteia în lunile de p1imăvară sau vară57,
în sch:mb, stema sigiliului a suscitat îndelungate discuţii. În final, a fost acceptată
j':·opunen.:a i:.ii Szentklaray, care îmbina reprezentările alegorice ale celor două secţii
ale Societ ·~i · Stema sigiliului o reprezenta pe Clio, muza istoriei, cu o cunună de
lauri, av'- ..i în mâna dreaptă o trâmbiţă, iar în mâna stângă, un pergament. În faţa
ei, d..; pe scutul stemei maghiare, aşezat orizontal, se înălţa o movilă cu mine,
referire clară la secţia de arheologic a Societătii58. Szentklaray, anunţându-l pc
01m6s, aflat în Italia, despre acceptarea propunerii sale p1ivind stema sigiliului, îi
cerea părerea într-o scrisoare din 23 octombrie 187259. Modelul sigiliului, realizat de
aitistul Schwefelhcrg pc baza propunerii lui Szcntklaray, era prezentat comitetului spre
aprobare în adunarea lunară din 28 noiembrie 187260
Comisia a mai aprobat proiectul bugetului Societăţii pe primul an de activitate
(1 septembrie 1872 - 31 august 1873), prezentat de casiernl Odor61, conform cămia
veniturile Societăţii reprezentate de dobânzile capitalului de fondare şi taxele anuale,
erau estimate la suma de 593,70 fit., iar cheltuielile se cifrau la suma de 580 fit. 62
Din această sumă, 200 fit. reprezentau prima secretatului, 100 fit. - cheltuieli de publicare, 100 fit. se alocau pentm efectuarea unor săpături şi achiziţionarea unor
obiecte de aită, 50 fit. pentm achiziţionarea unor că.Iţi şi reviste de specialitate, restul
sumei reprezentând alte cheltuieli63. A existat iniiial ideea ca în cadml adună.Iilor
lunare, alături de prezentarea unor studii ştiinţifice, să se organizeze şi prelegeri de
câte 30 minute, pc teme de istorie şi arheologie, pentrn publicul larg. Prevăzute a se
desfa~ura începând din ianuarie 1873, prelegerile de istoria Banatului ale prof. de
istorie Miletz Janos şi cele de arheologie romană şi maghiară ale Dr. Engelsz
Janos64, s-au amânat ulterior pe o perioadă nedeterminată65.
Desigur că seria adunălilor lunare ale comitetului, desfăşurate începând cu 31
octombrie 1872, a adus noi rezolvăI·i de natură organizatorică, în căutarea unor soluţii
vhbile la problemele cai·acteristice stadiului incipient al Societăţii. Integrându-se în
mişcai·ea culturală a secolului al XIX-iea, înfiinţai·ea Societăiii de Istorie şi Arheologie
din Banat la 25 iulie 1872 a creat cadml organizatoric necesar unei activităţi
ştiinţifice desfăşurate cu rezultate dintre cele mai benefice pentm cercetarea istmică şi
arheologică din Banat.

NICOLETA TOMA
MUZEUL BANATULUI
Str. Huniade nr. 1
1900 - Timişoara
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ORIG/NS OF THE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL
SOCIETY IN BANAT
Summary
A new attitude toward historical monuments that were endangered
by construction, canalisation and railway projects, emerged in the 19th
Centu1y as a resuit of new cultural tastes. Through the initiative of scientists in some European countries, various organisations were established
that functioned to preserve historical monuments.
The conception of the Historical and Archaeological Society in
Timisoara on July 25, 1872, was the result of the new cultural movement
dominated by the creation of scientific societes. The society originated
from the effo1ts of Oimos Z..igmond (1813-1894) who received suppmt
from devoted people interested in the history of Banat. lt was the first
society in Banat, which proposed the creation of a museum of antiquitics,
salvage of historical monuments and conduct archaeological excavation to
uncover Banat's past.
This study presents the early phases of the origins of the Historical
and Archaeological Society in Banat following discussions surrounding its
conception as well as the thought of local intellectuals of the time.
Chronologically, the events that ,unfolded in 1872 included the conference
held on June 15, when the bases of society were established; a meeting
on July 25, at which time the foundation of the society wa'i established;
a general meeting on September 7, when the society was embodied; and
meetings on September 23 and October 20, solving issues of structure.
The creation of the Histmical and Archaeological Society created
the framework necessaiy for scientific activities. These activities offered
positive results in historical and archaeological research in Banat.
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CULTURA TRADITIONALĂ ROMÂNEASCĂ -TEMEI
AL UNITĂTll
, NATIONALE
,

În evoluţia istorică a colectivităţilor umane se produc adesea procese complexe
de restmcturări şi schimbări ce le marchează natura, fizionomia şi sensurile fundamentale ale existenţei lor. Momentele unor asemenea procese propulsează pe scena
"regizoarei" Clio actorii şi spectatorii acestei drame care se numeşte istorie, grnpurile
umane şi personalităţile pe care ele le generează.
Popornl nostru, în îndelungata-i evoluţie, a suportat numeroase asemenea
momente, amintita zeiţă croindu-i un destin în care aspectele tragicului, reprezintă caracte1istica dominantă, astfel că, mai mult decât altora, nouă ni se polliveşte hegelianul adagiu potrivit cărnia " .. .istoria ... nu este tărâmul fericirii" (9, 29).
Formându-se într-un cadm geografic divers dar echilibrat în mai toate privinţele,
motiv pentm care mereu a stârnit poftele vecinilor mai puternici sau mai obraznici,
popornl nostrn şi-a făurit de timpuriu idealul unităţii politice, ţel urmărit cu perseverenţă şi credinţă de marile sale personalităţi în decursul ultimelor secole ale istoriei
noastre. Realizarea Maiii Uniri de la 1918 reprezintă unul din cele mai semnificative
momente ale acestei istorii.
Omagiind marile personalităţi cai·e au condus popoml nostrn în acele clipe, cu
adevărat astrale pentrn realizarea unităţii noastre în vatra străbună, se cuvine să
acordăm atenţia şi cinstirea cuvenită unui "erou" mai deosebit cai·e, poate că, a fost
factornl fundamental al marelui moment din 1918, anume, cultura noastră tradtională .
Nu intenţionăm să readucem în discuţie problema pe larg dezbătută până pe la
mijlocul veacului nostrn, aceea a relaţiei dintre tradiţie şi noutate, semnificativă şi în
planul culturii, dar mai puţin în cazul cultmii române decât în cultwile occidentale,
aceasta întrncât cultura noastră tradiţională este vie, este substanţa unui mod semnificativ de viaţă umană, în vreme ce în Europa occidentală elementele principale ale
culturilor tradiţionale se mai găsesc doar în muzee şi biblioteci ca relicve ale unor
vremuri demult apuse.
Afirmarea rolului spi.Iitualităţii tradiţionale pentrn unitatea politică a poporului

.
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nostm a fost făcută de mulţi dintre mruii noştri gândito1i în cursul istoriei, începâml
cu cronicarii şi continuând cu reputaţii învăţaţi ai timpurilor modeme. Astfel, penltu
A .D. Xenopol, ca de altfel, pentm mulţi alţii, unitatea "sufletului" românesc rezidă
mai întâi în unitatea lingvistică ce face posibilă o mai rapidă răspândire a "ideilor", a
informaţiilor: "În această unitate minunată a graiului naţional la Români vedem noi
unul din mijloacele cele mai puternice de cultură" (20, 27).
În opinia lui C. Rădulescu-Motrn, temeiul existenţei noastre şi a viitorului
popornlui nostm este reprezentat de adânca înrădăcinare a credinţei într-o ordine spirituală superioară, dete1minatoru·e a unui naţionalism specific şi a unei vitalităţi rezulta1
dintr-o drastică selecţie naturală în cursul zhuciumatei noastre istorii - "Românismul
este şcoala energiei româneşti. Prin aceasta înţelegem că este spiritualitatea chemată
să ne dea încredere în viitoml neamului" (17, 44).
.Fmţa culturii noastre cru·e ne întemeiază unitatea, vine - după credinţa lui N.
Iorga - "Din sufletul rasei adaptate la mediu şi formate printr-o dezvoltare istorică de
două mii de ani" (11 ).
Din multe perspective este analizată spiritualitatea românească de diferiţi gânditori. Unul dintre cele mai ample şi mai argumentate demersmi, cu o profunzime pe
aceea~i măsură, ni se pare a fi cel blagian. Supmtul teoretic al acestei analize este
prezentat de Lucian Blaga în cunoscuta sa Trilogie a cultmii, în special prin conceptul de "matrice stilistică", paiticulruizat la cultura română prin alt termen fundamental,
"spaţiul mioritic". Acest supmt arhetipal al culturii se fo1mează în procesul complex
al etnogenezei unui popor, în cazul nostm al poporului român. Referindu-se la aceasta, în concluzia "Spaţiului mioritic", Lucian Blaga arăta: "Examenul atent şi stămitor
al culturii noastre populare ne-a dus la concluzia reconfo1tantă despre existenţa unei
matrici stilistice româneşti. Latenţele ei, întreză.Iite, ne îndreptăţesc la afi1maţiunea că
avem un înalt potenţial cultural. Tot ce putem şti, fără teama de a fi dezminţiţi, este
că suntem pmtătorii bogaţi ai unor excepţionale posibilităţi. Tot ce putem crede, fără
a săvârşi un atentat împotriva lucidităţii, este că ni s-a dat să luminăm cu floaI·ea
noastră de mâine un colţ de pământ „." (2, 330).
Încrederea în spiritualitatea tradiţională, exprimată fără rezerve de maI·elc gânditor, rezultă şi din atitudinea sa faţă de concepţia morfologilor cultmii privind raporturile dintre cultura minoră şi cultura majoră, cu universul lor axiologic, prima fiind
considerată ca exp1imând copilăria spiiitualităţii umane, iar cea de a doua maturitatea
ei, cu diferenţele specifice acestor vârste. Astfel, în concepţia blagiană atât cultura
minoră cât şi cea majoră realizează retleqii şi creaţii valorice de mru·e profunzime şi
diversitate, nejustificându-se ieraI·hiză.I·i în favoarea vreuneia dintre ele. Dacă am
accepta totuşi o anumită difcrcniicre a acestor două tipuri, am retine din aprecierile
lui Lucian Blaga mmătoaI·ele: "Cultura majoră îl îndcpă.Itează şi-l înstrăinează pe om
de rânduielile firii. Cultura minoră îl ţine îndeobşte mult mai aproape de natură.
Filosofie privind, nu se ştie dacă în cele din mmă avantajele spirituale ale unei culturi majore, tensiunile şi prohlematica acesteia, curiozităţile ce le stârneşte ş1
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satisfacţiile

