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SOME REMARKS CONCERNING THE TURDAŞ AND TĂUĂLAŞ
GROUPS
Florin

Draşovean

Wellknown in the archaeological literature, even from the second half of
the XIX century, the neolithic settlement from Turdaş was definitively admitted
in the scientific field when both the results of the excavations made by
Marton Roska in 1910 (ROSKA 1928; 1942, 287-290) and of the Sofia Torrna
collection (ROSKA 1941) were issued.
On the basis of these materials, Milutin Gara8anin, in bis monography on
Vinea in order to name the early stage of this civilazation (GARASANIN 1951;
1973; 1979).
This terminology was taken over by D. Berciu, N. Vlassa and other
archaeologists. Perceiving the difference between the materials from Turdaş and
those of Vinea area, I. Paul uses the terrn of Turdaş for whole evolution of the
eponym settlement and of Trannsylvania Vinea culture (PAUL 1965, 298; 1969,
43; 1981, fig. 18, 21 and 231, 233; 1992, 129 and tabel 2; 1995, 68).
Gh. Lazarovici distinguishes two phases in the evolution of the Vinea
communities in Transsylvania: one of them called Vinea, that covers the phase A
and, partiall y, the phase B, and a late stage, in which there are materials typical
for Turdaş culture (LAZAROVICI 1997a, 223-277; 1997b,: 1979, 123, 132, 135;
1981, 181-185; 1987, 34-40).
Z. Kalmar and myself, reinterpreting the discoveries from Turdaş, consider
that the beginning of living bere can't be earlier than Vinea Cl phase (KALMAR
1991, 5; DRAŞOVEAN 1993, 166) as well as all the other Turdaş settlements
along the Mureş Valley (DRAŞOVEAN 1996, 93-100) On the basis of these
arguments we consider the use of terms like Turdaş, Vinea-Turdaş and
Turdaş-Vinea - when defining the early stage of Vinea culture - as being
inappropriate (DRAŞOVEAN 1996, 93-94). We can talk about a Turdaş group
only at the Vinea Cl chronological horizon.
Approximately at 20 km, westward of Turdaş, there is a settlement at
Deva-Tăuălaş that was excavated in 1994 and 1947 by H. Dumitrescu and
M. Macrea. The materials discovered bere thanks to an important presence of the
painted pottery represented a special art if compared to the materials from Turdaş
culture area and they integrated in the new created Tăuălaş Group. This
group was parallelized with Vinca B. (DUMITRESCU, 1996; 1984;
LAZAROVICI-DUMITRESCU, 1986). At a more attentive analysis, all the
materials from Tăuălaş from the inferior stratum can be synchronized towards
the end of Vinea B2 stag and the beginning of Vinea Cl stage for that the supe7
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rior stratum, which abounds in painted materials to be put in parallels with
Vinea Cl (LAZAROVICI-DUMITRESCU, 1986, 15, I8, I9, 26).
From what we have already told, the two settlements from Turdaş and
Tăuălaş, the first levei, are partially contemporary. Al so, the vessels processing
technology, the shapes and the decorations are similar. Thus, the clay is mixed
up with fine micaceous sanct, then it is burnt to red-orange and to brick
colour. In the case of the fine pottery, the vessels usualy have a smooth surface, only a lesser quantity being burnished (ROSKA, I 92B, 9; DUMITRESCU
I984, II; I986, 22-24; LAZAROVICI 1991, 115-I20).
The shapes are common. Thus, the quadrilater vessel, decorated with
dotted-incized bands - characteristic for Turdaş group - Is also frequcntly mel
among the materials from Tăuălaş. (DUMITRESCU 1984, pi. V/2, 7, 9. 11, 12;
1986, fig. 111, 6, 8, 11, 13; 3/3, 7, 10). This situation can also be noticed in
the case of the high pedestaled bowls (DUMITRESCU 1984, 13-14; 1986, fig.
411 O), of carinated and tronconic vessels (DUMITRESCU I 984, 14; 1986, 17).
The decorations of the pottery from the two settlements are similar.
Thus, dotted-incised bands (DUMITRESCU 1984, pi. III; IV; V; VIII-XVII;
XIX-XXI) the meandering and zig-zag patterns (DUMITRESCU 1984, pi. VII;
XII/I, 7, 8, I l-14; XXV; 1986, fig. 311, 6, I5; 711-6) are a charactcristic of
the Turdaş group (ROSKA 1928, fig. 27/3-6, II; 28/6-8, 10; 1941, pi.
LXXXl/6, I5; LXXXII/5; XCII/6, 9, 14; XCIII/4-7, IO; CVl/6, 7; CVII/14, 17,
I8; CVIII/9; LXXXIl/13; LXXXV/I; CIV/2, 5; CIX/6, IO; CX/12, 15). This
matterns have been noticed even for three decades ago, but the prescnce of
the painted pottery with a black colour and, scldomer, a rcd one in the settlcment of Tăuălaş determined the researchers to consider the discoveries from
Tăuălaş as being a part of a special cultural group which was named Tăuălaş
group.
After a more attentive analysis, wc can also find that, among the mateiilÎals of Sofia Torma's collection from Turdaş, there are some painted sherd
(ROSKA 1941, pi., in a similar manner to that of those from Tăuălaş
(DUMITRESCU, I986, pi. 111, 3-8; 11/1, 2, 5, 6, I4, 15). Moreover, a series
of settlements from the same region (Zlaşti, DRAŞOVEAN-MARIS 1997), Pianul
de Jos (PAUL 1969, 50 and pi. 1) belonging to Turdaş group. contains all
these elements. In conclusion, all those arguments show that between the materials from Turdaş and those of Tăuălaş there are not essentially cultural and
chronological differences that could determine us to integrate them in different
cultural groups. Consecvently, we should abandon one of these names, and the
researches from Turdaş will have to define more precisely the cultural content
of the Turdaş group.
1995, decernber
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SCURTE CONSIDERAŢII DESPRE INELELE DE BUCLĂ
(,,LOCKENRING"-URI) DIN BANAT
Petru Rogozea

Răspândirea

acestui tip de podoabă pentru păr („Haarschmuckring"),
sub denumirea de inel de buclă (,,Lockenring") în Banat (Pl. I; Fig. 1)
este destul de largă până în prezent şi credem că asemenea exemplare vor mai
apare, probabil, în viitor, în cadrul necropolelor şi aşezărilor de epoca bronzului
din această arie geografică.
Actualmente sunt cunoscute în Banatx 22 de exemplare (Fig. 1), dintre care
3 sunt din bronz 1, din bronz aurit şi 18 din aur.
Referiri la problemele exploatării şi prelucrării cuprului, aurului, argintului
şi altor metale în Banat pe parcursul epocii bronzului au făcut mai mulţi
cercetători!, care au emis păreri pertinente asupra acestui subiect.
În privinţa încadrării tipologice am folosit tipologia lui E. Zaharia2 , apărută
acum mai bine de trei decenii şi jumătate, problematica încadrării
tipologico-cronologice şi a ariei de răspândire a acestui tip de podoabă fiind
abordată şi de alţi cercetători 3 •
cunoscută

Catalogul descoperirilor (Pl. I; Fig. 1).

1. Balta Sărată, oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin (Pl. IIl/3). În punctul
a fost găsit un inel de buclă din aur, în zona aşezării
aparţinând grupului cultural Balta Sărată (în prezent aflat la muzeul din
Caransebeş), de tipul B 1c, datat în Br C-D. Are diametrul de 1,5 x 1 cm.
R. Petrovszky, M. Gumă, în StComC, In Mem CD, p. 57, fig. 1; E. Zaharia, în
Dacia, N.S. III, p. 107, 109-110, fig. 6/5.
„ Câmpul lui Poşta"

2. Beba Veche, corn., jud. Timiş (Pl. 111/4). Din necropolă provin două inele
de buclă din aur (aflate la Muzeul Banatului), nr. inv. 107-108, aur 980%0, Gr.:
2,50 gr. Sunt de tip Ai. datele în Br ArB 1, cu diametrul de 0,7 şi 0,6 cm.
D. Popescu, în MCA, II, 1956, p. 206-207, fig. 123, cu bibl. respectivă;
E. Zaharia, op. cit., p. 107-108, fig. 411; I. Bona, Alba Regia, 4-5, 1963-1964.
p. 17 şi urm.; T. Soroceanu, în Banatica, 3, 1975, p. 35, fig. 2,5.
3. Cornuţel, corn. Păltiniş, jud. Caraş-Severin (PI. 111/5). În cadrul
depozitului de bronzuri a fost identificat un fragment de inel de buclă din bronz,
probabil de tip B, datat în Br D - Ha Al. E. Zaharia, op. cit„ p. 103-104; I.
11
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Stratan, în SC/V, 15, 5, 1964, p. 523-527; M. Petrescu-Dâmboviţa, Depozitele ... , 1977, 55, p. 187-188, pi. 35/8; S. Morintz, Contribuţii ... , I, 1978, 172174, fig. 9517; M. Gumă, Civilizaţia ... , 1993, p. 165, 252, 287, nr. 15, 41, pi.
XIIl/4.
4. Cruceni, corn. Foeni, jud. Timiş (PI. IIl/7). În necropola de aici, în M.
83, a fost descoperit un inel de buclă din bronz, de tip A,, datat în Br C-D.
Diametrul 1,7 cm. O. Radu, în SC/V 24, 3, 1973, p. 508-509, pi. 3/4; S.
Morintz, op. cit., p. 43, fig. 23/4; E. Zaharia, op. cit., 107-108, fig.l/2 ; M.
Gumă, op. cit., p. 288, nr. 13, PI. VIIl/16.
5. Pecica, jud. Arad (PI. II/9-10). 'fn punctul „Rovine" au fost descoperite
inele de buclă din foiţă de aur, ornamentate şi îndoite în formă d_e „U''.
Se încadrează în tipul B 1d, datându-se în Br C-D. Acest tip se întâlneşte încă
din fazele de început ale culturii mormintelor tumulare. M. Roska, ErdRep, I,
1942, p. 226, fig. 276/a; D. Popescu, op. cit., p. 200-207. fig. 118/4,6; E.
Zaharia, op. cit., p. 109-110, 121, fig. 2/4, 811; A. Moszolics. Bronze und
Goldfunde ... , 1973, 168-169, 256, pi. 13111. Bona, DieMittlereBronzezeit ... ,
1975, p. 185-186; T. Kovacs, în Foliar.rch XXVII, 1976, p. 55-71, fig. l/l,
211, 3-5; M. Petrescu-Dâmboviţa, op. cit, p. 42, pi. 6/4-5.
două