sunt cucerite cu pretul unui dezavantaj care le ţine
aproape cumpăna: cu înstrăin<.U"ea prea mare a omului de veşnica Mumă. Vrem să
spunem cu aceasta numai că o comparatic a culturii minore şi a culturii majore sub
unghiul valorii, nu e tocmai simplă. Ea ni se pare chiar aşa de complicată, încât ne
vedem stătuiti să nu o atingem decât cu sfiala şi tăcerea noastră. Preferăm să lăsăm
această problemă deocamdată deschisă" (2, 349).
Dacă avem în vedere că perioada în care vede lumina tipamlui Trilogia culturii
coincide cu cea a apariţiei unor lucrări fundamentale în etnologie şi antropologia culturii, pe a căror cope1ţi figurează nurr·~ c: ";;.u·gm·et Mead sau Bronislav Malinowski,
iar din alte perspective Rene Guenon sau Vasile Lovinescu, poziţia blagiană ni se
pare nu numai firească dar şi extrem de semnificativă.
În principalele lucrări de antropologia cultmii, etnologie sau filosofia cultmii,
referinţele la această problemă ne prezintă cultura tradiţională ca având o pondere
mai mare în trecut, în timp cc cultura academică sau majoră ţine mai mult de
prezent şi viitor, sau eventual, "prima c5tc prezentă în cazul izolatelor", analiza ei
făcând substanţa acestor lucrări.
Aşa cum arătam în prima pmte a acestei lucrări, spre deosebire de marile civilizatii occidentale a căror substanţă spirituală este dată de cultura academică sau
majoră, cultura tradiţională nu lipseşte nici ca din m·ia civilizaţiei contemporane,
având însă dimensiuni diferite. În unele situatii, precum la japonezi, chinezi sau unele
populalii africane, fiind destul de cuprinzătoare, în altele fiind doar un pretext penhu
evidenţierea distanţei parcurse în timp de civilizaţia actuală. Puţine sunt exemplele de
actualizare a valorilor culturilor tradiţionale la un înalt nivel de civilizaţie şi . de integrare cu cele ale culturii academice. Poate, unele exemple destul de restrânse s-ar
putea găsi la popom·ele nordice. Peste tot aproape, unde ele mai funcţionează, aceste
valori sunt restrânse, adesea până la unilateralitate, desemnând o caracteristică sau alta
a vieţii sociale. Ceea ce este însă cel mai evident în spiritualitatea contemporană, în
special occidental-europeană şi nord-americană, este rnptura dintre cultura academică
şi cea tradiţională, cauzală îndeosebi, după părerea lui J6se 01tega y Gasset, de ma1ile dcosebi1i de conţinut, cultu1ii academice lipsindu-i dimensiunea etică, iar vieţii
practice a acestei civilizaţii lipsindu-i moralitatea. Omul civilizaţiei contemporane, prin
contcstm·ea oricărei constrângeii, respinge şi principiile între care şi pe cele morale.
"Dacă nu vreţi să vă supuneţi nici unei norme - zice înţeleptul iberic - "velis nolis"
- trebuie să vă supuneţi normei care neagă mice morală, iar acest luciu nu este
amoral, ci imoral. Este o morală negativă cm·e păstrează din cealaltă forma goală.
Cum de s-a putut crede în amoralitatea vieţii? Desigur, pcntiu că orice cultură şi civilizaţie modernă conduc spre o asemenea convingere. Acum Europa suprntă consecinţele penibile ale conduitei sale spirituale. Ea s-a angajat fără rezerve pe versantul
unei culturi magnifice, dar fără rădăcini" (8, 205).
La mai bine de o jumătate de veac de la apariţia textelor blagiene şi gassetiene
luciurile nu diferă prea mult, ba chiar, dimpot1ivă, s-ar putea spune că s-au accentuat
cc Ic

prilejuieşte,
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acele c:.u-acteristici relevate mai sus. De asemenea, în ce ne priveşte, constatăm că
tarele civilizaţiei occidentale au proliferat şi la noi, fără a disloca însă cu totul cultura tradiţională, care încă ar mai avea uncie şanse, chiar dacă minime, să revină în
actualitate şi să resemnifice un mod de iiinţw·e scx:io-uman.
Cm·c ar fi argumentele unei asemenea posibilităţi?
Sunt câteva caracteristici ale culturii noastre tradiţionale, dintre care, e drept,
unele au mai fost prezentate, dar nu suficient de nuanţat. Ele vizează actualitatea,
cuprinderea/complexitatea, sacralitatea, altruismul, moralitatea şi natunlita.tea acesteia.
Poate că lucrul cel mai imp01tant de subliniat în legătură cu spiritualit;11('~'
românească tradiţională este actualitatea ei. În pofida tuturor pr~siunilor exercitate
asupra ei, a abandonurilor din paitea unor categorii ale populaţiei (mai mult sau mai
puţin pătrunse de sentimentele apaitenenţei la naţiunea română), ea rămâne în esenţă
actuală, funcţională, întemeind un mod de viaţă care, chim· dacă nu este atât de evident distinct, se desfăşoară în vi1tutea valorilor şi cadrelor specifice acestei spiiitualităţi.
Cultura românească tradiţională încorporează în sine valori străvechi, cai·e, foaite
multe dintre ele, poate chim· cele mai impmta.nte, sunt considerate a fi precreştine,
purtătoai·e ale unor sensuri apwte specifice, după opiniile multor învăţaţi, spiritualităţii
geto-dacilor.
Respectul pentru creaţia trecutului cât şi însemnătatea ce se acordă proiecţiei în
viilor nu înclină balanţa sistemului valoric al spiritualităţii româneşti tradiţionale în
favoarea nici unuia dintre aceste două sensuri, chiar dacă în vi1tutea apaitencnţei sale
la creştinism - al cărni sens temporal este viitorul, exprimat de mesianismul său, ar fi
normal să încline spre această cai·acleristică. Ea este întradevăr prezentă, dai· nu dominatoare, nu copleşih)ill"e precum în cazul altor culturi (fie creştin-01todoxe, fie catolice
sau protestante) ale unor ix1poai·e vecine. Momentului prezentului îi sunt consacrate în
multe manifestfui spirituale tradiţionale preocupfuile cele mai imprntante. Ansamblul
creaţiilor valorice şi efmturile practice de susţinere a vieţii individuale şi colective se
concentrează în bună măsură pc momentul actual <le care sunt legate, uneori mai
pronunţat, alteori mai discret, aspecte ale trecutului şi viitomlui. Chiar dacă viziunea
mesianică a "judecăţii de apoi" şi a pai·adisului - spre exemplu - prezente şi aici, ca
în orice cultură <le factură creştină, pa.re a contrazice afirmaţiile anterioare, dacă analizăm diferite componente ale culturii în practica. vieţii comunităţilor urna.ne putem
constata temeinicia acestei poziţii. De exemplu, dacă analizăm iitul funenu· la români
(01todocşi), vom observa că preocuparea ca "trecătornlui peste apa Styxului" să nu-i
lipsească mai nimic, din merindele obişnuite unui călător plecat la o calc mai lungă
(hrană şi alte bunuri materiale), deci bunuri necesai·e până când :ţjunge "dincolo"
(îmbrăcăminte, bani, hrană, lumină, chim· unelte sau instrumente specifice rnese1iei sau
aitei practicate de "călător" în timpul vieţii lui pământene), iar efectuarea completă a
ritului funerai· este destinată asigurfu·ii, acum şi în fiecare moment prezent din viitor,
liniştii celui plecat în lumea umbrelor. Un exemplu mai deosebit ce ţine de acest ritual este ceremonia bradului, care se efectuează în situaţia decesului unui tânăr "nelu231
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mit", adică necăsătorit (potrivit informaţiilor din R. Vulcănescu, Mitologia romana, p.
186, D. Prodan, 16, 19, a informatoarei Bâlde Mmia, 87 ani, din Costeşti, nr. 1 A,
jud. H uncdoara, informaţie din februarie 1994), în cazul acestei ceremonii
înmmmântm·ea este conve1tită în nuntă, bradul îndeplinind rolul de mire sau de
mireasă, pentm ca tânăml respectiv să fie, chim· dacă numai foimal, integrat în viaţa
socială, a'itfel încât totul să intre în firea luciurilor. Interesant este şi faptul relatat de
mai multi info1matori: Bâldc Mmia din Costeşti, Crişan Marie din Stmgmi, ing.
Bădean I. din Lugoj, originm· din Cugir, deci cu toţii din aceeaşi arie geografică de
habitat) că în timpul ceremoniei funerare a unui asemenea tânăr, unde este inclus şi
ceremonialul bradului, părinţilor celui decedat nu le este pc1mis să plângă,' să se
"jeluiască", ci dimpotrivă, trebuie să adopte o atitudine sobră, toată ceremonia
încheindu-se cu o mică petrecere, simbolizând-o pe cea de la nuntă. Astfel prin ceremonia hradului se realizează atât o integrm·e socială cât şi una cosmică. Ţinuta sobră
a părinţilor celui decedat, pe care ei trebuie să o manifeste în cadiul acestei ceremonii, ne duce cu gândul la relatările scriitorilor antici referitoare la compmta.mentul
dacilor în asemenea situatii.
Multe alte exemple de integrare a individului în viaţa socială, dar şi în "lume",
deci în cosmos (conceptul de "lume" în acceptia tradiţională românească m·e o semnificatie foa1te lm·gă, cuprinzând atât societatea cât şi natura, deci universul întreg),
conferă culturii române lraditionale cm·acleristica de completitudine. Amintim dom· că
în sfera ei se regăsesc aspectele p1incipale ale vieţii (ale celei umane în special), ale
cursului vremii (succesiunii anotimpurilor), gama largă a ocupaţiilor şi un sistem complex de reguli şi noime de comprnta.ment. În legătură cu aceste aspecte, o cm·acteristică cc dorim să o subliniem este moralitatea. În afm·a celor consemnate în contextul
comparatiei cu spiritualitatea. modernă, am sublinia dom· bogătia teiminologică a culturii
române tradiţionale cu referinţă la moralitate, de pildă: omenia, cinstea, "a fi cumsecade", "a fi la locul lui", "a fi vrednic", "a fi aşezat", "a fi de treabă", "a face
pm1e dreaptă", "luptă dreaptă", "a fi drept", "a şti ce-i omenia", precum şi opusele
lor. Concordantă şi om·ecum subordonată ap<ue trăsătura altmismului (ospitalitatea,
solicitudinea, întrujutorm·ea) remm·cată de toţi cei care au venit în contact cu românii.
La id se poate spune şi despre o altă cm·acteristică - naturalitatea - sau integrm·ea armonioasă în natură. Românul este omul locului, cu cm·e este solidm· şi îl
potenţează. "Omul sfinţeşte locul" - spune un proverb românesc. Românul se simte
solidm cu întreaga natură, în cele mai diverse ipostaze şi împrejurări. Câmpia, dealul,
valea, numtclc, pădurea, cerni, stelelţ sale, som·ele, luna, lumea animalelor sunt principalele clemente de referinţă în uccst sens. Antroponimia românească este deosebit de
sugestivă în această privinţă: Câmpeanu, Munteanu, Măgurcanu, Deleanu, Giuia,
Piă.ian, Copăceanu, Codreanu, Văleanu, Brădeanu, Lupan, Vulpescu, Ursu ele„ sunt
doar câteva exemple alături de multe altele. În aceea~i măsură ele se regăsesc şi în
onomastică şi toponimic. Solidaritatea cu natura este o componentă a cm·actemlui. Ion
a lui Rebreanu este un fel de Anteu năsăudean; Vitmia din Baltagul lui Sadoveanu
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este neclintită în hotărârea sa ca stânca muntelui. Chiar Lucian Blaga afumă despre
sine: "Om de pădure sunt „.". Prezenţa acestor clemente în folclornl românesc, precum şi în literatura noastră academică este extrem de relevantă.
Încheiem această succintă prezentare cu una din trăsăturile esenţiale ale culturii
române tradiţionale, anume sacralitatea, care poate o paiticularizează cel mai bine în
rapmt cu alte cultu1i. Dacă din alte perspective culturale se vorbeşte de "locuri
sfinte", oraş sfânt, fluviu sfânt, munte, pădure, câmpie, etc., sfinte, în eul!\!:.._
românească tradiţională sacralitatea este generală şi legată de exi~i.;.nţa umanii.
Caracteristica. hieratică o întâlnim în vaiii ipostaze şi momente. Ţara sfântă, gr:lul
sfânt, iloai·e sfântă (floai·ea soarelui, busuiocul), pom sfânt (mă.ml), copaci sfinţi
(bradul, stejaiul, salcia, fagul, etc.). În .p1ivinta grâului este generală credinţa cum că
bobul de grâu ai·e imprimat la un capăt chipul lui Ch1istos, grâul fiind, în tradiţia
populai·ă, alături de viţa de vie, unul dintre judecătorii de la Poarta Raiului „. Sub
incidenta sacmlui sunt puse toate lucmrile, plantele, animalele, oamenii şi timpul. Din
/
această perspectivă există "locuri bune" şi "locuri rele", "zile bune'! şi "zile rele",
cum asupra a tot şi a toate ce există se răsfrânge dihotomia bine-rău.
Relevând dimensiunea hieratică a spiiitualităţii române nu putem omite faptul că
în concepţia anticilor, Hyperboreea, de fapt ţai·a dacilor nord-dunăreni, era considerat
un ţinut sacru. Anton Dumitriu detaliază aceste cai·acteristici în lucrarea sa The1rn
Mirabilis, cai·e denumeşte de fapt Dacia, ţara strămoşilor noştri, a căror existenţă "se
desfăşura sub zodia lui Zamolxis" (6, 77).
În relaţia dintre om şi natură se produc numeroase momente şi acte de
sacralizare, ritualuri cai·e vin din străfundmi de istorie, fiind integrate unelt(,. dintre ele
crestinismului ' altele rămânând doar tolerate ' dar practicându-se si în pl·ezent în
diferite împrejurări, precum sacralizarea ţai·inii, a tmmelor, a casei, a gospodăriei, a
înţelegei'ilor, aqiunilor, deci a tuturor tipurilor de rapo1tmi ale omului cu lumea, cu
timpul, cu semenii săi şi cu sine însuşi.
Încheind prczentai·ea unui număr restrâns de componente ale culturii româneşti
tradiţionale accentuăm ideea susţinută de mulţi cercetători cum că elementele respective, alături de altele precum limba, mitu1ile, cântecele, jocmile, legendele şi altele,
conferă unitate şi perenitate vieţii noastre spirituale.
Această ca.racte1istică a servit drept temei şi stindard în lupta pentrn realiza.rea
unităţii politice, căreia îi "primează - după cum spune N. Iorga - unitatea culturală a
neamului" (10, 85).
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The Roma11ia11 tradiâonal cu/ture as a groundfor national unit)'
Summary
Thc p;:ipcr is dcdicatcd to the 75th anniversmy of the I st December
1918 (ireal Union m1d it prescnts an opinion on the Romanian traditional culturc's place and pa.tt dw"ing the complex process of achieving national unity.
The factors regardcd as most important for the reaching of lraditional Romanian culturc unity are presented and concisely analysed. Thcse
factors are: thc unity of value systcm as a result of archctypes unity
within its substratum, thc sacredness as defming feature of traditional
Romanian spirituality together with its naturalness.
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MAniAN CuMi, CIVILIZATIA PRIMEI EPOCI A FIERULUI ÎN
SUD„VESTUL ROMÂNIEI, BibliodtEcA TltRAcoloqicA IV,
BucURESTi
, 199J, Jl 1 p. TEXT, 11 fiquni ÎN TEXT, 109 plANSE
,

După monografia dedicată epocii neolitice din Banat 1, a apărut o nouă lucrare
referitoare la teritoriile sud-vestice ale României, în care este abordat un interval de
timp mai îndelungat din istoria veche a acestui spaţiu, şi anume cel al primei epoci
a fiemlui. Autorul ei, Maiian Gumă, s-a făcut remarcat vreme de aproape două
decenii prin ample cercetări şi impo1tante studii cu privire la aproape toate perioadele
evoluţiei preistorice a Banatului. În mod firesc, lucrarea se bazează pe aceste
cercetări, dai· şi pe cele efectuate de generaţii de arheologi, zona geografică supusă
expertizei fiind una dintre cele mai intens investigate din România.
Monografia este structurată pe patru capitole mari, care sunt precedate de o
prefaţă, lista abrevierilor şi a bibliografiei şi sunt urmate de concluzii, note, repertoriul de descoperiri, un rezumat în limba germană, planşe, precum şi de harta fizicogeografică a Banatului şi de un amplu tabel, în care sunt introduse schemele cronologice refe1itoare la epoca tratată, ce au fost elaborate pentru mai multe regiuni euroasiatice. Acesta din urmă sintetizează de fapt unul din subcapitolele introductive, cel
cu privire la problemele de terminologie, sisteme cronologice şi de periodizare ale
p1imei epoci a fierului, în esenţă util pentru plasarea temporală a descoperirilor
bănăţene, totuşi mult prea lung în economia lucrării şi prea detaliat, parcurgerea şi
înţelegerea sa dovedindu-se astfel destul de anevoioasă. Dintre diferitele scheme de
periodizai·e propuse pentm prima epocă a fierului, autorul optează pentru cea tripartită
(perioada timpurie, mijlocie şi târzie), acceptând ca o etapă de evoluţie distinctă şi o
perioadă de tranziţie de la epoca bronzului.
Analiza manifestălilor etno-culturale ale aşa-numitei perioade de tranziţie şi ale
epocii fiemlui din sud-vestul României este precedată de prezentarea cultmilor specifice Bronzului târziu din acest spaţiu: Cruceni-Belegi~, răspândită în zonele de câmpie
din Banatul de vest, Zuto Brdo-Gârla Mare, plasată într-o zonă limitată de-a lungul
Dunălii, Balta Sărată, aflată în zonele piemontane estice, cultura mormintelor tumulare
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şi

grupul Igriţa, prezente în nordul Banatului
Pent:m aproape toate aspectele menţionate, cercetările româneşti sunt deosebit de
intense, din păcate însă multe dintre ele, chiar săpături de câteva decenii, n-au intrat
încă în circuitul ştiinţific. Un merit deosebit al lui M. Gumă este că, cu acordul
colegilor, a folosit o se1ie de informaţii inedite, pe care le-a alăturat celor deja publicate, astfel că a obţinut o imagine mai nuanţată şi mai exactă a fenomenelor petrecute.
În periodizarea în două faze a culturii Cruceni-BelegiS sunt luate în consideraţie
diferenţierile sesizate în ornamentica ceramicii. Decorul primei faze este reprezentat în·
principal de motivele geometrice spiralice, realizate în tehnica imprimeurilor ''şnurate"
şi, mai rar, a inciziilor incrustate în alb, în timp ce în cea de a doua fază predominante devin canelurile .. Evoluţia culturii se petrece, potrivit părerii autorului, numai în
pai1e concordantă cu opiniile exprimate de alţi cercetători, în intervalul fazelor
Reinecke BB2-D şi începutul sau chiar mijlocul fazei Ha A 1· O evoluţie aproape
similară celeia sesizată în cultura Cruceni-Belegi~ este surprinsă şi în cadrul culturii
Zuto Brdo-Gârla Mare. Aici este sesizată, de asemenea, o etapă târzie, ce se caracte1izează prin vase cu decor canelat, al cărei sfârşit este datat în prima jumătate a
fazei Ha A 1. Pentru grupul Balta Sărată se evidenţiază o etapă finală, care se consideră că a suferit, din a doua jumătate a fazei Reinecke BD, influenţele grupului
Igriţa. Sfârşitul său este plasat tot în prima jumătate sau la mijlocul fazei Ha A 1·
Celui mai recent moment al epocii bronzului din Banat i se atribuie şi depozitul de la Cornuţel, pentru care se aduce şi o precizare importantă, neconsemnată cu
ocazia primei sale publicări2, şi anume că vasul în care se aflau piesele de bronz
este de culoai·e neagră lustruită în exterior şi roşie în interior. Acest depozit a fost
încadrat de M. Rusu3 şi M. Petrescu-Dîmboviţa4 în grupul, respectiv seria UriuDomănesti, sincronizate de ambii autori cu faza Reinecke BD. O datare identică a
fost pro~usă şi de către T. Kemenczei5. M. Gumă îl include de _asemenea în se1ia
Uriu-Domăneşti, a cărei perioadă de existenţă o prelungeşte până în faza Ha Al·
Am arătat deja cu alte prilejuri6 că depozitele transilvănene şi bănăţene din
perioada căreia îi aparţine şi descoperirea de la Uriu nu pot fi atribuite unei serii
unitare, datorită faptului că compoziţia lor variază substanţial de la un teritoriu la
altul. Ele reflectă obiceiuri de depunere regional diferite, iar piesele care le alcătuiesc
sunt produse ale unor centre metalurgice deosebite. Depozitul de la Cornuţel, alcătuit
exclusiv din podoabe, este apropiat celora din vestul Transilvaniei. T. Kemenczei
chiai· îl alătură acestora7. Eu nu l-am inclus printre cele de tip Arpăşel, întrucât pe
acestea le-am considerat ca depuneri ale populaţiilor Igriţa şi Cehăluţ, mi, la data
redactării studiului meu, nici una din acestea nu era atestată în Banat. A vând în
vedere apai·iţia recentă a unei alte descoperiri cu piese vest transilvănene - depozitul
de la Zăgujeni, cât şi posibila prezenţă efectivă a grupului Igriţa în nord-estul
Banatului, este posibil că aria de răspândire a depozitelor de tip Arpăşel s-a 'extins şi
în teritmiile aflate mult la sud de Mureş.
Depozitele de· tip Arpăşel, ca de altfel şi cele de tip Uiiu-Opalyi din zona
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Tisei superioare , acoperă o secvenţă cronologică relativ îndelungată, care corespunde
cu fazele Reinecke BC (C2)-D şi începutul fazei Ha A. În această ptivinţă sunt de
acord cu opinia exprimată de M. Gumă. Mult mai dificilă este însă o datare mai
restrânsă a unuia sau altuia dintre depozite în cadml intervalului de timp menţionat,
aceasta din cauză că depunerile, care au avut loc succesiv, conţin de regulă piese de
bronz confecţionate şi folosite o pe1ioadă mai îndelungată. Observaţia este valabilă şi
în cazul pieselor directoare, cu evoluţii tipologice deja bine studiate, cum sunt
topoarele cu disc şi spin din depozitele de tip Uriu-Opâlyi sau pandantivele din
depozitele de tip Arpă.~el.
Depozitul de la Comuţel nu conţine nici o piesă care ar putea fi considerată de
dată mai recentă şi care ar impune datarea descoperirii exclusiv în faza Ha A 19.
Vasul în care se aflau bronzurile este de asemenea puţin sensibil la evaluări cronologice mai restrânse, chiar dacă este dublu colorat, ştiut fiind că cest procedeu de
ardere a ceramicii apare destul de timpuriu IO şi se întâlneşte în mai multe aspecte
culturale, inclusiv în grupul Igriţa, aici nu numai în ultima sa etapă 11.
Fireşte, cele arătate mai sus nu se doresc a fi argumente împotriva datărilor
propuse de M. Gumă pentm sfârşitul cultw·ilor discutate şi nici nu exclud măcar
posibilitatea încadrării depozitului de la Comuţel într-un moment mai recent decât
faza Reinecke BD. Ele pledează însă pentru o folosire precaută a depozitelor de
bronzuri în abordm·ea problemelor de cronologie.
Între epoca bronzului şi cca a fierului, M. Gumă interpune o pe1ioadă, pe care
o numeşte de tranziţie. o astfel de definire a secvenţei de timp în discuţie apare însă
mai rm· în literatura de specialitatel 2, ea fiind inclusă fie în epoca bronzului, ca cea
mai recentă fază a ei, fie în epoca fierului. Aceasta şi datorită faptului că o parte a
trăsăturilor caracteristice unei anumite epoci apare de regulă încă în etapa ce o precede, tranziţia putând fi astfel sesizată în aproape toate perioadele istorice.
Contrm· unor păreri anterioare ce susţin existenţa în sud-vestul României a unei
unităţi culturale nediferenţiate în cursul perioadei Ha A, cm·e a p1imit felurite denumiti (Susani, Susani-Bobda, Susani-Hinova-Vfutopl3), M.Gumă îşi exp1imă opinia că
la nivelul acestei etape sunt prezente aici mai multe grupuri culturalel4 distincte:
Susani în nordul Banatului, Bobda în vestul şi nord-vestul aceleiaşi regiuni, Ticvaniul
Mm·e-Karaburna III în sud-vestul şi nord-vestul Banatului românesc, extinsă şi în
sudul Voivodinei, Moldova Nouă în sudul Banatului şi Hinova-Balta Verde sau
Hinova-Mala Vrbica în sudul Olteniei, precum şi în nord-estul Serbiei şi, probabil, în
nord-vestul Bulgariei. Deosebitile dintre ele sunt puse pe seama unor tradiţii culturale
diferite ale Bronzului târziu, care au generat pmticulmităţi zonale suficient de substanţiale, pentru a nu pemtlte asocierea lor într-o singură cultură.
Marea majoritate a descope1irilor acestei perioade provine din complexe fi.merare. Ele indică existenţa unui rit unitar, cel al incineraţiei în urne, şi ritualuri apropiate. Excepţie sunt doar tumulii de la Susani şi Vfutop, cm·e se integrează la rândul
lor între monumentele cu o constmcţie asemănătom·e, prezente în cadrul mai multor
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15
culturi
Având în vedere caracterul descoperirilor, este cert faptul ca mcă nu au
fost dezvăluite toate aspectele proprii comunităţilor perioadei în discuţie. Este deci
posibil ca diversificarea trăsăturilor definitorii ale culturii materiale pe ansamblul ei să
nu fie atât de pregnantă, mai ales că acum tendinţa de uniformizare a decorului
ceramicii pe spaţii mai vaste, prin folosirea predilectă . a tehnicii canelării, ce a
început cu o etapă mai devreme, se accentuiează.
Începutul primei epoci a fierului în sud-vestul României este datat pe la
1050/1000 î.d.Ch. Apariţia sa este marcată, potrivit autorului, de modificări importante
etno-culturale, schimbarea tipului de habitat şi apaiiţiaunor noi aşezări în alte locuri
decât în cele în care erau acestea plasate în etapele anterioare, transformări
substanţiale în mentalitate şi practici rituale, în structurile socio-economice, în
producţia materială.