6. Peciu Nou, jud. Timiş. În un mormânt de incineraţie din necropola ce
se datează în HaAl, a fost găsit un inel de buclă din foiţă de bronz aurit. Inf.
F. Medeleţ.
7. Pojejena, jud. Caraş-Severin 1:P1. IIl/6). În cadrul depozitului de
bronzuri de aici, publicat în 1990 de A. Oprinescu Banatica, 10, 1990, 82, pi.
l/5-5a) şi datat în HaA 1, a apărut şi o "erigă de bronz cu capetele deschise şi
suprapuse, diametrul de 3,1 cm, pe care noi o considerăm ca fiind un inel de
buclă de tip A 3 . E. Zaharia, op. cit., p. LO, fig. 1/1; M. Gumă, op. cit. p. 256,
nr. 48, pi. XXIV.
8. Sacu, jud. Caraş-Severin (PI. 11/la-g). În punctul „Ţărinioara-Pelcea",
în nivelul arheologic aparţinând grupului cultural Balta Sărată (în S3/l 994, B2,
c. 1-2, -0,75 m), a fost găsit un inel de buclă din aur, de tip B 1d, („Sibiner
Typ"), cu greutatea de 1,340 gr., având lungimea desfăşurată de 7,5 cm; datat
în Br C-D. Foiţele sunt în număr de trei, având formă de „bărcuţă", cu
secţiunea în forma literei „V", ornamentate cu puncte în tehnica „au repousse";
urechiuşele au scctiunea rotundă. Inelul de buclă se află la Muzeul Judeţean
de Istorie Reşiţa. E. Zaharia, op. cit., p. 109, 118-119, fig. 2/5; E. Schalk, în
UPA, 9, 1992, p. 133-135, fig. 52110.
9. Satu Mare corn. Sccusigiu, jud. Arad (PI. 11/2-8). În 1907 s-au găsit
într-un depozit de bronzuri şapte inele de buclă din foiţă de aur, în formă de
„bărcuţă", de tip B ld („Sibiner Typ") da 1:ate în Br B-C; D. Popescu, op. cit. p.
200; E. Zaharia, op. cit. p. 109, 118-119,. fig. 2/5; I. Bona, op. cit. 185; M.
Petrescu-Dâmboviţa, op. cit., p. 43-44, pi. 9/8-14; E. Schalk, op. cit., 133-135,
fig. 52110.
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10. Seu/ia, corn. Gătaia, jud. Timiş. Este ammt1t un inel de
descoperit într-un loc neprecizat. D. Popescu, op. cit., 200.

buclă

de aur,

11. Banat, (PI. IIl/l). În colecţiile Muzeului Banatului (nr. inv. 104) se
află un inel de buclă din aur de tip B 1C, datat în Br C-D, cu diametrul de
2,1 x 1,5 cm, cu secţiune triunghiulară, Gr.: 5,43 gr; aur 980%0, E. Zaharia,
op. cit. p. 117-118, fig. 617, 611-3.
12. Banat (PI. IIl/2). În colecţiile Muzeului Banatului (nr. inv. 102) se
un inel de buclă din aur de tip B 1C, datat în Br C-D, cu diametrul de 1,8
x 1,4 cm, cu secţiune triunghiulară, Gr.: 4,25 gr; aur 980%, E. Zaharia, op.
cit, p. 117-118, fig. 6/8, 5/1-3.
află

13. Banat, În colecţiile Muzeului Banatului (nr. inv. 101) se păstrează un
inel de buclă din aur de tip B 1C, datat în Br C-D, E. Zaharia, op. cit., p. 117118, fig. 6/8. 5/1-3.
14. Banat, Este amintit un inel de
Vrfac. D. Popescu, op. cit., p. 200.
Timişoara.

buclă

din aur,

păstrat

Ia Muzeul din

6.03.1995
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Sărata
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Bronz

Bronz
aurit

Nr. piese

Necropole

I

X

2

X

X

I

X(?)

X

I

X

Balta

2

Beba Veche

3

Cornu ţel

4

Cruceni

5

Pecica

6

Peciu Nou

7

Pojejena

8

Sacu

X

I

9

Satu Mare

X

7

JO

Seu/ia

X

I

li

Banat

X

12

Banat

13
14

X

Tip. 1959
Zaharia

X

Al

BrA2-Bl

(B?)

BrD-HaA

Al

BrC-D

Bld

BrC-D

?

X

1

Datare

BICBr
C-D

X

I

Neprecizat

X

2

X

Depozit

X

X

1

Aşezare

HaAI
AJ

HaAI

BID

BrC-D

Bld

BrB-C

X

?

?

l

X

Blc

BrC-D

X

I

X

Blc

BrC-D

Banat

X

l

X

Blc

BrC-D

Banat

X

I

X

?

?

Total

18

3

I

22

X
X

3+
/(?)
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3

3

5

NOTE
x Ne referim numai la descoperirile de acest fel făcute în Banatul românesc.
1 D. Popescu, MCA, II, 1956, p. 236-237; M. Giriie, Mokrin I, XI, 1971, p. 227,
M. Rusu, Metalurgia bronzului... , rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi,
1972, p. 13-15; F. Medelet.Sllt:liideistorieaBanatului, 13, 1987, p. 1-20; idem, Caiete,
Banatica, Re~iţa, 1993, p. 8-11; idem, AnB, s.n., III, 1994, p. 194-195, 1981; M. Gumă,
Civilizaţia... , Bibi. Thr., IV, 1993, p. 243-248 şi urm.; I. Andriţoiu, Metalurgia ... , AnB, s.n., II,
1993, p. 81-107.
2 E. Zaharia.Dacia, N. S. III, 1959, p. 103-134.
3 D. Popescu, op. cit., p. 200-201, B. Hănsel, Beitrăge... , I. 1968, p. 113-115;
M. Girire, op. cit., p. 228-229; A. Moszolics, Bronze unde Gol4funde... , 1973, p. 51-52;
T. Soroceanu, Banatica, 3, 1975, p. 38, fig. 5; I. Bona, Die Mittlere Bronzeit... , 1975;
T. Kovacs, FolArch, XXVII, 1976, p. 55-71, fig. 1/1, 2/1, 3--5; J. Todoroviie, Karaburma, II,
1977, p. 53-56, 61--63, 69, 80--81, 94-104; E. Com5a, Thraco-Dacica, II, p. 111-124; T. Bader,
Bemerkunden... , 1990, p. 190, 202, fig. 26; E. Schalt, UPA, 9, 1992, p. 133--134, fig. 51-52;
J. W. Neugebauer, Bronzezeit in Osterreich, St. Polten-Wien, 1994, fig. 34; M.
Petrescu-Dâmboviţa, Depozitele... ,1911, p. 43--44, p. 9/8-14; I. Anclritoiu, Civilizaţiatracilor... ,
Bibi. Thr., II, 1992, p. 85, pi. 72136-37, 41-42, 44-45, 26-27, pi. 14/9-9.

SO:ME REMARKS ON THE LOCKRINGS FROM BANAT
-Summary-

The paper deals with the gold, bronze or gilt bronze Lockrings discovered in 14
settlements or necropolises from Banat (south-west Romania).

LISTA

PLANŞELOR ŞI

FIGURILOR

PI. I - Harta răspândirii inelelor de buclă („LOckenring"-uri) din Banat: 1. Balta Sărată;
2. Reba Veche; 3. Comuţcl; 4. Cruceni; 5. Pecica; 6. Peciu Nou; 7. Pojejena;
8, Sacu; 9. Satu Mare; 10. Sculia.
PI. II - Inele de buclă din aur („LOckenring"-uri): 1/a-g Sacu; 2-8 Satu Mare (după
M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977); 9/a-b, 10/a-b Pecica (după D. Popescu, 1956).
PI. III - Inele de buclă din aur („LOckenring"-uri): 1-2 Banat; 3. Balta Sărată; 4. Beba
Veche; din bronz; 5. Cornutei (după S. Morintz, 1978); ~.~ Pojejena (după
A. Oprinescu, 1990); 7. Cruceni (după O. Radu, 1973).
Fig. I - Tabel analitic al descoperirilor de inele de

buclă

(„Lockenring"-uri) din Banat.
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TREI CELTURI INEDITE DIN BANAT
Alexandru Szentmiklosi

Datorită bogatelor resurse naturale existenle, precum şi datorită situării
geografice deosebit de favorabile (la răspântia a patru mari căi de circulatie) 1,
în Banat s-a desfăşurat către sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei
epoci a fierului, o activitate metalurgică deosebitii, acest fenomen fiind ilustrat
atât de numeroasele descoperiri de depozite de bronzuri cât şi de cele peste
70 de descoperiri izolate.
La descoperirile izolate cunoscute se adaugă şi cele trei celturi pe care
le discutăm în cele ce urmează (P.1.1.) şi care, în parte, sunt inedite 2 •

ANINA (Jud.

Caraş-Snerin)

Dimensiuni: lungime (L) = 10 cm, lătimea tăişului (I) = 5 cm, diametrul
de înmănuşarc (d.g.) = 3,4 x 2,4 cm.
Celtul a fost găsit în împrejurimile ora~ului fără a se cunoaşte cu
exactitate locul de descoperire. Amintit în repetate rânduri în literatura de
spccialitate 3 el nu a fost niciodată publicat 4 .
Celtul de la Anina 5 , este masiv, cu lamă uşor lăţită, şi gaura de
înrnănuşarc ovală. Buza găurii de înmăşurare este îngroşată, imediat sub ea
fiind dispuse două nervuri paralele. Lama celtului are fetele uşor reliefate, iar
decorul constă în şase nervuri perpendiculare pc canelurile de sub buză, cele
două nervuri mediane unindu-se în una singură. Tăişul prezintă urme de
folosire (fig. 1).
găurii

DOLAŢ

Uud.

Timiş)

Dimensiuni: L = 10 cm, 1 = 5 cm, d.g. = 3,4 x 2,3 cm., adâncimea
Ade înmănuşarc (ad.g.) = 5,2 cm, greutate (G) = 261 gr.
In anul 1967, elevul Ferenczi Iosif, de la şcoala generală din localitate,
a descoperit în grădina casei familiale un celt care a fost predat prof. Dumitru
Roşca, în colectia căruia se află şi acum 6 .
Celtul are un corp svelt, cu lama arcuită uşor spre exterior. Toarta
celtului este ruptă din vechime, iar în partea superioară prezintă o bavură
rămasă de la procesul de turnare. Sub toartă se poate observa o perforaţie
pentru cuiul de fixare. Gaura de înmănuşarc este ovală cu buza îngroşată şi
ră~.frântă uşor spre exterior. Decorul constă în I rci caneluri orizontale situate
imediat sub buza găurii de înmănuşare. Celtul are o patină verde-închis şi
prezintă urme de folosire (fig. 2).
găurii

21
https://biblioteca-digitala.ro

JUPA (jud.