Celui mai timpuriu aspect al noii epoci din sud-vestul României îi sunt atribuite
descoperi.lile ce se caracterizează prin folosirea aproape exclusivă a ceramicii negre
lustruite, ornamentate p1in canelare sau faţetare. Alăturându-se opiniilor ce extind aria
culturii Gava, desemnată şi prin alţi termeni: Gava-Holihrady, Gava-Mediaş · etc., pe
un vast teritoriu 16, M. Gumă include aspectul menţionat printre manifestările acestei
culturi. Apariţia sa în Banat este explicată printr-un fenomen de expansiune sau aculturaţie, care a pornit din zona ei de origine, aflată în regiunea Tisei superioare:
Existenţa în Hallstatt-ul timpuriu în spaţiul cai-pato-dunărean a două maii unităţi
culturale, una caracterizată p1in ceramica canelată, cealaltă prin ceramica imp1imată,
este clar documentată. Cultura Gava este doar una dintre componentele primei unităţi.
Pe parcursul evoluţiei sale, aria de răspândire a culturii a cunoscut desigur modificări,
expansiunea ei, care ai· fi determinat modificări substanţiale etno-culturale în teritorii
mai mult sau mai puţin îndepărtate nu este însă certificată I 7, după cum nu există
dovezi arheologice cu privire la procesul de aculturaţie. Descoperirile cu ceramică
neagră canelată nu pot fi incluse în ansamblul lor într-o singură cultură, chiar dacă
ele prezintă câteva trăsături apropiate. Atribuirea unor astfel de descoperiri din Banat
culturii Gava este şi mai puţin îndreptăţită, dat fiind că aici, aşa cum de altfel a
demonstrat şi M. Gumă, ceramica canelată are o îndelungată tradiţie, iar unele dintre
fo1mele ceramice caracteristice perioadei în discuţie îşi au prototipuri, ce au parcurs,
de asemenea, o evoluţie locală de mai multe secolel8.
Numărul descoperirilor · din Banat imediat posterioare etapei Susani sunt încă
puţine şi în bună parte inedite. A vând în vedere că cele mai semnificative materiale
au rezultat prin cercetările efectuate la Remetea Mare - "Gomila lui Pituţ",
descoperirile bănăţene cu ceramică neagră lustruită canelată ar putea fi reunite sub
denumirea de grupul Remetea Marel9.
Pe baza situlei de bronz de tip Hajduboszormeny descoperită întâmplător la
Remetea Mai·e - "Gomila lui Pituţ20, aşezarea de aici este datată de autor în faza
Ha B l · Tot în această fază surit încadrate celelalte descopedri cu ceramică neagră
canelată din Banat. Se menţionează şi posibilitatea ca începuturile acestui aspect să se
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dateze îrn.:ă în faza Ha A2, iar sfârşitul lui la începutul sau în prima jumătate a fazei
Ha B2. Pe baza analogiilor stabilite între descoperirile de la Remetea Mare şi
Vă.rădiu, respectiv cele din nivelul II al a5ezării de la Teleac, M. Gumă se pronunţă,
fomte probabil justificat, pentru o datare mai coborâtă a începuturilor fazei Teleac II,
implicit şi a fazei Teleac I, decât au propus autorii cercetărilor de aici2 l.
În cea de a doua fază a etapei timpurii a plimei epoci a fierului, potrivit periodizării stabilite de M. Gumă, sunt evidenţiate două grupuri culturale distincte, considerate de caracter intrnsiv, care au avut o evoluţie paralelă: Gomen-Kalak:1_13n22
(Bosul Illa) şi Insula Banului.
Aria de răspândi.re a primului grup cuprinde nordul Serbiei, regiunea Srem, o
pmte din Backa şi Banatul românesc, cu unele penetraţii în sud-vestul Olteniei.
Decorul preferat al ceramicii, singura categorie de mtefact descoperită până în prezent
în Banat, este realizat în tehnica inciziei. Acest fapt îl determină pe M. Gumă să circumscrie gmpul unui complex cultural mai vast cu ceramică incizată din zonele nordvest balcanică şi sud-est alpină, în care sunt incluse şi "câmpmile de urne" târzii de
tip Dobova-Ruse (Malia Rast).
Descoperirile grupului Insula Banului au fost identificate în zonele dunărene din
sud-vestul României, nord-estul Serbiei şi nord-vestul Bulgariei. Acest grup aparţine
complexului cultural cu ceramică imprimată, în cadrul cărnia se individualizează mai
ales prin câteva motive decorative, cum este cel al cerculeţelor cu o cruce interioară
în relief.
Ambele grupmi sunt încadrate cronologic în fazele Ha B1-B3, cu posibilitatea
ca grupul Gornea-Kalakaca să fi apărut ceva mai timpuriu în sudul Banatului. Ele
sunt interpretate de autor ca reprezentând elementele etno-culturale de bază, care au
conhibuit la geneza culturii Basarabi şi la crearea specificităţii inconfundabile a
ceramicii sale.
Cultura Basarabi este încadrată în etapa mijlocie a primei epoci a fierului în
sud-vestul României. Dacă în tratarea problematicii aspectelor culturale anteriom·e,
autmul a trebuit să apeleze în bună măsură la rezultatele, multe încă inedite, obţinute
de alţi cercetători, în studierea vestigiilor Basarabi el s-a bazat în principal pe propriile săpături. Chiar dacă o pru1e importantă a descoperirilor a fost pusă deja în circulaţia ştiinţifică, ar fi fost totuşi necesru·ă o analiză mai consistentă a materialului
bănăţean şi o comparaţie mai detaliată cu descoperirile din alte zone23, astfel contribuţia la cunoaşterea fenomenului Basru·abi pe ansamblul arici sale de răspândire ar
fi fost mai importantă. Aceasta se impunea cu atât mai mult cu cât concluziile
prezentate cu privire la aria primru·ă a cultw·ii şi datarea începuturilor sale sunt
diferite de cele exprimate de un alt recunoscut specialist în domeniu24.
Spre deosebit'c de propunerile anterioare de periodizare, M. Gumă . împwte
evoluţia culturii Busw·ubi în trei faze. În prima fază (I), ulătuli de clementele tipkc
culturii, mui persistă şi unele motive decorative caracteristice grupurilor GornenKnlnkn~n şi Insula Banului. Aceustă fază, datată în primu jumătntc şi la mijlocul sec.
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VIII î.d.Ch. este documentată în Banat, Oltenia, nordul Serbiei şi în Transilvania, pe
cursul mijlociu al Mureşului. În faza mijlocie (II), cultura Basarabi cunoaşte maxima
sa extensiune teritorială. Această fază, cea mai lungă din evoluţia culturii, este datată,
pe baza unor piese de bronz şi fier, în a doua jumătate a sec. VIII şi prima
jumătate a sec. VII î.d.Ch. Faza târzie (III), datată în a doua jumătate a sec. VII
î.d.Ch., este mai slab reprezentată în Banat: o parte a locuinţelor din aşezarea de la
Valea Tirnişului-"Rovine" şi, eventual, mormântul de incineraţie din T. IV de la
Moldova Veche-"Ostrov".
Cercetă.Iile cu privire la etapa târzie a primei epoci a fo"~•lui în sud-vestul
României sunt încă puţine, din acest motiv procesul evolutiv petrecut aici n-a putut fi
definit în toate amănuntele sale. Pentru perioada imediat poste1ioară culturii Basarabi
sunt reliefate totuşi două aspecte culturale distincte, unul ilustrnt prin descoperirile de
la Remetea Mare - "Gomila lui Gabor", celălalt prin cele ce provin din nivelul supeIior al aşezătii de la Remetea Pogănici - "Dealul Păscoani". Acesta din urmă prezintă
caracteristici asemănătoare cu cele ale gmpului Ferigile. Următoarei faze, plasată în a
doua jumătate a sec. VI şi piima jumătate a sec. V î.d.Ch. îi sunt atribuite necropola
tumulară de incineraţie de la Ieşelniţa şi o descoperire întâmplătoare de la Moldova
Veche, iar ultimei faze, cuprinsă între a doua jumătate a sec. V şi prima jumătate a
sec. IV î.d.Ch., m01mântul de incineraţie de la Brebu şi coiful de bronz de tip
greco-ilir de la Berzovia.
Deşi pe parcursul descrierii evoluţiei culturale din sud-vestul României în
Bronzul timpuriu şi Hallstatt a făcut, firesc, dese referui la descoperirile de metal de
aici, M. Gumă le tratează pe acestea şi într-un capitol separat.
Analiza pieselor de aur şi bronz este însoţită şi de un repertoriu de descoperiri.
În redactarea acestuia din mmă, soluţia aleasă de autor nu mi se pare a fi fost cea
mai adecvată, întmcât, mai ales pentru descoperirile de bronzuri, informaţiile pe care
le oferă sunt puţine (de ex. pentm depozite se menţionează doar provenienţa lor
dintr-una sau alta dintre localităţi, fără precizări, măcar succinte, cu pnvlfe la
condiţiile de descoperire şi compoziţia lor). În plus, aceste informaţii se regăsesc în
totalitatea lor în lista de descoperiri din finalul monografiei.
Dintre localităţile din Banatul românesc cu descope1iri de bronzuri databile între
fazele BD - Ha D trebuie eliminate, foarte probabil, Şandra, de unde se cunoaşte cu
ce1titudine doar un depozit din Bronzul mijlociu25, şi, sigur, Moldoviţa, depozitul
presupus a fi fost găsit aici provenind de fapt de la Banatski Karlovac, localitate din
Banatul sârbesc, la sud-vest de Vr5ac26.
Câteva dintre depozitele bănăţene (Comuţel, Drencova II, Liubcova, eventual şi
altele) sunt considerate de autor ca probabile inventare de morminte. Pentru p1imele
două, chiar în lipsa observaţiilor riguroase cu privire la condiţiile lor de descoperire,
nu există argumente pentm o astfel de inte1pretare. Cele invocate de M. Gumă, şi
anume că în compoziţia unor depozite sunt prezente exclusiv sau cu preponderenţă
podoabe şi că vao;ele în cure au fost adăpostite piesele de metal se aseamănă urnelor
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din necropole, nu constituie, evident, criterii în stabilirea caracterului funerar al acestor descoperiri de bronzuri. În schimb, piesele de la Liubcova-"Ţiglărie" ar putea
reprezenta într-adevăr inventarnl unui mormânt, mai ales că ele au apărut în cadrul
unei necropole, într-un vas de lut în care se găseau şi oase calcinate. Aprutenenţa
descoperirii la necropola de tip Zuto Brdo-Gârla Mare, susţinută atât de M. Gumă cât
şi de autorul p1imei sale publicăti27, nu este totuşi pe deplin probată. Urna (?) nu
prezintă nici un fel de indicii cru·e ru· pe1mite o încadrare culturală sigură, iar cele
mai multe dintre piesele de bronz, printre care şi pandantivul în formă de rondelă rn
peduncul şi urechiuşă de atârnare28, au o durată de existenţă ce depăşeşte sigur pe
cea a culturii Zuto Brdo-Gârla Mare.
Din păcate, analiza depozitelor de bronzuri şi tezaurelor de aur bănăţene efectuată de M. Gumă nu este suficient de minutioasă. Surp1inzător, lipsesc aproape cu
totul consideraţiile cu p1ivire la descoperirile identice din teritoriile imediat învecinate
vestice şi sud-vestice. Depozitele sunt încadrate în se1iile transilvănene mai demult
stabilite, e drept cu unele modificări de datare ale acestora. Rapmtătile unilaterale
doar la descoperirile transilvănene nu pot crea însă o imagine adecvată a fenomenului
depune1ilor din Banat, deoarece depozitele de aici apatţin unor tipmi, în ale căror a1·ii
de răspândire nu intră în mod obligatoriu în toate etapele de evoluţie şi Transilvania.
Numai un studiu detaliat al depozitelor din sud-vestul României va putea evidenţia
caracteristicile cru·e le sunt proprii, precum şi trtăsătu1ile care le apropie sau le
deosebesc de depozitele din alte zone.
Prin cele cinci obiecte de fier aflate în contexte timpurii, Banatul se înscrie, aşa
c.um remarcă şi M. Gumă, printre ariile prima1·e de prelucra1·e a acestui metal din
zona cai.pato-dunăreană. În explica1·ea apmi\.iei noii metalurgii în acest spaţiu, automl
optează pentru ipoteza formulată de M. Rusu29, potrivit căreia trecerea la
confecţionarea obiectelor de fier s-a petrecut în mma unui proces de acumulare treptată a cunoştinţelor tehnologice în cadrul centrelor locale de metalurgie a bronzului.
Această ipoteză este reconfirmată -de recenta descoperire de la Pacin, unde este
prezentă o tmtă de bronz, peste ca1·e s-a turnat fier (de fapt oţel), dovadă că meşteml
turnător de odinioară a cunoscut şi a folosit ambele metale30.
Exegeza asupra proceselor şi fenomenelor din sud-vestul României în Bronzul
târziu şi în prima epocă a fiemlui este completată de datele şi consideraţiile cu
privire la manifestările spilituale, în care se fac referiri la plastică, a.Ita decorativă, ritu1i şi ritualuri funerare, practici de cult şi credinţe religioase.
În capitolul de concluzii sunt inserate şi interpretfuile istmice date de autor
realităţilor arheologice surprinse. Dintre acestea menţionez doru· că cultura Basarabi
este considerată rezltanta unei sinteze etno-culturale traco-ilire, pe un fond preponderent tracic însă. În p1ivinţa atribuirii acestei cultmi populaţiei geto-dacice, fără a o
respinge, M. Gumă crede totuşi că mai sunt necesru·e discuţii şi precizfui. Prezenţa
sigură a acestei populaţii în Banat poate fi susţinută, potiivit pfu·erii sale, doa1· de la
nivelul descope1ililor de tip Ferigile-Bârseşti.
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se pot aduce unele amendamente la opiniile exprimate şi critici, de
ex. în legătură cu lungimea excesivă a listei bibliografice, prin cuprinderea şi a unor
lucrări irelevante pentru probleme tratate, precum şi prin înşirarea lucrfuilor cu subiect
şi rezolvfu·i identice ale aceluiaşi autor, sau în privinţa faptului că s-a crezut suficient
doar un rezumat de o singură pagină, în acest fel recepţionarea cărţii de către lumea
ştiinţifică internaţională devenind, evident, mai dificilă, monografia elaborată de M.
Gumă reprezintă, fără îndoială, o contribuţie substanţială la istoria teritoriilor sud-vestice ale României, dar şi un impo1tant jalon în cercetarea epocii fierului din întreg
Cu •toate