Caraş-Severin)

Localitatea a fost deja menţionată pentru vestigiile arheologice de epoca bronzului
şi prima epocă a fierului 7 . În primăvara anului 1993, în malaxorul balastierei de la Jupa
(fosta A.E.P.I.), vis-a-vis de triaj, a fost găsit, în prundişul adus din albia majoră a râului
Timiş, un celt care a ajuns în Muzeul din Caransebeş.
Dimensiuni: L=l2,2 cm, 1=5 cm, d.g.=3,5 x 2,5 cm, ad.g.=7 cm8 .
Celtul este masiv, cu buza uşor îngroşată, feţele laterale fiind bine reliefate. Imediat
de sub buză pornesc două nervuri paralele ce constituie decorul celtului. Toarta este ruptă
din vechime şi una din feţe prezintă o spărtură având dimensiunile de 4 x 1 cm. Gaura
de înmănuşare a celtului este ovală. Prezintă urme de folosire şi patina este de culoare
verde-deschis (fig. 3).
CONCLUZD

Fiind descoperiri izolate, încadrarea acestor celturi s-a făcut pe baza analogiilor
existente în literatura de specialitate.
Astfel, celtul de la Anina (jud. Caraş-Severin) are analogii cu celtul9 considerat ca
fiind probabil din depozitul descoperit între Giurgiova şi Secăşeni JO, depozit pe care
M. Petrescu-Dâmboviţa îl integrează în seria Moigrad-Tăuteu (Ha.B 1) spre deosebire de
M. Rusu care-l situează mai degrabă în Ha.A2 11 • În menţionările din literatura de
specialitate, celtul de la Anina este încadrat cronologic la orizont Reinecke Bz.D-Ha.A 12 .
În opinia noastră, pe baza caracteristicilor pe care le prezintă, celtul de la Anina poate fi
încadrat în Ha.A 1-A 2 (seria Cincu-Suseni) 13 , eventual Ha.A2 •
Celtul de la Dolaţ (jud. Timiş), are bune analogii cu celturile de la Jamu Mare
(Jud. Timiş) 14 , Cetatea de Baltă (jud. Alba) 15 şi Techirghiol (jud. Constanţa) 16 • Pe baza
acestora, celtul de la Dolaţ se poate încadra cronologic în Ha.A 1-A2 (seria Cincu-Suseni).
Celtul de la Jupa (jud. Caraş-Severin) este de tip transilvănean şi are bune analogii
în depozitele de bronzuri de la Cugir (jud. Alba) 17 , Tirol (jud. Caraş-Severin) 18 , Uioara
de Sus (jud. Alba) 19 şi Zlatna III (jud. Alba) 20 . Pe baza acestor analogii, celtul de la
Jupa poate fi încadrat în Ha.A 1-A 2 (seria Cincu-Suseni). Date fiind şi condiţiile de
descoperire în (albia majoră a râului Timiş) acest celt va putea intra în categoria obiectelor
depuse votiv. Începând din perioada Bronzului mijlociu, depunerile votive devin frecvente
în Europa 21 , fiind întâlnite şi în România. În acest sens, amintim depozitul de la
Galospetreu (jud. Bihor)22 aruncat în albia râului Er, precum şi descoperirile izolate de Ia
Porţile de Fier2 3 sau Baziaş (jud. Caraş-Severin) 24 şi probabil şi cea de la Unip (jud.
Timiş )25 . În lipsa unor informaţii mai precise privind condiţiile de descoperire şi frecvenţa
descoperirilor de acest tip, toate acestea pot fi doar ipoteze.
Dincolo de importanţa pe care o au fie chiar şi din punct de vedere statistic, prin
stilistică şi procedeele tehnologice de fabricare şi finisare, descoperirile izolate ce le-am
prezentat completează cunoştinţele noastre privind metalurgia bronzului din Banat la
începutul epocii fierului.

22
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

M. Gumă, 1993, 109.
Cele trei celturi au fost obiectul unei lucrări prezentate la Sesiunea jubiliară de
comunicări ştiinţifice studenţeşti de la Oradea, 28-29 mai 1993.
3
· R. Petrovszky, 1973, 385, nr. 2, s.v. Anina; C. Săcărin, 1979, 111 nr. l;
M. Gumă, 1992, 30; M. Gumă, 1993, 250 şi 283.
4
· Desen şi informaţii P. Rogozea, căruia îi mulţumim.
5
· Lipsesc informaţiile privind greutatea şi adâncimea găurii de înmănuşare.
6
· Informaţii Dumitru Roşca, căruia îi mulţumim şi pe această cale. Din aceeaşi
localitate, în colecţia domniei sale se află şi un topor masiv de piatră, cu gaură de
înmănuşare, specific epocii bronzului, păstrat în stare foarte bună. Toporul a fost găsit de
către elevi în spaţiul intravilan, probabil în perioada 1968-1969.
7
· R. Petrovszky, 1977, 438, nr. 36.
8
· Lipsesc informaţiile privind greutatea celtului.
9
· E. Iaroslavschi, Gh. Lazarovici, 1979, 449, fig. 11115.
10
· O. Răuţ, 1967, 44-47.
li. M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 130.
12
· M. Gumă, 1992, 30; M. Gumă, 1993, 250 şi 283.
13
· Legat de prelungirea cronologică a seriei Cincu-Suseni, vezi M. Gumă, 1993,
262; M. Gumă, 1995, 104, 106.
14
· B. Milleker, 1882, 173.
15
· V. Pepelea, 1973, 519, 521, Pl/2; M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 88, 234, PI.
12717.
16
· M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 121, 316, PI. 285/1.
17
· M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 91, 134/15, 17.
18
· M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 114, 280, PI. 215/3
19
· M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 115, 280, PI. 216/12.
20
· M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 119, 312, PI. 278/6.
2
1. A. D. Alexandrescu, 1968, 22; T. Kovacs, 1994, 16; T. Kemenczei, 1994, 58.
22
· M. Rusu, 1972, 7, M. Petrescu-Dâmboviţa, 1977, 94 şi urm.
23
· A. D. Alexandrescu, 1966, 121, 170, nr. 11, PI. IU4, XXVII; AD. Alexandrescu,
1968, 22.
24
· A. D. Alexandrescu, 1966, 189, nr. 290, PI. XXIX; A. D. Alexandrescu, 1968,
22; R. Petrovszky, 1973, 386, nr. l; R. Petrovszky, 1977, 455, nr. LXIX/3; P. Rogozea,
1983, 139; M. Gumă, 1992, 30; M. Gumă, 1993, 251, 285.
1.
2
·
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THREE UNPUBLISHED SOCKEIED-AXES FROM BANAT

On thc base of the geographical pos1t10n, extremely favourable (at the
crossroad of four big ways of circulation), as well as because of the rich
natural ressources, the Banat encouragcj the development of a strong metallurgical activity, as it is proved both the bronze hoards and by the numerous
isolated findings (more than 70), whic1 in the last time become more and
more numerous.
To these isolated findings it is abJ added the three socketed-axes from
which some have already been mentioneil in the scientifical Iiterature but without any graphical representaions.
Excepting the socketed-axe from Anina (Caras Severin distric) (P.1.1. fig.
1) whose chronological determination may be prolongcd from Ha Al-A2
(Cincu-Suseni group) to Ha.A2 (Jupalnic-Turia group), the other socketed-axes
discovered at Dotat (Timis county) (P.1. fig. 2) and at Jupa (Caras Severin
county) (P.1.1. fig. 3) are determined into Ha Al-A2 (Cincu-Suseni group).
Excepting the socketed-axe from Jupa, which was found in the gravei
brought from the upper riverbed of Timis (this fact could raise the hypothesis
of an offering), the other two socketed-axex have not cicar conditions of discovery.
Both from a statistica] point of 'iew and a stylistic-technological one,
the three isolated findings underline the technological knowledge to which the
craftman of the Bronze Age arrived.
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CONSIDERAŢII

ANTROPOLOGICE ASUPRA UNOR OASE CALCINATE
PROVENITE DINTR-O NECROPOLĂ DE LA VOITENI, JUDEŢUL
TIMIŞ, DATATĂ LA SFÂRŞITUL EPOCII BRONZULUI
Marius Muntean

Am primit spre determinare antropologică de la domnul arheolog Szentmiklosi
Alexandru, oasele calcinate din două urne funerare, descoperite în necropola de la Voiteni.
Acestea au fost notate cu mormântul 2 (M2) - 1996 şi mormântul 4 (M4) - 1996.
Ca metodă de lucru am folosit morfoscopia, morfometria şi compararea rezultatelor
cu date din literatură.

Rezultate
Mormântul 2 - 1996

Din acest mormânt am primit spre determinare 203 fragmente osoase calcinate.
Oasele au o culoare albă, uniformă, cu aspect şi sunet de porţelan. Lungimea fragmentelor
osoase nu depăşeşte 9 cm.
Un număr de 23 de fragmente au aparţinut oaselor craniene: un fragment de
mandibulă, cu o lungime de 42 mm şi o lăţime maximă de 23 mm, cuprinde alveolele
destinate următorilor dinţi: 41, 42, 43, 44, 46 şi parţial 47, 45 a fost extras, 46 este
mezializat, marginea sa medială este de 2-3 mm distal de orificiul mentonier. Acest
fragment indică o mandibulă gracilă. Un fragment de maxilă cu procesul alveolar drept
are o lungime de 28 mm, cuprinde alveolele dinţilor: 11, 12, 13, 14 şi 15. 14 are două
rădăcini. La nivelul alveolei incisivului lateral se observă o îngustare a alveolei prin
apoziţie osoasă. La nivelul apexului se observă o cavitate cu suprafaţa netedă. Ea măsoară
4 mm înălţime şi 3 mm în lăţime şi pare a fi amprenta unui granulom periapical. Consider
că incisivul lateral era în stadiul de rest radicular pe cale de avulsie. Este păstrat un
fragment de rădăcină dentară care cuprinde extremitatea apicală, are o lungime de
11 mm şi o grosime maximă de 4 mm. Un fragment din osul zigomatic păstrează
procesul frontal şi o parte din corp şi are diametrul maxim de 37 mm. Sunt păstrate
două fragmente din oasele temporale: un fragment de stâncă şi un fragment din
scuama şi procesul zigomatic al temporalului drept. Este păstrat un fragment din
scuama occipitalului, din apropierea protuberanţelor occipitale. Grosimea acestuia la
nivelul protuberantei este de 9,5 mm. Un alt fragment de occipital de la nivelul

27
https://biblioteca-digitala.ro

asterionului are o grosime cuprinsă între 4 şi 6 mm. Marginea suturală a
acestuia este dinţată, cu semne de obliterare pe faţa endocraniană. Grosimea
fragmentelor osoase provenite din calotă este cuprinsă între 2,2 şi 4,5 mm.
Este păstrat un fragment de claviculă provenit din zona mijlocie a
acestuia, cu o lungime de 52 mm şi un diametru anteroposterior de 8,5-10
mm. Sunt conservate cinci fragmente de vertebre care reprezintă corpul unei
vertebre cervicale şi un fragment din osul sacru. Au fost identificate 7 fragmente de os spongios care provin din epifizele unor oase lungi. Este conservat
capul femural drept împreună cu o porţiune mare din col. Diametrul anteroposterior al capului femural este de 40 mm. Este conservată patela dreaptă şi
un fragment din patela stângă. Din extremitatea distală a radiusului drept s-a
conservat un fragment cu o lungime de 70 mm, culoarea acestui fragment este
diferită de a celorlalte oase, fiind gri-albăstruie. Este singurul fragment de
această culoare. Este conservat un fragr.1ent de aripă iliacă.
55 de fragmente provin din oase lungi. Printre acestea unele au permis
identificarea oaselor din care provin. Acf·stea au următoarele grosimi: la nivelul
humerusului 2 mm, la nivelul diafizei ra:iiusului, 1,3 mm, un fragment femural
de la nivelul liniei aspre măsoară 6 mm. Diafiza tibiei are o grosime de 3
mm.
Singurul fragment care permite dia:~nosticul sexului este cel care cuprinde
protuberanţele occipitale. Grosimea mii:ă a acestuia, precum şi gracilitatea
celorlalte oase indică sexul feminin. Urnele de obliterare de Ia nivelul suturii
Iambdoide permite încadrarea scheletului în grupa de vârstă cuprinsă între 2530 ani.
Pe baza diametrului capului femural, după Gejvall (citat de Dardu
Nicolaescu Plopşor) talia putea fi de 1S5 cm.

Mormântul 4 - 1996
Din acest mormânt ne-au parvenit 148 fragmente osoase cu dimensiuni
la 10 cm, fragmentele au o culoare uniformă, albă, cu aspect şi sunet
porţelan, cu numeroase fisuri şi deformări datorită focului.
Din craniu provin 19 fragmente: un fragment din osul frontal cu o
lungiem de 5 cm provine din regiunea supraorbitală, este deformat de foc şi
este conservată doar tăblia externă. 8 fragmente au aparţinut calotei, acestea
au o grosime de 3,7-3,9 mm. Un fragment prezintă o sutură dinţată, probabil
sagitală, fără urme de sinostozare. U 1 fragment din osul occipital cu o
lungime de 78 mm cuprinde şi o porţi un! din marginea mastoidiană. Acesta are
o grosime de 3,3 mm şi nu prezintă urme de obliterare. La nivelul protuberanţei occipitale are o grosime de 11,2 mm. Două fragmente provin din scuama
osului temporal drept. Acestea se întregesc şi au o lungime de 7 cm. Sunt
mult deformate de foc şi cuprind creasta zigomatică şi procesul zigomatic. Un
fragment din maxila dreaptă cuprinde o porţiune din corp cu procesele alveolar şi palatin. Este conservată rădăcina primului premolar. Aceasta are o
lungime de 11 mm. Este parţial conse·vat traiectul unei fistule situate între
rădăcinile vestibulare ale primului molar. Din mandibulă sunt păstrate trei
fragmente, una cu o lungime de 47 de mm a conservat procesul condilian şi
de
de

până
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incizura, mandibulei de pe ramura dreaptă. Un fragment cu o lungime de 48
mm a conservat procesul coroidian stâng. Un fragment de 33 mm prezintă o
alveolă din regiunea molară şi conservă un fragment de rădăcină.
13 fragmente provin din coloana vertebrală, dintre acestea una aparţine
arcului anterior al atlasului şi 12 provin din corpuri verte,brale. A putut fi
măsurată înălţimea a patru corpuri ale vertebrelor lombare. Acesta este de
24,6, 25, 27,2 şi 28,1 mm. Este păstrat un fragment de claviculă, un fragment
de corp humeral, cu grosimea diafizei de 3,3 mm. Fragmente din diafiza ulnară
au o grosime de 2mm. Sunt păstrate două fragmente care conservă parţial
articulaţia cotului, ele provin din humerus şi ulnă. Au fost recunoscute
fragmente de oase metacarpiene, metatarsiene şi falange. Mai sunt conservate
un fragment de platou tibial, unul de aripă iliacă. Sunt conservate capetele
femurale, care au un diametru anteroposterior de 36 şi 37 mm. Grosimea
maximă a unor oase lungi este de 6 mm.
Gracilitatea oaselor şi diametrul mic al capului femural indică sexul
feminin. Osificarea cartilajelor de creştere de la nivelul capului femural şi
epifizei radiale distale indică o vârstă care este sigur mai mare de 15 ani şi
probabil mai mare de 20 de ani. Fragmente din calotă care păstrează suturi
dinţate indică absenţa obliterării şi pledează pentru o vârstă mai mică de 25
de ani. Pe baza diametrelor capetelor femurale se estimează o înăltime de
153,5 cm.
Discuţii

Ambele loturi de oase au o culoare albă, uniformă, cu aspect şi sunet de
Pe ruptură proaspătă au o culoare cenuşie. Excepţie face doar un
fragment provenit din M2. Acesta reprezintă treimea distală a radiusului drept
şi are o culoare gri-albăstruie.
Culoarea oaselor calcinate variază de la negru, diferite nuanţe de gri
până la alb. Culoarea este dependentă de temperatura la care s-a produs
arderea şi de timpul de expunere Ia foc al cadavrului. După Holden (1995)
oasele au culoarea neagră atunci când au fost arse Ia o temperatură minimă de
300°, iar culoarea albă se obţine Ia temperaturi ridicate (în crematoarele
moderne - până Ia 1000-1200°). Culoarea gri se obţine la temperaturi
intermediare. Dacă culoarea albă se găseşte doar la suprafaţa externă a oaselor,
iar spre interior culoarea este cenuşie sau neagră, înseamnă că temperatura
maximă a fost atinsă doar la stratul superficial al osului şi ea scade gradat
spre profunzime. De asemenea, fenomenul indică o ardere rapidă şi ţesutul
osos nu a ajuns Ia un echilibru termic cu mediu înconjurător.
A vând în vedere faptul că oasele ambelor urne au un aspect asemănător
şi au aparţinut unor femei adulte de talie apropiată se poate considera că şi
condiţiile incinrării au fost asemănătoare. S-a folosit acelaşi tip de rug, acelaşi
material de combustie, condiţii meteorologice apropiate (vânt, ploaie). Focul a
dezvoltat o temperatură mare, dar perioada de timp a arderii a fost relativ
porţelan.

scăzută.
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Concluzii
Oasele calcinate provenite din mormintele 2 - 1996 şi 4 - 1996 din
necropola de la Voiteni au apartinut unor femei adulte cu o talie mijlocie.
Incinerarea s-a făcut la un foc care a dezvoltat o temperatură ridicată, dar de
scurtă durată.
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ANTHROPOLOGISCHE BETRACHTUNGEN UBER EINIGE
KALZINIERTE KNOCHEN AUS EINER SPATBRONZEZEITLICHEN
NEKROPOLE VON VOITENI (KR. TEMESCH)
- Zusammenfassung Die vorliegende Arbeit stellt ein anthropologisches Studium em1ger kalzinierten
Knochen aus 2 in der spătbronzezeitlichen Nekropole von Woiteg (Voiteni, Kr. Temesch)
gefundenen Urnen. Die 2 Umen, bezeichnet als M2 - 1996 und M4 - 1996, enthielten
203 bzw. 148 kalzinierte Knochen-fragmente. Alle Fragmente haben Porzellanaussehen
und-klang und eine gleiche weisse farbe. Die Lănge der Knochen uberschreitet nicht
IO cm. Wir haben festgestellt, dass die Knochen Frauen angehort hatten. Die Frau von
M2 - 1996 starb im Alter von 25-30 Jahren und war 155 cm gross, wăhrend die Frau
von M4 - 1996 bei 25 25 jahren gestorben und 153,5 cm gross war.
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DESCOPERIRILE APARŢINÂND EPOCII FIERULUI ÎN PEŞTERILE DIN
MUNŢII ANINEI
Sorin M Petrescu