că

spaţiul carpato-dunărean.

CAROL KACSO
Baia Mare
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NOTE
1. Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Bibliotheca Musei Napocensis IV, Cluj-

Napoca, 1979.
2. I. Stratan, SCIV 15, 1964, p. 523 sqq.
3. M. Rusu, Dacia N.S. 7, 1963, p. 205.
4. M. Peh·escu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, p.
55; idem, Die Sicheln in Rumănien mit Corpus der jung- und spătbronzezeitlichen
Horte Rumăniens, PBF. XVIII, 1, Mi.inchen, 1978, p. 100, Nr. 19.
5. T. Kemenczei, FIA, 42, 1991, p. 48.
6. C. Kacs6, SCIV A, 41, 1990, p. 246 ; Idem, Symposia Thracologica, 8, Satu
Mare 1990, p. 47; Idem, Der Bronzefund von A1păsel, în Neue Depotfunde aus
Rumănien, PAS, 10, Berlin, 1994 (sub tipar).
7. T. Kemenczei, loc. cit.
8. C. Kacs6, Der Hortfund von Lăschia, în Neue Depotfund aus Rumănien, PAS,
IO, Berlin, 1994 (sub tipar).
9. Aşa cum a arătat T. Kemenczei, op. cit., p. 36 sqq., acul cu capul în formă de
măciulie, considerat de B. Hănsel, Beitrăge ·zur regionalen und chronologischen
Gliedernng der ălteren Hallstattzeit an der unteren Donau, Bonn, 1976, p. 94 şi A.
Mozsolics, Bronzefunde aus Ungam, Budapest, 1985, p. 84 ca piesă ce înscrie
depozitul în Ha A 1, apare în sud-vestul Slovaciei, Câmpia ungară şi vestul
Transilvaniei în descoperiri mai vechi.
10. T. Kemenczei, ArchErt 92, 1968, p. 183.
11. I. Emooi, SCIVA, 31, 1980, p. 257.
12. De ex. P. Medovic, RadVM 31, 1988-89, p. 45 sqq. pentru Voivodina, în cadrul
unui interval de timp mai îndelungat decât cel la care se referă M. Gumă, sau V.
Vasiliev, I .AL Aldea, H. Ciugudeanu, Civilizatia dacică timpurie în aria intercamatică a României. Contributii arheologice: asezarea fortificată de la Teleac, ClujNapoca, 1991, p. 129, pentru Transilvania.
.
13. În afara denumirilor menţionate de M. Gumă, au mai fost propuse şi altele:
Belegi~-Bobda, (S. Foltiny, WissArbeitenBurgenland, 71, 1985, p. 118), Bobda IISusani-Belegi~ II, (A. Laszl6, Etudes et Recherches Arch. de l'Univ. de Liege, 36,
1989, p. 111 cu literatura mai veche).
14. Întrucât termenul de grupă culturală, folosit într-un sens diferit de cel de grup
cultural, este intraductibil, ar fi fost preferabilă utilizarea unui alt termen, de ex.
facies cultural, considerat de altfel chiar de autor ca aproape sinonim celui de
grnpă culturală.

15. C. Kacso, Thraco-Dacica, 11, 1990, p. 79 sqq.
16. Penhu presupusa prezenţă Gava în Voivodina s-a
GPSKV, 16, 1990, p. 63 sqq.
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pronunţat

recent

şi

D. Gacic,

17. A. Vulpe, Dacia, N.S., 31, 1987, p. 80, nota 12.
18. S. Forenbaher, Opuscula Archaeologica, 13, 1988, p. 23 sqq (cu literatura mai
veche); T. Kemenczei, Foi Arch 42, 1991, p. 36.
19. Cf. şi A. Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in
Rumănien, PBF. VI, 9, Milnchen, 1990, pl. 62 (tabelul sincronismelor culturale).
20. F. Medeleţ, Dacia N.S., 18, 1974, p. 95 sqq.
21. V. Vasiliev, IAI. Aldea, H. Ciugudeanu, op. cit.. p. 102 sqq.
22. Termenul a fost folosit pentru prima dată de M. Gumă (SCIVA 32, 1981, p. 63)
pentru a delimita orizontul de descoperiri mai vechi din cadrul grupului Bosut. El
este utilizat în literatura de specialitate românească şi este acceptat, mai nou, şi de
câţiva cercetători străini.