Încadrat într-un amplu complex cultural răspândit pe un areal foarte mare,
orizontul de descoperiri destul de unitare caracterizat prin folosirea aproape
exclusivă a ceramicii negre lustruite şi ornamentate prin canelare şi faţetare
marchează începutul primei epoci a fierului în Banat. 1
În cadrul modificărilor profunde care au loc în această epocă 2 peşterile
reîncep să fie folosite ca adăpost - după ce în bronzul mijlociu şi târziu au fost
cam evitate - dar într-o mai mică măsură.
Cele mai timpurii materiale ale primei epoci a fierului sunt cele descoperite
în P. Galaţ din Valea Gârliştei (pi. I/ 1). Fragmentele ceramice recoltate de pe
planşeul peşterii (pi. IV) sunt realizate din pastă compactă, bine arsă, lustruită,
de culoare cărămizie (pi. IV/l), brun roşcată (pi. IV/4) şi neagră (pi. IV/2, 3, 5).
Ornamentele sunt realizate prin ghirlande de caneluri pe corpul vasului (pi. 1-2, 4),
caneluri oblice pe umărul vasului (pi. IV/3) şi proeminenţe conice3 (pi. IV/5).
Lipsa ornamentelor sub formă de ghirlande, de caneluri pe gâtul vaselor
ne împiedică să atribuim aceste descoperiri grupului Susani, la fel cum lipsa
ceramicii roşii în interior nu ne permite apropierea de cultura Gava. În aceste
condiţii, dat fiind şi caracterul redus al descoperirilor, este dificil şi hazardant
să încercăm o încadrare culturală a acestor descoperiri. Se pare că în zona
carstică a râului Gârlişte avem de-a face poate cu un aspect cultural local, redus
ca arie de răspândire ce poate fi situat aproximativ la nivelul fazelor Ha Az-B 1
ale cronologiei central europene.
Puţin mai târzii sunt descoperirile de pe Valea Nerei din P. din Colţul
Cătănii (pi. 1/2). În sondajul practicat, între 0,10 şi 0,35 m printre materialele
Coţofeni au apărut şi două fragmente aparţinând epocii fierului (pi. V/1-2), de
culoare neagră aparţinând speciei fine (PI. V/l) şi uzuale (PI. V/2).
Dacă proeminenţa conică (pi. V /2) nu este prea concludentă având o
evoluţie bună în toată prima epocă a fierului, celălalt fragment este mai
concludent prin motivul ornamental. El constă dintr-o canelură dispusă în
ghirlandă, de sub care pornesc în jos caneluri dispuse una lângă alta. Prin
aceasta, considerăm că aceste fragmente dacă nu le putem atribui cultural,
cronologic pot fi atribuite fazelor Ha B 1-B 2 .
Contemporane sau un pic mai târzii sunt descoperirile din V. Caraşului
din P. Liliecilor (pi. 1/3) şi P. de după Cârşe (pi. V/3-5). Ceramica este
semifină (pi. V/5) şi uzuală (pi. V/3-4) şi are culoarea cărămizie (pi. V/3, 5),
neagră şi lustruită (pi. V/4). Ca forme distingem vasul borcan cu buză
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alveolată

(pi. V/3). strachina cu buză puternic evazată (pi. V/4) si strachină cu
buza dreaptă trasă spre interior (pi. V/5). Încadrăm aceste mate~iale în fazele
Ha B-C ale cronologiei central-europene.
Singurele descoperiri care pot fi încadrate şi cultural sunt cele efectuate
în V. Nera, în P. din Colţul Cătănii (pi. 112). În sondajul făcut în peşteră (pi.
IIl/l), deasJpra nivelului Coţofani şi Hallstatt, între 0-0,10 m într-un strat
răscolit ce conţine materiale amestecate, au fost descoperite două fragmente
ceramice: o proeminenţă conică din pastă semifină neagră, lustruită şi un fragment de strachină cu buza invazată realizată din pastă fină, neagră, lustruită şi
ornamentată cu caneluri orizontale (pi. V/6-7). Pe baza acestui ultim fragment
ceramic atribuim descoperirile din ultimul nivel al Peşterii din Colţul Cătănii fazei mijlocii (II) a culturii Basarabi, respectiv Ha C.
În Banat civilizaţia dacică este cunoscută destul de puţin prin cercetări
sistematice şi prin unele descoperiri întâmplătoare, acestea din urmă făcând
parte din colecţii particulare şi deci greu accesibile în totalitate cercetătorului.
Iată de ce descoperirea unor vestigii ale locuirii dacice în peşteri vine să
contribuie la o cunoaştere mai bună a acesteia, Ia crearea unei imagini reale a
ceea ce a însemnat civilizaţia dacică din Banat.
Urme de locuire dacică au fost descoperite în patru peşteri: Omului,
Racoviţă şi Ţapului din V. Caraş ului şi Galat din V. Gârliştei. Interesant, nu
au fost sesizate urme dacice în V. Nerd, lucru explicabil poate datorită lipsei
de apă pe platou şi a slabelor surse d(: subzistenţă din Chei.
În peşterile Racoviţă şi Ţapului materialul ceramic a fost adunat de pe
planşeu fără a se efectua sondaje. În peşterile Omului, şi Galat au fost
practicate sondaje dar pentru prima documentaţia s-a pierdut 4 .
Ceramica aparţine celor două categorii bine cunoscute: lucrată cu mâna
aproape în totalitate - şi Ia roată (pi. Vl/11-13), de forme şi ornamente diverse.
Ceramica lucrată cu mâna, de culoare brun-gălbuie, cărămizie, bruncenuşie, cenuşie sau neagră (pi. VI-XIII), de uz comun sau semifină are
pereţii destul de bine neteziţi şi de multe ori chiar lustruiţi intens la exterior
(pi. Vl/3; VIl/4-5; IX; X/1-2, 4-6: XI; XIl/1-2, 5, 7-8; XIIl/1-4).
Formele de vase cele mai des întâlnite sunt străchinile şi vasele mijlocii
sau mari cu profil bitronconic (pi. Vl/3; VIl/5; IX/1-4, 6-7; X/2, 5-6; Xl/5-8;
XIl/1-2, 5), cu buză dreaptă sau aproape dreaptă (pi. Vl/1-2, 10; VIII/1,3 IX/
8; X/3-4; Xl/3-4; XIl/4), cu buză evazată (pi. Vl/9; XIIl/1-2, 4), precum şi
vasul sac de dimensiuni mai mari (pi. Vl/5; VIl/3,7) sau tăvile (pi. X/l; Xl/1).
Ca motive decorative sunt utilizate mai ales brâiele crestate (pi. Vl/1; VIl/7),
brâiele alveolate (pi. VIl/3; VIII/1-·2; XIl/3) şi crestele (pi. XIII/5).
Tot cu rol ornamental, majoritatea ceramicii cu profil bi tronconic are
realizate caneluri oblice late prin lustruire, iar într-un caz este utilizată rozeta
ştampilată (pi. IX/5).
Torţile sunt fie simple (pi. VII/I; XIIl/6), torsadate (pi. XIl/6) sau cu
caneluri longitudinale (pi. XII/7). În unele cazuri, vasele de dimensiuni mai
mari prezintă proeminenţe - apucători cilindrice (pi. Vl/2).
Ceramica lucrată la roată este puţină (pi. Vl/11-13) şi aparţine spec1e1
semifine, predomină vasul cu buza îngroşată şi puternic răsfrântă spre exterior
(pi. Vl/11) şi cel cu fundul inelar (pi. Vl/12).
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Dată fiind lipsa unui material dacic abundent descoperit şi publicat în
Banat 5 , ne este destul de greu să-l încadrăm cronologic pe cel descoperit în
peşterile analizate.
Astfel, vasul-sac este frecvent întâlnit în aşezări dacice încă din secolele
III-II î.e.n. 6 , acelaşi lucru putându-l spune şi despre străchinile cu profil
bitronconic 7 (pi. Vl/3; VIl/5; IX/2-4, 6-7; X/4-6; Xl/3,5-8; XIl/1,5). Totodată
materialul are analogii - prin forme - cu cel descoperit la Iaz 8 şi care este
datat tot în secolele III-II î.e.n. Pentru o încadrare mai precisă ne vom folosi
de o serie de analogii privitoare la câteva motive ornamentale. Astfel asocierea
canelurilor cu formele ceramice mai sus prezentate indică o datare în sec. III
î.e.n. 9 . Toartele torsadate au analogii bune la Slimnic unde le găsim datate în
sec. III î.e.n. 11 , Cătelu Nou 12 şi Poiana 13 , datate şi ele tot atunci.
Către aceeaşi perioadă ne conduc şi analogiile perfecte cu materialele
descoperite la Remetea Mare - „Gomila lui Pi tuf" 14 şi Duleu 15 , datate şi ele în
sec. III î.e.n.
Oricum, considerăm că locuirea dacică din peşteri este, temporal vorbind,
posterioară descoperirilor de la Gornea - „Ogaşul Padina cu Spini" 16 şi
Dubova 17 datate în sec. IV-III î.e.n. şi anterioară primul nivel dacic al aşezării
de pe Stenca Liubcovei datat în sec. III-II î.e.n. 18 • În consecintă credem că
putem data locuirea dacică la mijlocul şi a doua jumătate a sec. III î.e.n.
O problemă pe care, suntem obligati s-o comentăm este cea privitoare la
destinatia pe care a avut-o P. Ţapului, rolul ei în eventuala practică rituală a
cultului chtonian.
Ulterior descoperirii ei 19 , s-au găsit în partea finală a galeriei din stânga
(pi. V/1) trei vase dacice de provizii prinse în crusta de calcar a planşeului
pe care le-au donat Muzeului Banatului din Timişoara. 20
Pe baza acestui fapt, luând în considerare bogatul material arheologic şi
aspectul sălii centrale ce este luminată datorită unui horn din tavan ce
comunică la suprafaţă, ·Fiorin Medelet a emis apoteza că în această peşteră
avem de-a face cu un loc de cult dacic 21 , la aceasta raliindu-se şi Richard
Petrovsky 22 iar mai târziu şi I.H. Crişan 23 •
Aşa cum se ştie, peştera a jucat un rol important în practicarea cultului
lui Zamolxis 24 , fapt cunoscut şi la alte popoare antice, în cultul lui
Dionyssis 25 , Rhoses 26 , Zeus 27 şi exemplele ar putea continua ajungând până la
creştinism 28 . Câteodată există date clare despre existenta la daci a unei
categorii de „anahoreţi" 29 , „călugări" celibatari. vegetarieni şi abstinenti cu
eventuale preocupări astronomice ce stăteau în peşteri, departe de aşezări 30 • O
astfel de peşteră ar putea să fie p. Ţapului din V. Caraşului.
Făcând abstractie de faptul că peştera este umedă şi accesul în ea se
face printr-un culoar ce poate fi trecut doar târâş, totul pledează în favoarea
ipotezei amintite mai sus. Astfel, peştera este uşor accesibilă de sus de pe
platou 31 iar sala centrală unde au fost găsite fragmentele ceramice este luminată în proportie de 60-70 % prin hornul ce comunică la suprafată. La
aceasta se mai adaogă şi cele trei vase mari de provizii depuse probabil
rituai 32 în capătul galeriei din stânga.

33
https://biblioteca-digitala.ro

Este posibil ca şi peştera Omului (pi. IV/5) aflată la aproximativ 40 m
amonte de P. Ţapului, la aceeaşi altitudine şi cu aceeaşi orientare a celor trei
intrări - din care doar una accesibilă 33 - lumino<,să şi uscată, să fi avut o
utilizare cultică, cele două peşteri făcând parte dintr-un complex sacru în
această regiune. Ne oprim aici cu prezentarea ipotezelor pentru a nu risca să
alunecăm pe o pantă periculoasă, total opusă cercetării ştiintifice. Oricum,
cercetările viitoare vor confirma sau nu aceste - deocamdată - ipoteze.

SORIN M. PETRESCU
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ZUSAMMENFASSUNG

ENTDEKUNGEN AUS DER EISENZEIT AUS ANINA
GEBIRGE
Es werden din Entdekungen den Hăhlen aus Anina Gebirge vergefilhrt.
Die friihzeitigsten Materiale gehi:iren Ha A 2-B 1 und wurden in „Galat"
Hohle entdeht. Ein wenig jiinger sind die Materiale aus des „Colţul Cătănii"
Hăhle die cronologisch Ha B 1-B 2 angehăren Gleichzeitig oder ein wenig jiinger
sind die Materiale aus der „Liliecilor H•ihle", die Ha B-C angehoren.
Die einzigen Entdehungen die cieser Kultur gehoren eind die von
„Colţul Cătănii" Hăhle die der Mittdphaze der Basarabi Kultur (HaC)
angehoren.
Die Dakische Zivilisation ist in vier Hăhlen erkiindigt: „Omului",
„Racovita", „Ţapului", und „Galat". Auf des Grundlage des entdekten
iibereinstimmunge, die prăsentierten Entdekungen wurden in der Mitte und
zweite Hălfte des III Jhr (v. Chr) datiert.
Des Verfasser dankt daB die dakis.::he Gemeindschaften aus der Gegend,
die „Ţapului" und „Omului" Hăhlen rnch als Verchrungeplătze verwendet
haben die nachfolgende Ausgrabungen haben diese Hypothese aufgeklărt.
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RESTURILE DE FAUNĂ DINTR-O LOCUINŢĂ HALLSTATIANĂ DE LA
REMETEA MARE - GOMILA LUI GABOR (JUDEŢUL TIMIŞ)
Georgeta El Susi

Materialul faunistic cercetat provine dintr-o locuinţă incendiată, săpată în
hallstattiană de la Remetea Marc - Gornila lui Gabor (informaţii FI.
Medeleţ, autorul săpăturii). Au fost analizate L n număr de 183 fragmente,
dintre care 166 determinate cu precizie, atribuite la 27 indivizi, conform
datelor statistice din tab. l.
aşezarea

Repartiţia

speciilor în

locuinţă

Tabel 1

Specia

Fragmente

%

NMI

O/o

Bos taurus

27

15,7

5

18,5

Sus scrofa dom.

33

19,2

5

18,5

Ovis aries

6

3,5

TOTAL DOMESTICE

66

39,7

11

40,7

Cervus elaphus

43

35,l

5

18,5

Sus scrofa ferr.

49

28,6

7

25,9

Bos primigenius

3

1,7

3,7

Ursus arctos

3

1,7

3,7

Lepus sp.

0,5

3,7

M,irtes martes

0,5

l

3,7

3,7

TOTAL SALBATICE

100

60,3

16

59,2

MAMIFERE

166

97

27

100

Păsări

5

2,9

Oase nedeterminate

12

TOTAL ESANTION

183

În proporţie de 80% oasele prezintă o pigmentaţie roşiatico-negricioasă
ca urmare a contactului cu focul. S-a păstrat o cantitate însemnată de oase
47
https://biblioteca-digitala.ro

întregi, în procent de 60% din eşantion. Restul materialului este fragmentat,
având urme de tăiere ori de roadere. Următoarele piese prezintă urme de
prelucrare (folosire):
- radius întreg de mistret, cu 2/3 din regiunea cranială a diafizei
prelucrată; procesul a afectat partial şi epifiza proximală.
Repartiţia

materialului pe regiuni scheletetice
Tabel 2
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=
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Q

=
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Craniu

4

l

6

Maxila

2

3

6

Mandibula

2

Scapula
Humerus

3

6

I

2

6

Radius

3

Ulna

2

Metacarp

2

3

2

2

4

2

2

13
10

3

8

3

6
12

Coxal

l

5

3

Femur

3

6

6

7

Tibia

2

2

6

8

25
20

2

7

4

14

4

5

l

2

1

3

l1
8

Astragal
Calcaneu
Metatars

1

Falanga

3

2

5

9

2

Fa!. II

3

Fal. III

4

5

Centrotars

2

2

TOTAL

27

33

6

49

43

3

3

1

1

166

- radius proxima! drept de cerb, cu fata cranială a epifizei proximale
a diafizei şlefuite.
- radius distal de cerb (animal subadult), având regiunea cranială a
diafizei şlefuită. Acest proces pare să se continue şi pe diafiză. Întrucât restul
piesei lipseşte nu putem preciza până unde se continuă prelucrarea. Posibil ca
şi
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toate aceste piese să fi avut o utilizare identică, dacă luăm în considerare
faptul că pentru obţinerea lor s-a folosit acelaşi tip de os, de dimensiuni
apropiate, indiferent de specie.
Urmărind distribuţia materialului pe regiuni anatomice (tab. 2) se
constată că un procent de 54,2% îl reprezintă oasele provenite din regiunile
cărnoase ale corpului: scapulă, femur, tibie, radius, coxal. 12,8% este procentul
fragmentelor din regiunea capului şi 34,9% cel al oaselor din regiunile seci:
extremităţile distale ale membrelor. Nu au fost identificate vertebre ori
fragmente de coaste. Un singur axis de vită s-a păstrat acesta fiind secţionat
la jumătatea corpului său; probabil la acest nivel al corpului s-a făcut detaşarea capului de rest. Cele 12 fragmente nedeterminabile sunt aşchii din
diafizele oaselor lungi.

Datele metrice ale suinelor
Tabel 3
PIESA

VARIABILITATEA

HUMERUS

RADIUS

-

Lg. maxima
Lţ. trohlee
L\. distală
Lg. maximă
L\. prox.
Gros. prox.
L\. dist.
Gros. dist.

215 ,5*
35,5; 40; 45,5
44,5; 52,5; 57,5
211; 211,5
42; 42,5; 43
29; 29; 28
50; 50
32; 32,5

TIBIA
- Lţ. dist.
- Gros. dist.

38,5; 39; 39; 31,5*
36; 33,5; 34; 38; 39; 25,5*

- Diametru acetab.

43; 44; 46,5; 44; 63

COXAL
ASTRAGAL
- Lg.
- Lg.
- Lţ.

laterală
medială
maximă

50,5; 51,5; 52; 55,5; 56; 57,5; 41*; 42*
45; 46,5; 46,5; 48,5; 50; 51,5; 37; 37,5
29; 30,5; 33; 30; 34; 34,5; 25; 25

CALCANEU
- Lg.

- q.
META CARP III
- Lg.
METACARP IV
- Lg.

maximă
maximă

98; 103; 104,5
37 ,5; 40,5; 41; 45

maximă

95

maximă

99

* sunt notate oasele de porc
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SUINELE
Cele mai multe oase s-au păstrat de la acest grup de mamifere, e vorba
de 33 oase de porc şi 49 de mistret. Resturile speciei domestice provin de la
5 indivizi cu următoarele vârste de sacrificare: 9-10 luni (un animal), 12-14
luni (un individ), 21-23 luni (un individ), 24-30 luni (un individ) şi peste 3,5
ani, ultimul animal. S-au estimat înăltimi la greabăn de 73,3 cm şi 75,1 cm.
O talie de 87 ,2 cm ar putea indica, fie o femelă de mistreţ, fie un mascul
domestic. Cert este că în zonă există o populatie domestică supusă metisajelor
cu populatia sălbatică, în mod natural.
Materialul atribuit cu certitudine mistretului aparţine la 7 exemplare, cu
următoarele vârste de sacrificare: 2 ani, 2 ,5 ani, 3 ,5-4 ani (pentru trei
exemplare) şi peste patru ani, 4 exemplare. Pe 12 piese întregi s-a stabilit o
medie a taliei de 98,4 cm (90,3-110).
Dacă se are în vedere distributia pe regiuni scheletice a materialului
suinelor se constată următoarele aspecte. Pentru porc repartitia apare echilibrată, atât pe regiuni corporale, cât şi pe părţi (dreapta, stânga). În schimb,
pentru mistret. predomină oasele provenite din partea stângă (31 fragmente),
faţă de cea dreaptă (17 oase). De asemenea, nu este reprezentată deloc
regiunea capului, astfel că aprecierile asupra vârstelor s-a realizat pe clemente
de schelet postcranian. Ponderea cea mai mare o au oasele din regiunea
şoldului.

BOVINELE
Speciei domestice aparţin 27 fragmente provenite de la 5 animale,
sacrificate după cum urmează: unul în jur de 1,5 ani, altul între 2-2 ,5 ani, al
treilea între 4-4,5 ani şi ultimii doi peste 5 ani. Cele trei oase de bour provin
de Ia o femelă adultă, datele lor matrice sunt notate cu asterisc în tabelul 4.
Pentru o femelă de Bos taurus s-a estimat o talie în medie de 103 cm, pe
baza a douii oase întregi: un radius cu lg. de 236,5 mm şi un metacarp de
174 mm. Animalul a depăşit 4,5 ani atunci când fusese sacrificat. Valoarea
taliei este mică, ea aflându-se la limita inferioară de variatie a bovinelor din
aşezarea de la Remetea Mare - Gomial lui Pituţ (EL SUSI, 1988, 156). Talia
se înscrie, mai degrabă în aria dimensională a vitelor din Europa Centrală
(BOKONYI, 1981, 105-121).
Pentru bovinele domestice nu am identificat oase aflate în conexiuni
anatomice, materialul fiind oarecum disparat, probabil, de aici şi numărul
relativ marc de indivizi în raport cu eşantionul speciei. Doar pentru bour s-a
putut reconstitui o parte de şold, cu coxalul, fragmente de femur (regiunea sa
proximală).

OVINELE
Lor Ie aparţin 6 oase provenind de Ia un mascul: un corn cu diametru
mare bază/diametru mic/circumferintă de 42/38/131. Piesa are o lungime de
202 mm.
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Datele metrice ale bovinelor

şi

cerbului
Tabel 4

Dimensiunea

Bovine

MANDIBULA
Ml-M3
- Lg. M3

83
36

Cerb

HUMERUS

- Lt. trohlee
- q. distală

86,5*
96,5
95

- Gros. dist.

56,5; 68
57,5; 63

RADIUS

- q. maximă
- Lt. supr. art.
- q. prox.

236,5;
66,5; 69
71; 72,5
36; 38
34,5
62; 65; 65
43; 42; 42

- Gros. prox.
- L(. diaf.
- Lţ. dist.
- Gros. dist.
COXAL
- Lg. maximă
- Diametru acetab.