23. Inclusiv cu cele din teritoriul est alpin, unde, în cadrul unor monumente din sec.
VIII î.d.Ch. sunt prezente nu numai elemente decorative de "stil Basarabi", cum
specifică M. Gumă, ci şi vase Basarabi. Cf. şi C. Metzner-Nebelsick, in Festschr.
zum 50 jăhrigen Bestehen des Institutes fiir Ur-und Frilhgeschichte der LeopoldFranzens-Univ. Innsbruck, UPA, 8, Bonn, 1992, p. 349 sqq.; S. Stegmann-Rajtar,
Ber.RGK 73, 1992, p. 87 sqq.
24. A. Vulpe, op. cit., p. 106 sqq.
25. D. Popescu, M. Rusu, InvArch, 1966, 1, RIO.
26. Precizarea lui B. Milleker, Delmagyarorszag regisegleletei a honfoglalas elbtti
idokbăl I, Temesvâr 1897, p. 55 sqq. cu privire la localitatea de descoperire este
foarte clară: "Karolyfalva, Temes vm.; Fehertemplomi jarâs". Aceeaşi localitate, de
această dată cu denumirea ei sârbească, respectiv germană, este menţionată de
Milleker şi într-o lucrare ulterioară (Starinar, 15, 1940, p. 23), dar şi de F. Holste,
Hortfunde Stidosteuropas Marburg/Lahn, 1951, p. 10 şi M. Gara5anin (red.),
Praistorijske ostave v Srbii i Vojvodini, I, Beograd, 1975, pi. 76-77.
27. C. Săcărin, Banatica, 8, 1985, p. 91 sqq.
28. Analogii la Brcxlski Varos (K. Vinski-Gasparini, Kultura oolja sa zararna u sjevernoj Hrvatskoj, Zadar, 1973, pi. 56, 35), Gad (M. Garasanin (red.), op. cit. pL.
57, 1-2), K,k (I. Kilian-Dirlmeier, Gilrtelhaken, Gilrtelbleche und Blechgiirtel in·
Mitteleuropa, PBF, XII, 2, Milnchen, 1975, pi. 65, 6), Pricac (K. Vinski-Gasparini,
op. cit., pi. 71, 1), Veliko Nabrde (K. Vinski-Gasparini, op. cit., pi. 44, 18). Acest
tip de pandantiv este considerat de M. Gumă ca prototipul îndepărtat al pandantivelor de tip Ghidici. Aceeaşi idee a fost avansată mai de mult de I. KilianDirlmeier, Anhănger in Griechenland von der mykenischen bis zur spătgeo
metrischen Zeit, PBF, XI, 2, Milnchen, 1979, p. 9.
29. M. Rusu, în In Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 349 sqq.
30. M. Hellebrandt, ComArchHun. 1989, p. 110.
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ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE SECTIA DE ISTORIE A

MUZEULUIBANATULUl~i994

I.

Membrii Secţiei de istorie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II.

Valeria Arjoca
Tatiana Bădescu
Dr. Doina Benea
Eleonora Calincof (la I .XI s-a pensionat)
Octavian Dogaiiu
Florin Draşovean
Vasile Dudaş
Rodica Giurgiu
Elena lgnătoaie
Mircea Mare
Vasile Rămneanţu
Alexandru Rădulescu
Silviu Saftu
Nicoleta Toma

Activitatea expoziţională
l . Reorganizarea

expoziţiei

de

bază

(partea privind epoca

romană, prefeudală,

modernă şi contemporană)

2. Noi descoperiri arheologice în Banat - expoziţie temporară
3. Presa din Banat în perioada interbelică - expoziţie temporară
fost realizată în colaborare cu Biblioteca jud. Timiş)
4. Centml de olărie de la Micăsasa - expoziţie temporai·ă
5. Ceramica daco-romană din Banat (sec. III - IV)
6. Pavel Chinezu şi epoca sa
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(Expoziţia

a

m.

Santiere arheologice

1. Foeni
- coordonator
2. Sânandrei
- coordonator
3. Timişoara (Freidorf) - coordonator
4. Tibiscum
- ,coordonator
- coordonator
5. Făget
IV.

FI. Draşovean
FI. Draşovean ·
Mircea Mare
dr. Doina Benea
Al. Rădulescu

Manifestări ştiin ţijice

1. Colocviu ştiinţific: "Problema continuităţii în vestul României, în v1Z1unea
descoperirilor arheologice" (în colaborare cu Muzeul jud. Arad), 19 ianuarie
1994 la Timişoara, 21 ianuarie 1994 la Arad.
2. Simpozion naţional: "100 de ani de la procesul memorandiştilor" (în colabora.re cu Inspectoratul penau cultură al jud. Timiş şi Muzeul de istorie şi
etnografie Lugoj), Lugoj 13-15 mai 1994.
3. Simpozion internaţional: "Banatul în marele sec. al XVIII-iea" (în colaborare
cu Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie a Universităţii Timişoara şi Filiala
jud. Timiş a Arhivelor Statului), Timişoara 2-5 iunie 1994.
4. Congres internaţional de ceramică romană: "Rei Creta.1.iae Romanae Fautores"
(în colabora.1.·e cu Facultatea de Litere, Filosofie şi Istmic a Universităţii din
Timişoara), Timişoara, 28 augustA septembrie 1994.
5. Simpozion internaţional: "Pavel Chinezu şi epoca sa", Timişoara 24-25
noiembrie 1994.
6. Cea de-a IV-a ediţie a Sesiunii ariuale de comunicări a Secţiei de istmie (în
colaborare cu Filiala judeţului Timiş a Arhivelor Statului), Timişoa.1.·a, 30
noiembrie 1994.

VASILE
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DUDAŞ

ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ A MUZEULUI
.
BANATULUI ÎN ANUL 1994*

MIRCEA MARE

jud. Timiş, pct. "Cimitirnl mtodox") - aşezare neolitică, aşezare
epoca bronzului, necropolă prefeudală; aprilie, octombrie; F.
Draşovean, M. Mare, F. Gogâltan.
FOENI (comună, jud. Timiş, pct. "Sălaş") - aşezare neolitică; mai-iunie; F.
Draşovean, H. Greenfield.
FREIDORF (mun. Timişoara) - aşezare sec. III-IV e.n.; iulie; M. Mare, N. Toma.
SÂNANDREI (comună, jud. Timiş) - aşezare neolitică, aşezare prefeudală; iulie; F.
Drasovean, M. Mare, N. Toma.
TIBISCUM (sat Jupa, oraş Caransebeş, jud. Caraş-Seve1in) - castru roman; iulie august; O. Benea.
FĂGET (oraş, jud. Timiş) - cetate feudală; septembrie~octombrie; A. Rădulescu, D.

1. FOENI

2.
3.
4.
5.
6.

(comună,

Căpăţână.

*
săpătură,

Enumerarea s-a făcut în unnătoarea ordine: localitatea, comuna, judeţul, punctul de
tipul sitului, epoca istorică, perioada de cercetare, şeful de şantier şi coleclivi:l.
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CREŞTEREA PATRIMONIULUI SECTIEJ .-DE ISTORIE ÎN
ANUL 1994 ' .

VASILE RĂMNEANŢU

La fel ca în perioada precedentă şi în cursul anului 1994, patrimoniul secţiei de
Istmie din cadrul Muzeului Banatului s-a îmbogăţit cu noi valori. Noile piese şi documente istorice au intrat în patrimoniul secţiei pe trei căi: prin achiziţii, prin donaţii
şi prin confiscurea unor obiecte istorice valoroase de către organele competente ale
Ministerului de Interne.
Vom prezenta· în continuare noile achiziţii cu numărul lor de inventar:

- Act de împroprietărire cu casă şi pământ din localitatea Tomnatic
- Colecţia zimului Adevărul, apărută în Bucureşti, anii 1989-1990.
Cuprinde 228 de numere.
3. 22.244 - Memorii de război 1914-1918, aparţinând lui Ştefan Penes, cupdnde
197 p.
4. 22.245 . - Fondul Institutului Banat-Crişana, cuprinzând 36 de documente, care
includ ancheta sociologică realizată la Ohaba-Bistra, proiectul privind
apărarea intereselor României la conferinţa de pace de la sfârşitui celui
de-al doilea război mondial, fotografii şi alte documente sociologice.
5. 22.246 - Atlas geografic cup1inzând 12 hărţi ale Ungariei, epoca modernă.
6. 22.247 - Colecţie de ziare interbelice (Adevărul, Dimineata, Curentul, Universul,
Patria) 156 numere din anii 1924-1940, vol. I.
7. 22.248 - Colecţie de ziare interbelice, 1924-1944, vol. II.
8. 22.249 - Brăţară, perioada Latene
9. 22.250 - Brăţară, perioada Latene
10. 22.251 - Brăţară, pe1ioada Latene
11. 22.252 - Brăţară, pe1ioada Latene
1. 22.242
2. 22.243
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

22.253
22.254
22.255
22.256
22.257
22.258

18. 22.259
19. 22.260
20. 22.261
21. 22.262
22. 22.263
23. 22.264
24. 22.265
25. 22.266
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

22.267
22.268
22.269
22.270
22.271
22.272
22.273
22.274

34. 22.275
35. 22.276
36. 22.277
37. 22.278
38.
39.

Icoană
Icoană

- Brăţară, pe1ioada Latene
- Brăţară, perioada Latene
- Brăţară, perioada Latene
- Brăţară, pe1ioada Latene
- Colecţie de ziare din perioada interbelică şi postbelică, 203 numere.
- CăI1i poştale apmţinând prizonie1ilor din lagărele de concentrare din
URSS, de după cel de-al doilea război mondial, 4 buc.
- Pmt-vi~it aparţinând unui deţinut politic dintr-un lagăr din URSS de
după cel de-al doilea război mondial.
- Cutie din lemn realizată de către deţinuţii politici din URSS, după
1945.
- Număr matricol aparţinând unui deţinut politic dintr-un lagăr din
URSS după 1945.
- Album - p1imul război mondial, 2 volume.
- Calvarnl unui popor eroic - Motii, Bucureşti, Ed. Cmtea Românească,
1928, 542 p.
- Tăttenelmi Arckepcsarnok, Budapesta, 1897.
- Az ifiusag es a vilaghâboru, 1914-1915, Budapesta.
- Şubă băt·bătească apmţinând lui Alexandru Martha, fost rezident regal
(1938-1940).
- Pantaloni, apaiţinând lui Al. Martha.
- Laibăr cu pantalon, aparţinând lui Al. Martha.
- Pantaloni, apmţinând lui Al. Martha.
- Laibăt·, apmţinând lui Al. Mmtha.
- Cămaşă băI'bătească, apmţinând lui Al. Maitha.
- Cămaşă cu poale brodată, apaiţinând lui Al. Martha.
- Cătrânţă, apai1inând lui Al. Mmtha.
- Costel Balint, Lumină si sperantă, Timişom·a, 1989, Timişom·a, Ed.
Milton, 1994.
- Costel Balint, 1989, Timisoara în decembrie, Timişom·a, Ed. Helicon,
1992.
- Medalii şi diploma comemorativă cu prilejul împlinirii a cinci ani de
la Revoluţia din decembrie 1989.
- Crediţional acordat de Prefectura Timiş cu ocazia zilei de 1
Decembrie 1918.
- Statuete reprezentând divinităţi feminine precolumbiene, de la începutul
mileniului II e.n.; 4 buc. (piese confiscate de către organele M .I.).
msească, sec. XVIII (confiscată).
lipovenească, sec. XVIII (confiscată).
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Aducem mulţumiri şi pe această cale doamnelor Maria Mărgineanu,
Dora Sarafoleanu, domnului Liviu Mărghitan, prin intermediul cărora
secţia de Istorie a Muzeului Banatului şi-a îmbogăţit colecţia. De asemenea mulţumim ofiţe1ilor de poliţie din Timişoara, datorită cărora piese
preţioase au intrat în patrimoniul istoric al Muzeului Banatului.
Toate aceste noi piese şi documente vor fi întrebuinţate atât pentru
cercetarea istorică de către specialişti, cât şi în expoziţiile organizate pentru marele public.
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IOAN

HORAŢIU CRIŞAN

(1928, 1994)

A intrat în nefiinţă la 6 aprilie 1994, după o grea şi nedreaptă suferinţă, Ioan
Horaţiu Crişan. Prin dispaiiţia celui care a fost, laolaltă, cercetător şi profesor, arheolog şi istoric, obştea celor care trudesc cu abnegaţie înt1u dezvăluirea şi luminarea
veacmilor străvechi ale isto1iei noastre a sufe1it o grea pierdere.
Frământfuile mijlocului veacului nostru şi-au pus amprenta şi asupra fmmării
personalităţii sale. Războiul şi nedreptele dictate politice ale deceniului al cincilea l-au
purtat, pe rând, prin liceele "George Bariţiu" din Cluj, "Mihai Viteazul" din Alba
Iulia, "Aron Pumnul" din Cernăuţi, "Titu Maiorescu" din Aiud şi din nou "George
Bariţiu" din Cluj, unde-şi încheie studiile liceale în 1946. Vreme de un an, tânărul
Ioan Horaţiu Ciişan mmează cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj, dobândind
teme1mce cunoştinţe de anatomie, ca şi o constantă preocupare în cercetarea istoriei
medicinei antice în Dacia, preocupare care-l va însoţi de-a lungul întregii vieţi.
Înscrierea sa, în 1947, la Facultatea de Istorie, secţia de arheologie, a Universităţii
clujene, pe care a absolvit-o în anul 1951, s-a datorat pasiunii sale pentru cercetarea
istmiei vechi a României.
La absolvirea facultăţii a fost angajat, vreme de câteva luni ca asistent al profesomlui Ma.ifos Moga, directmul Muzeului Banatului. În arhivele muzeului se mai
păstrează şi azi un registru de inventar început dl? Ioan Horaţiu Crişan.
În anul 1954, după încheierea stagiului militar, este angajat la Institutul de
Istorie şi Arheologie al Academiei din Cluj, unde, în 1956, obţine plin concurs postul de cercetător ştiinţific piincipal.
Deşi anii formării personalităţii sale de arheolog şi istoric au fost dominaţi de
suflul rece al dogmatismului dictaturii comuniste, al epură.Iilor periodice în funcţie de
dosarul de cadre, asemeni altor colegi de vârstă şi preocupări, Ioan Horaţiu Crişan a
beneficiat de căldura spirituală a celor din generatia mai vârstnică, dintre care îi
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amintesc pe profesorii Constantin Daicoviciu, Mihail Macrea, Nicolae Lascu, Ion Iosif
Russu, Ki.ni- Horedt, T. Naum. De la această generaţie mai vârstnică a dobândit nu
numai temeinice cunoştinţe ci şi temeliile crezului în adevărul istmic, către care calea
este jalonată de' o permanentă şi asiduă muncă de cercetare şi documentare, de
imense sacrificii, care, prin pe1petuare, devin aproape fireşti, de respectarea codului
deontologic ştiinţific şi, nu în ultimul rând, de pasiunea şi curiozitatea scormonitoare,
proprie arheologului.
De-a lungul anilor, Ioan Horaţiu Crişan a desfăşurat o vastă activitate de cercetare arheologică şi istorică. Şi dacă cercetarea şi publicarea necropolei de epoca
bronzului de la Bistriţa, ca şi a unor antichităţi de epocă romană sau daco-romană
delimitează spaţiul cronologic al activităţii sale, covârşitoarea majoritate a celor peste
360 de ruticole, studii, monografii şi cfuţi pe care le-a publicat încearcă să lumineze
pagini din complexa istorie şi civilizaţie a geto-dacilor, ca parte a trunchiului din care
a luat naştere poporul român.
Vreme de mai mulţi ani membiu al colectivului de cercetru·e a cetăţilor dacice
din Munţii Sebeşului, Ioan Horaţiu C1işan a condus şantierele arheologice de la
Temeşeşti, Războieni, Mediaş, Bistriţa, Fântânele, Cicir, Arad - Ceala, Pecica şi
Cugir. Şi dacă maj01itatea acestor cercetări au fost deja publicate, este o dat01ie
firească a fiilor săi spuituali să ducă la bun sfârşit munca de scriere şi publicare a
monografiilor privind necropolele de la Fântânele şi dava dacică de la Cugir.
O exemplară monografie dedicată ceramicii daco-getice, apărută în 1969, cru·e în
1965 a constituit teza sa de obţinere a titlului de doctor în ştiinţe, sintetizând rodul
cercetărilor de două decenii, constituie şi azi lucrru·ea de refe1inţă pentru acea'ită
latură a civilizaţiei daco-getice, aşa cum monografia închinată davei dacice de la
Pecica - Zfridava se înscrie în şiiul monografiilor exemplru·e publicate de arheologii
români după cel de-al doilea război mondial.
Dorinţa de a înţelege multitudinea de factori ce converg în modelarea
civilizaţiei daco-gete, ca parte a ansamblului de civilizaţii europene de la cumpăna
erelor, a fost cea care l-a· îndemnat pe Ioan Horaţiu Crişan să se aplece asupra
studiilor scitice şi celtice. Tot astfel, în temeiul unei îndelungi documentaţii, a purces
la întocmirea unor vaste sinteze, dintre cru·e "Burebista şi epoca sa" (Bucureşti,
1977), căreia, în 1977, i s-a conferit Premiul "Vasile Pârvan" al Academiei, fiind
tradusă în limbile engleză şi maghiară, "Spuitualitatea geto-dacilor" (Bucureşti, 1986)
şi "Civilizaţia geto-dacică" (Bucureşti, 1993) sunt cele mai importante. Acestora li se
adaugă lucrările în curs de publicru·e ("Medicina şi igiena în Dacia", "Enciclopedia
civilizaţ.iei geto-dacice", "Celţi şi daci pe teritoriul judeţului Bistiiţa-Năsăud"), ca şi
numeroase contribuţii la vru·ii sinteze şi enciclopedii de ist01ie naţională şi a medicinei.
Prestigioasa activitate ştiinţifică a lui Ioan Horaţiu Ciişan a fost însoţită şi de o
bogată activitate publicistică de popularizru·e a istmici vechi a României. Voi aminti
doar volumele "Ceramica daco-getică" (Bucureşti, 1968), "Statul geto-dac" (Bucureşti,
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1977), "Origini" (Bucureşti, 1978) şi "Itinerare arheologice transilvănene" (Bucureşti,
1982).
De-a lungul anilor, profesorul Ioan Horaţiu Crişan a contribuit la fmma.rea unor
noi generaţii de arheologi şi istorici. Activitatea sa a fost recunoscută pe plan internaţional, fiind ales, la 5 septembrie 1984, memb1u în Consiliul pe1manent al Uniunii
intemaiionale. de ştiinţe pre- şi protoistorice. A fost de ao;emenea membru al Uni unii
societăţilor de istorie a medicinei, memb1u al Comisiei naţionale arheologice şi membm în colegiile redacţionale ale unor prestigioase reviste ştiinţifice din ţara noastră.
A susţinut prelegeri la Universităţile din Marburg, Frankfurt, Kiel şi Catania şi
a paiticipat, de-a lungul anilor, la numeroase congrese şi simpozioane internaţionale.
Pe pai·cursul mai multor ani a îndmmat numeroşi studenţi în redactarea lucrărilor de
licenţă şi, începând din 1990, a înd1umat întocmirea unor teze de doctorat.
Am avut fericirea să învăţ de la domnul profesor Crişan tainele meseriei pe
şantierele de la Grădiştea Muncelului, Pecica şi Fântânele şi să-i fiu colaborator în
cercetai·ea davei dacice de la Cugir. Sub privirea sa am citit primul profil ai·heologic
şi am întocmit primele file de jurnal. Sunt unul din aceia cai·e am dep1ins de la
dânsul alfabetul metodei de cercetare în ai·heologie, atât pe teren cât şi în cabinet.
Alături de ceilalţi, nu pot să spun acum decât: "Mulţumesc, domnule profesor".
Şi tot alături de ceilalţi, singura răsplată ce i-o putem aduce este cea de a-i continua
munca şi crezul.

~VIVIT IN MEMORIA VIVOQUM"

FLORIN
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PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE

ABREVIATIONS BIBLIOGRAFIQUE

AAA
I ACIEBSEE
II ACIT
A CM IT

ActaArchCarp
ActaArchHung
ActaArchKopenhaga
ActaHarghitensia
ActaMN
ActMuz
ActaMP
ADATTĂR

AEA
AFB
Af()G
AIIC
AISC
AJA
AlbaRegia
Alb. Cat
Aluta
AnB (S.N.)
ANRW
AnStUniv
AntHung

- Athens Annals of Archaeology, Athens.
- Actes du premier Congres International des etudes Balkaniques
et sud-est europeens, Sofia, 1969.
- Actes du Ile Congres International de Thracologie,
Bu·curesti, 1980.
- Anuaml Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru
Transilvania, Cluj.
- Acta Archaeologica Carpathica, Krak6w.
- Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae,
Budapest.
- Acta Archaeologica, K~penhavn.
- Acta Harghitensia, Miercurea Ciuc.
- Acta Musei Napocensis, Cluj.
- (Din) Activitatea muzeelor, Cluj.
- Acta Musei Porolissensis, Zalău.
- Dr. Bar6ti Lajos, Adattar Delmagyarorszag XVIII szazadi
tortenetehez, I-III, Temesvar, 1893 - 1896.
- Archivo Espanol de Arqueologia, Madrid.
- Aktuelle Fragen der Bandkeramik, Szekesfehervar.
- Archiv fi.ir Kunde Osterreichischer Geschichtsquellen,
Wien.
- Anuarul Institutului de Istorie, Cluj.
- Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj.
- American Journal of Archaeology, Baltimore.
- Alba Regia. Annales Musei Stephani regis, Szekesfehervar.
- Albanien. Schătze aus ·dem Land der Skipetarcn.
Ausstellung Katalog, Mainz am Rhein, 1989.'
- Aluta·, Sf. Gheorghe.
- Analele Banatului, Timişoara.
- Aufstieg und Niedcrgang der Rămischen Welt, Ttibingcn.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii Iaşi.
- Antiquitas Hungarica, Budapest.
2R1
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Antiquity
APA
Apulum
AR
ArchAustr
ArchErt
ArchHung
Archivi
ArchJug
ArchPolona
ArchRozhl
ArhMold
ArhOlt
ArhSofia
ArhVestnik
AS

-

Atti X SINBE

-

AVSL

-

Balcanica

-

BAME
Banatica
BAR
BCH
BCMI
BCSP
BerRKG

-

BIAL
BKL
.BMI
BMM Kozlemenyei
BPI
BRTEO
BSA

-

Antiquity, Cambridge, N ewbury.
Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin.
Apulum, Alba Iulia.
Archeologicke Rozhledy, Praga.
Archaeologia Austriaca, Viena.
Archaeologiai Erte sit 6 , Budapest.
Archaeologia Hungarica, Budapest.
Archivi di arte prehistorica, Brescia.
Archaeologia .Tugoslavica, Beograd.
Archaeologia Polona, Wroclaw-Warszawa-Krakow.
vezi AR.
Arheologia Moldovei, Iaşi - Bucureşti.
Arhivele Olteniei, Craiova.
Arl:ieologija, Sofija.
Arheoloski Vestnik, Ljubliana.
Anatolian Studies. Journal of the British Institute of
Archaeology at Ankara, London.
Atti del X Sirnposio Internazionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dall'eta del Bronza in Europa, Verona.
Arch iv des Vere ins fiir S iebenbtirgische Landeskunde,
Hermannstadt (Sibiu). Kronstadt (Braşov).
Balcanica. Godifojak Balkanoloskog Institutu SANU,
Beograd.
A Beri Balogh Ădam Muzeum Evkonyve, Szekszărd.
&matica, Reşiţa.
British Archaeological Reports, Oxford.
Bulletin de Correspondence Hellenique, Paris.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti.
Bolletino del Centra Camuno di Studi Preistorici, Brescia.
Bericht der Rămisch-Germanischen Komission des Deutschen Archăologischen lnstituts, Frankfurt a.M ., Berlin.
Bulletin of the Institute of Archaeology, London.
Banyaszati es Kohâszati Lapok, Budapest.
Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti.
Bekesmegyei Muzeum Koilemenyei, Bekescsaba.
Bolletino di Paleontologia Italiana, Roma.
Biharmegyei regeszeti es ti.irtenelmi egylet Evkonyve,
Oradea, 1888.
Annuar of the British School of Archaeology at Athens,
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BSHSH
CAH
CahRhodaniens
Carpica
CercArh
Cercetări