56
64

580*
92,5

61

59; 65,6
45; 49

54; 54; 55 ,5; 55 ,5
41; 42; 42,5; 43

(174)
57
33,5
31

199 (METATARS)
42,5; 46,5
41,5; 44,5
24
49,5
36,5

TIBIA
- Lt. dist.
- Gros. dist.
METACARP
- Lg. maximă
- Lt. prox.
- Gros. prox.
- Lt. diaf.
- Lţ. dist.
- Gros. dist.
CALCANEU
- Lg.

- q.
ASTRGAL
- Lg.

- Lt.

maximă

127,5
45

maximă

laterală

maximă

67; 61,5
42,5

56; 58; 58,5; 61
37; 37 ,5; 38; 38,5
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CERVIDELE
Cerbului îl revin 43 oase apartinând la cinci indivizi, dintre care unul a
fost vânat pe Ia 23-27 luni. Cele două oase întregi par să provină de la un
animal cu o talie în jur de 80 cm, probabil o femelă. Şi în cazul acestei
specii, deşi s-au înregistrat fragmente osteologice din toate regiuniel scheletului, prevalează totuşi cele din regiunea coapse şi a membrului inferior.

URSIDELE
De la urs s-au păstrat trei oase întregi, o pereche de femure şi o tibie
unuia dintre femure. Femurul !.tâng este întreg, cu o lungime de la
capul femural de 402 mm, lt. distală/;~rosime distală de 81171 mm. Micul
trohanter este bine schiţat, capul femural prezintă uşoare urme de deteriorare.
Femurul drept, deşi provine de la acelaşi animal este ceva mai mic decât
corespondentul său. El are lăţimea distală/grosimea distală de 79/61, existând,
deci diferente sensibile. Cele două piese prezintă urme de decalcificere şi
exostoze, mai pronunţate pe tibie, ceea ce indică, alături de alte aspecte
morfologice o vârstă avansată pentru animalul ucis. A treia piesă de urs este
o tibie stg. cu lg maximă de 295 mm. lţ. proximală/grosime de 85,5/66, lţ.
distală/grosime de 63/36,5 mm. Deterior.'irile prezente pe capetele femurale nu
se leagă de încercările de detaşare din cavităţile acetabulare ale coxalelor. Ele
sunt rosături ori deteriorări în procesul de fosilizare. O detaşare a femurului
din cavitatea acetabulară, în procesul de tranşare a animalului e greu de
realizat fără a lăsa urme pe condil. Mai probabil, că halca respectivă de carne
(ce conţinea aceste oase) a fost fiartă (opinie sugerată de autorul săpăturii).
Incendierea locuinţei, şi implicit a oaselor împiedică alte observaţii asupra
modului de preparare a cărnii.
De la iepure s-a păstrat un fragment de coxal, cu diametrul acetabular
de 13 mm şi un os de jder, tot o prezenţă accidentală, care e posibil să nici
nu ţină de încărcătura faunistică a complexului.
aferentă

*
*

*

Resturile de faună prelevate din locuinţa respectivă atestă, în această
fază preliminară de investigare a sitului sub raport faunistic speciile consumate
într-o anumită perioadă de timp de către ocupanţii respectivi. Acestea erau, cu
predilecţie specii sălbatice, ale căror oase reprezintă mai bine de 60% din
eşantion. Cu excepţia jderului toate mamiferele sălbatice aveau un rol preponderent alimentar. Mamiferele domestice sunt reprezentate de vită, oaie, porc.
Numărul de indivizi de la care provin oasele este relativ mare pentru o
locuinţă, e vorba de 11 animale domesti:e şi 16 de mamifere vânate. În comparaţie cu spectrul faunistic de la „Gomial lui Pituţ" (aşezare amplasată în
acelaşi areal, cu aceleaşi condiţii bio-ge•)grafice), semnalăm ca element nou ursul - în rest spectrele celor două aşczan nu diferă sub raport calitativ ci
doar cantitativ (procentele oferite de sp·~cii).
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Dacă procedăm la o estimare a cantităţii de carne furnizată de cei 27
indivizi prezumaţi, obţinem în jur de 4270 kg; dintre ele cca 1270 kg
(36,8%) oferite de speciile domestice şi peste 63% de cele vânate. Evident că
aceste calcule sunt incorecte în sensul că animalele respective au fost tranşate
şi împărţite între membrii aşezării respective; aşadar numai o parte din
cantitate a revenit ocupanţilor locuinţei respective. Făcând abstracţie de aceste
fapte, la 0,5 kg carne consumată în medie de o persoană pe zi, se ajunge Ia
un consum de 168 kg de persoană/an. Aşadar, cele 4270 kg ajungeau timp de
un an la 25 persoane, ori 50 persoane pe o durată de jumătate de an. În
caml în care consumul de proteine animale era modificat, datele se schimbă
sensibil. Aceste calcule sunt pur teoretice, doar In momentul în care aşezarea
este integral cercetată sub raport arheologic, arr putea oferi date cât de cât
apropiate de realitate.
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EL SUS! GEORGETA - 1988, Consideraţii privind fauna di11 aşezarea hallstattiană timpurie de la
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THE FAUNAL REMAINS OF A HALLSTATTIAN DWELLING FROM
REMETEA-MARE - GOMILA LUI GABOR (TIMIS COUNTY)
Summary
The analysed sample belongs to a bumt dwelling, jigged în the hallstattian site from
Remetea Mare - Gomila lui Gabor. Were collected abo Jt 183 bones, of wich 166 were
det:1mined as the table 1 showes. Approximately 80% of fragment are bumt and 60% of the
sample are whole bones. Some bones are polished: a whole radius of wild boar and two radius
of red deer. A distribution of the assemblage on sqelletal r( gions (tab. 2) indicates a 54,2% of
fraiiments from meaty regions, a 34,9% from cranial regions and only 10,9% from the meatless
parts. Were not identified ribs or vertebrae. 33 bones become from pig and 49 from wild boar.
Thc measurements of fragments give us some infom1ation aloout the wither's heights. These are:
73,3 cm; 75,1 cm for pig and 90.3-110 (M = 98,4; n = 1:) for wild swine (tab. 3). 27 bones
we ·e collected from cattle. A J03 cm wither's heigh was e~ timated for a cow (tab. 4). Only 6
bo11es come from a ram. A homcore with the greatest dia neter/smallest diameter/circumference
of 42/38/131 can be mentioned. A pair of famurae and a left tibia belong to a senile brown bear.
De·ermination of age groups emphasises în almost al! cas•:s the predominance of adults and
ma:ures.
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FINDINGS OF COINS FROM THE ROMANIAN PART OF BANAT
REGION IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM
IN VRSAC
Ljiljana Bakic

The formation of coin collcction of thc National Museum in Vrfac began
long back in 1896 whcn the rcgion of South Banat was an integral part of
Temcscr Banat Rcgion. Nowadays it is a region spread in both Serbia and
Rl)mania. Thcreforc, our collcction includcs also thc coins originating from thc
area today belonging to Romania.
Abundant literaturc from Lhc cnd of thc last and thc bcginning of this
ccntury dcaling with archacology or Banat (by that the eastcrn, Romanian, and
Lhc western Yugoslav part of Banat arc mcant) also mcntions numcrous coin
findings from that region. One can immcdiately observe that the coins from
overall Banat rcgion lookcd upon on a broadcr scale gcographically speaking
(both northern and southern parts of Romanian and Yugoslav part) at that
Limc went to thc collcctions or severa) muscums: besidcs Vrfac muscum (thcn
called Vcrseczi Muscum). also to thc muscum of Southcrn Hungary în Timisoara (then callcd Dclmagyarorszagi Muscum), the National Muscum in
Budapcst (Nemzeti Muscum). One should bear in mind that a substantial quantity of coi ns wcnt to Bela Crkva 1 (Wcisskirchcn, Fehertemplom. Biserica Albă),
whcrc a museum was foundcd evcn back in 1877, whose activity was greatly
contributed by Feliks Millcker (Felix, Bodog, Srecko) and Leonard Bem
(Leonhard Bohm). Coin findings from this region frequently went to Vienna
(Becs).
In vicw of all thc ahovc mentioned as well as of the fact that thc data
on coin findings arc mainly insufficicnt, it îs vcry difficult to trace many findings. In this casc wc arc intcrcstcd în coin findings that reachcd Vrfac Muscum originating rrom the prescnt Romanian part of Banat. For that purpose
wc arc going to compare Lhc data from thc so called entry registcr kept from
1896 till 1940 by F. Millekcr, thc famous rcscarchcr of Banat archacology and
history thc data from litcraturc with Lhc actual state of the collcction.
The cntry rcgistcr rccords the following information regarding thc intlow
of coins form the territory wc are rcsearching.

1
For thc history of the Muscum in B·-la Crkva and lhc presen! state of the collcction sec
Lj. Bakic-0. Ujes 1995, with 4uotcd liter.mnc.
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GREEK, „HARBARIAN COINS"
- a drachma of Apollonia, found in Koronini 2 (presen! Pescari), presenled to lhe muscum in Seplember 1895 (enlry register, date: 2/9/1958. ilem
no. 2);
- a drachma of Dyrrachion. from the same place. presenled to the museum in January 1896 (e. r. 24/01/1896, i. no. 14)
- a drachma of Apollonia, from the same place, boughl off in November
1896 (e. r. 30/11/1896, i. no. 1)
- a Dacian silver coin from Varhclj. presented by Adolf Vajsertcl (e.r. J/
11/1895, i. no. 1)
- 2 .,barbarian silvcr coins'' from Potok 3 (present Potoc) - purchased in
1897 (e. r. 28/0511898, i. no 12).
- a barbarian silver coin from Or5ava (present Orşova), purchased (e. r.
12/0911910, i. no. 88)

ROMAN COINS
- a small Roman silver coin („a family coin" as stated by Milleker)
from Fizd (prescnt Fizes). a gift by Nandor Stajn (e.r. 2/12/1897, i. no. 2)
- denar of Marka Anlonija (Mark Antony) from Vcliki Zam (present
Jamu Mare), the gift by Wilder (e. r. 4/9/1901. i. no. 1)
- among the findings from Varadija 4 (presen! Varadia), 2 Roman coins
are mentioned - large bronzc coi ns (1 Vespasian), purchase (e. r. 31107 /1902,
i. no. 65)
- among other findings there is & silver denar of Antonius from Deta
(present Deta), (e. r. 29/0711904. i. no. 60).
- a coin of Trajan Germ. Dac., also from Dela, purchase (e. r. 19/05/
1910, i. no. 47).
- a Roman large bronze, III cenlury, from Orsava (present Orşova), text
illegiblc, a gift (e.r. 2/0711917, i. no. 17)
- a silver denar of Antonius Pius from Berzaska (present Berzasca) discovered in 1895 in „Lyborazdija" Valley, the gift by Ernest Neustadl (e.r. 15/
10/1913. i. no 77).