Istorice

CIL
CIT
Clio
CMO
CNA
ComArchHung
Comori
Crisia
Cumidava
Dacia (N.S.)
DissPann
DolgCluj
DolgSzeged
Drobeta
EDR
ESA
EtBalk
FBKN
Festschrift Pittioni
Fillst
FVL
GCBI
Germania
GlasnikMKiM
GlasnikSAD

London.
Buletin per Shkencat Shoqerore, Tirane.
Cambridge Ancient History, Cambridge.
Cahiers Rhodaniens, Valence-sur-Rhâne.
Carpica, Bacău.
Cercetări Arheologice. Biblioteca Muzeologică. Muzeul de
Istorie al României, Bucureşti.
- Cercetări Istorice, Iaşi.
- Corpus Inscriptionurn Latinarum, Berlin.
- Thraco-Dacica. Pecueil d'etudes a l'occasion du Ile Congres International de Thracologie, Bucuresti.
- Clio, revistă de publicistică istorică, Timişoara.
- Centenar muzeal orădean, Oradea.
- Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti.
- Comunicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest.
- Comori arheologice în regiunea Porţile de Fier. Catalog, Bucureşti, 1978.
- Crisia, Oradea.
- · Cumidava, Braşov.
- Dacia, Bucureşti.
Dissertationes Pannonicae, Budapest.
Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegtarabol, Kolosvâr (Cluj).
Dolgozatok, Szeged.
Drobeta, Turnu Severin.
- Ephemeris Dacoromana. Annuario della Scuola Romena di Roma.
- Eurasia Septentrionalis Antigua, Helsinki.
- Etudes Balkaniques, Sofija.
Die Friihbronzezeit des Ka.rpatenbeckens und in den Nachbargebieten. Internationales Symposium, Budapest-Velem.
- Festschrift fiir Richard Pittioni zum Siebzigsten Geburtstag, Archaeologia Austriaca, Beiheft 13, 1976.
- File de Istorie. Muzeul de Istorie, Bistriţa.
- Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu.
- Godifojak. Centar za Balkanoloska ispitivanija, Sarajevo.
- Germania, Frankfurt a.M.
- Glasnik Muzej Kosovo i Metohija, Prstina.
- Glasnik Srpskog Arheoloskog Drustva.
-
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G1asnikZMS
GNAMP
Godi8njak
HOME
HTRTE

-

IAI
IDR
Iliri a
Iliri şi Daci
InMemCD
4th Int.Thr.Conf.
lnvArch

-

IstMitt
Istrazivanija
IstRom
Ist ros
JPME
JRGZM

-

JRS
KFKNB

-

KKSE
Klio
KozlCluj

-

KSI
Lato mus
Macedoniae AA
MAGW

-

Marbstud
Marisia

-

Godi8nikSevBălg

JFA

Marmaţia

Materiale (MCA)

Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Go.di8nik na N arodnija archeologiceski muzej u Plovdiv.
Godisnik na muzeite ot Severna Bălgaria.
vezi GCBI.
A Herman Otto Muzeum Evkănyve, Miskolc.
A Hunyadmegyei tărtenelmi es regeszeti Tarsasag Evkonyve,
B udapest - Deva.
lzvestija na Archeologiceski Institut, Sofia.
Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti.
Iliria. Studime dhe materiale arkeologjike, Tirane.
Iliri şi Daci. Catalog, Cluj - Bucureşti, 1972.
In Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974.
4th lnternational Thracian Conference, Boston, 1984.
Inventaria Archaeologica. Corpes des ensambles archeologique, Bucureşti.
Istambuler Mitteilungen, Istambul.
Istrazivanija, Novi Sad.
Istoria României, I, Bucureşti, 1960.
Istros. Buletinul Muzeului Brăilei, Brăila.
Journal of Field Archaeology, Boston.
Ja~nus Pannonius Muzeum Evkonyve, Pecs.
Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums
zu Mainz, Mainz.
The Journal of Roman Studies, London.
Kulturen der Frtihbronzezeit des Karpatenbeckens und
Nordbalkans, Beograd.
Konferenca Kombatare e Studime Etnografike, Tirane.
Klio. Beitrăge zur Geschichte, Leipzig.
Kozlemenyek az Erdely Nemzeti Muzeum EFem es
Regisegtarab61, Kolosvar (Cluj).
Kuvendi i Studimene Ilire, Tirane.
Latomus, Bruxelles.
Macedoniae Acta Archaeologica, Prilep.
Mitteilungen der Antropologischen Geselschaft in
Wien, Wien.
Marburger Studien, Marburg, 1938.
Marisia, Târgu-Mureş.
Marmatia, Baia-Mare.
Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.
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MemAnt
MFME
MIA
MIM Buc
MittAI

-

MuzNat
NC
NK
NListy
NNU

-

OmCD
PBF
PBG

-

PJZ
PMMB
Pontica
Posebna izdanija
PPS
Praehisto1ica
Prehistorische

-

PMJHD
Potaissa
PresitAlp
Pulpudeva

-

PZ
RadVM (RVM)
RegFi.iz
Repertorium

-

Revlst (RI)
RevMuz
RGF

-

M~terialy

Srpsko Arheolosko drustvo gradskij muzeij Subotica.
Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ.
A M6ra Ferenc Muzeum Evkonyve, Szeged.
Materialy i issledovanija po arheologji SSSR, Moskva.
Materiale de istorie şi muzeografie, Bucureşti.
Mitteilungen des Archăologischen Institutes der Ung.
Akad. der Wissenschaften, Budapest.
Muzeul Naţional (de Istorie), Bucureşti.
The Numismatic Chronicle, London.
Numizmatikai Kozlony, Budapest.
Numismaticke Listy, Praga.
Nachrichten aus Niedersachsen Urgeschichte, Leipzig,
Hildesheim.
Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960.
Prăhistorisches Bronzefunde, Berlin.
A Pedro Bosch-Gimpera en el septuagessimo aniversario
de su nascimento, Mexic, 1963.
Praistorija Jugoslovenskih Zemalja, Sarajevo.
Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti.
Pontica, Constanţa.
Posebna izdanija, Sarajevo.
Proceedings of the Prehistmic Society, Cambridge, London.
Praehistorica. Internationales Symposium, Praga.
Archeologie în Si.idosteuropa - Si.idosteuropa zwischen
1600 und 1000 v.Chr., Berlin.
Publicaţiile Muzeului Judeţului Hunedoara, Deva.
Potaissa. Studii şi comunicări, Turda.
Presitoria Alpina, Trento.
Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l'historie et
de la culture thrace, Sofija.
Prăhistorische Zeitschrift, Berlin-Leipzig.
Rad Vojvodanskij Muzeja, Novi Sad.
Regeszeti Fi.izetek, Budapest.
„Roska Mârtan, Erdely regeszeti repertoriuma, I.
Oskor. Thesaurus antiquitatum Transilvanicarum. Tom
I. Praehistorica, Cluj, 1942.
Revista de istorie, Bucureşti.
Revista Muzeelor, Bucureşti.
Romisch-Germanischen Forschungen, Berlin.
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RISBC
RMM
Rlimer in
RRH
SA
Sargetia
SCIA
SCIM
SCIV(A)

Rumănien

- Revista Institutului Social Banat-Crişana, Timişoara.•
- Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente Istorice
şi de Artă, Bucureşti.
Ramer in Rumănien. Ausstellungs - Catalog, KOln, 1969.
- Revue Roumainc d'Histoire, Bucureşti.
- Studia Albanica, Tirane.
- Sargetia. Buletinul Muzeului Judeţean Hunedoara, Deva.
- Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti.
- Studii şi Cercetări de Istorie Medie, Bucureşti.
- Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie),
Bucureşti.

- Sesiunea de Comunicări a Muzeelor de Istorie, Bucureşti,
1964.
SCN
- Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti.
SH
- Studime Historike, Tirane.
- Slovenska Archeol6gia, Bratislava.
SIARCH
SMIM
- Studii şi Materiale de Istorie Medie, Bucureşti.
SMMIM
- Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară.
Muzeul Militar Central, Bucureşti.
SRIR
- Studii şi Referate privind Istoria României, Bucureşti,
1954.
Starije
- Starije Crno Gore, Cetinj.
Starinar
- Starinar, Beograd.
StComCaransebeş
- Studii şi Comunicări de Istorie şi Etnografie, Caransebeş
= Tibiscum.
StComP
- Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean, Piteşti.
StComSatu Mare
- Studii şi Comunicări, Satu Mare.
StComSibiu
- Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenthal. ArheologieIstorie, Sibiu.
StDac
- Studii Dacice, Cluj, 1981.
StudClas
- Studii Clasice, Bucureşti.
Studentski Proucivanija - Stidentski Proucivanija, Sofijski U niv ., Istoriceski Fakultet,
Sofija.
Studia
- Studia Universitatis Babes-Bolyai, Cluj.
Studia Balcanica
- Studia Balcanica, Sofija.
Studia Praehistorica
- Studia Praehistorica. Archăologisches Institut der Bulgarischen
Akadernie der Wissenschaften. Archăologisches Institut der
Akadernie der Wissenschaften USSR, Sofia.
Studii
- Studii. Revista de Istorie, Bucureşti.
SCMI
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Studii
StZ

şi

Materiale
-

Swiatowit

-

SympThrac
Thracia
Thraco-Dacica (TO)
Tibiscum

-

Tibiscus
TIR, L. 34

-

TRET
UPA

-

VAH
Viesnik
WPZ
ZAnt
ZborNM
ZborStip
ZfA
ZfE
Ziridava
ZMS

-

-

Studii şi Materiale, Târgu-Mureş.
Studijne Zvcsti archeologicky ustav SA V, Nitra,
Bratislava.
Swiatowit. Annuaire de l'archeologit: prehistorique
polonaise, Warszawa.
Symposia Thracologica.
Thracia, Sofija.
Thraco-Dacica, Bucureşti.
Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie şi Istorie,
C a.ra.nsebeş.
Tibiscus, Timişoara.
Tabvla Imperii Romani. Aqvjncum - Sarmizegetvsa Sirmivm. L. 34, Budapest, 1968.
Tortenelmi es regeszeti ertesfto, Temesvâr (Timişoara.).
U niversitătsforschungen zur prăhistorische Archăologie,
Bonn.
Varia Archaeologica H ungarica, B udapest.
Viesnik za arheologiju i historiju Dalmatinsku, Split.
Wiener Prăhistorischer. Zeitschrift, Wien.
Ziva Antika, Skoplje.
Zbornik Radova Narodnog Muzeja, Beograd.
Zbornik na Stipskiot Naroden Muzej, Stip.
Zeitschrift fi.ir Archăologie, Berlin.
Zeitschrift fiir Ethnologie, Berlin.
Ziridava. Studii şi cercetări, Arad.
Zbornik za prustvene nauke Mutice Srpske, N ovi Sad.
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