MIDDLE-AGE COINS
- 4 pieces of Turkish coins from a hoard in Pecika (presen! Pecica) in
the parish. Discovcred in the currcnt year. The gift by Karl Kinc (e. r. 24111/
1901. i. no. 11)
- 52 small Turkish coi ns from a collective finding in Pecika in 1901,
the gift by Antala Krojca (c.r. 11/10/1903, i. no. 87)
~ 8. Millekcr 1897, 27; I. 8crkcszi 1907, 12-13; 8. Mitrea 1945, 88, no. 6; F. Mcdclct
1994, 275.
1
8. Millekcr 1899, 90; 8. Millekcr 1906, 121; I. 8crkeszi 1907, 34; F. Medele( 1994,
277.
4
8. Millcker 1906, 261; F. Medele\, 1994, 292.
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- 37 Hungarian silver denars of Ferdinand I (1526-1564), 14 Maximillians (1565-1579), and 7 Rudolfs (1579-1585) from a larger hoard of the
coins from Korniareva (present Cornereva) discovered in January (?) 1902. The
coins were in a big pot. The gift by Imre Pongracz, a retired home-guard
major from Or5ava (e.r. 23/02/1902, i. no. 12).
- 46 small Middle-Age silver coins, 3 fragments of curled silver wire
from the finding in Mali Gaj 5 (present Gaiu Mic), (e.r. 29/06/1903, i. no. 48)
- 731 pieces of Hungarian Middle-Age coins from Sokolovac (present
Socol) purchased from Karl Bem from Bela Crkva, at the cost of the lown (e.r.
31/0811912, i. no. 31)
The above mentioned data from the old entry register of F. Milleker
have been fully quoted the way he himself registered them. The data from the
literature are more numerous, but this time only thc ones referring to findings
entered in Milleker's entry register have been included. It is noticeable that
the descriptions given by Milleker are rather meagre, so that it is very hard
to recognise corresponding numismatic items in the collection. It is alsa
noticed that the coins which havc gat into the Vr5ac Museum mainly originates from the area of the Romanian part of Banat, except for the finding
Pecika, which is the mast northern point, at the right bank of the Mures
River. Today, the state of the museum collection îs as follows:
1. 2 specimens of Dacian coins, 1 specimen of re-mint, without the
data referring to the place of finding (1-3)
2. 8 specimens of drachma of Apollonia and Dyrrachion, without the
data referring to the place of finding (4-11)
3. the finding of Hungarian coins from Socol with the total of 16 silver
co ins of Ladislaus IV (1272-1290) and Robert Karl (1308-1342).
Since there are no more precise data, it is impossible to associate the
data from Milleker's old inventory book with the coins present in the museum
(findings from 1-11). Milleker registred pieces of „Barbarian money" (2 coins
from Potoc, 1 coin from Orşova and 1 coin from Varhelj, the only one he
refers to as being Dacian), that had come to the museum. Two of the coins in
the museum are in the form of a scyphate, of rough execution, with a silver
coating, weighing 12,80 g. and 13,20 g with very stylised images on the obverse and the reverse which could be associated with the mintage of
Transylvania and Banat from the second half of II and the beginning of the
I century B.C. 6 . The third specimen is of silver, weighing 12.50 g. re-mint,
which is hard to determine so far. The examples quoted by L. Bem 7 do not
corrcspond to aur findings. Wc can only suppose that the findings from
Varhelj or Orşova are in question.
; O. Gohl 1903, 106 - mcntions the finding of various coins containing 378 picces, and
figure is corrected by penei! by Milleker into 619 pieces, while I. Berkeszi 1907, 19 notifies that the total number of coins was 613 pieces, out of which 26 coins were sent to the
National Museum in Budapest, and Vrsac Museum obtained 333 pieces.
6
Thcy are similar to Dcssewffy 1258, 1259, Forrer 3·l6 (no. I); and Dessewffy 819 - obver;e, and 408 - reverse (no. 2).
7
L. Bohm 1861, T.XIII/5-7, F. Medele\ 1994, 277 with quoted Iiterature.
thi~
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Two drachmas, one of Apollonia and the other one of Dyrrachion,
reached Vrsac rnuseum from the hoard discovered 1895. in Koronini. Greek
and Hellenistic coins from the collection of Vrfac museum have been processed by D. Ujes and L.J. Bakic 8 , and they have indicated possibility that the
two drachrnas of Apollonia from Vrfac museurn are the same ones mentioned
in the old inventory book of F. Milleker (4-5).
The hoard from Sokolovac (Socol) as quoted by F. Milleker included
731 pieces of Hungarian Middle-Age coins. The hoard from the sarne place
that is presently in Vrfac muscum contains 16 specimens. Whether this finding
is separated, which would nat be unusual for that time, or two hoards are in
question, for the time being the question remains open.
The numismatic collection currently present in the museum collection at
Cultural-Educational Community of Bela Crkva (Biserica Albă) was examined
and a part of it was even published (v. supra, f. 1), so the conclusion can be
reached that the collection in question is small, obviously fragrnented, without
the information regarding the place of finding. The trace of findings frorn the
Romanian part of Banat, which had come to this muscum and are quoted in
older literature, has been lost (Mercina, Pescari, Potoc).
The purpose of this brief review of numismatic findings from the territory of the Romanian part of Banat is the comparison of the actual state of
the Vrfac museum collection with data quoted in the entry register of F.
Milleker and other literature. However, the Iack of data, the fact that numism~.tic collections of Timisoara and Budapest museums are nat published, which
alsa house specimens from aur Banat, make complete numismatic research
difficult. But it indicates that the connection between South Banat and the
neighbouring regions on the Romanian side of the Danube existed alsa in the
numismatic sense.
Ljiljiana Bakic
National Museum Vrsac
YUGOSLA VIJA

H

D. Ujes - Lj. Bakic 1996, 24 with quoted literature.
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ZONA PORŢILOR DE FIER ALE DUNĂRII

Istoricul

cercetărilor

arheologice dintre Baziaş
românesc al Dunării

(Partea I -

până

şi Orşova

pe malul

la cucerirea romană a Daciei)
Florin Medele{

„Regele fluviilor", cum numea Napoleon Bonaparte Dunărea, trece din
câmpia panonică în cca valahă prin cea de a şasa poartă muntoasă - de
departe cea mai spectaculoasă şi mai importantă din punct de vedere
arheologic. Această Clisură (cu sens de încuietoare) adevărată poartă a
Orientului (B. v. Gonda, 1896) cu ale sale cataracte succesive şi cu al său
drum din vremea împăratilor romani, de la Tiberiu la Traian, este amintită de
Theophilact Simocates (I/ist. VIII, 4-5, ed. C. de Boar, Leipzig, 1837) de
Theophanes Confessor (Chron„ 282-283, ed. C. de Boar, I. Leipzig, 1883) şi
este asemuită cu strâmtoarea Siciliei în Lexiconul Suidas (III, 56, ed. Ada
Adler, I-V, Leipzig, 1928-1938), reprezentând 137 km. din cursul fluviului de
la Baziaş la Turnu Severin. Constructia hidrocentralelor a determinat extinderea
numirii de „Porti de Fier" (nume dat illo tempore doar cataractelor dintre
Orşova şi Turnu Severin) asupra întregii Clisuri şi, de asemenea asupra zonei
din aval de Turnu Severin, până la barajul hidrocentralei Portile de Fier II.
Cea mai veche menţionare a unei antichităţi cunoscute pe malul stâng al
Dunării o aflăm în repertoriul de inscripţii romane din Dacia întocmit la
începutul veacului al XVI-iea de către canonicul Ioan Mezerzius, unde este
amintită şi o inscripţie de la Orşova (cf. I. I. Russu, IDR, I, 37; versus: V.
Wollmann, IDR, III/I). Theodor Mommsen, în anii '70 ai veacului trecut (CIL,
IIl/1-2, pp. 153-160) şi apoi, timişoreanul Alfred von Domaszewski la
începutul secolului nostru, (CIL, IIl/3-4, pp. 1373-1374), au făcut o analiză
aprofundată a numeroaselor manuscrise cuprinzând ştiri de epigrafie latină din
Dacia, ce se datează în veacurile XVI-XVIII.
Hiatusul ştirilor privind antichităţile şi arheologia din Porţile de Fier ale
Dunării, datorat în veacurile XVI-XVII stăpânirii otomane, este încheiat
datorită cercetărilor complexe intreprinse de contele Ferdinand Aloys de
Marsili, prezent pe Dunăre şi-n regiunile învecinate în anii 1690-1700 şi a
cărui monografie, prezintă, inclusiv ilustrate, mai multe antichităţi şi puncte
arheologice de pe malul stâng al Dunării, mai cu seamă fortificaţii romane şi
feudale. (Danubius Pannonico-Mysius observationibus geographicis, astronomicis,
physicis, perlustratus et in sex tomos digestus, Hagae - Amstelodami, 1726, I - II).
Numeroase din ridicările topografice ale zonei realizate în veacul al XVIII-iea,
63
https://biblioteca-digitala.ro

mai cu seamă cu prilejul războaielor austro-turce din 1737-1739 şi 1788 1791, consemnează multe din fortificaţiile medievale ca şi dintre peşterile
existente în clisura Dunării.
Francesco Griselini, ( Versuch einer politischen und naturlichen Geschichte des
temeswarer Banats in Briefen an Standes personen und Gelehrte, I - II, Viena,
1779, 1780), mai cu seamă în scrisoarea a IX-a a celebrei sale monografii,
menţionează anticihităţi de epocă romană de la Orşova şi Moldova Nouă
( = Boşneac), fiind mai sărac în informaţii decât Marsili despre malul stâng al
Dunării pe care l-a văzut numai din barcazul care îl purta către Orşova.
Nici primele trei sferturi de veac ale secolului al XIX-iea nu îmbogăţesc
substanţial
cunoştinţele
noastre despre arheologia Clisurii Dunării dar
construcţia drumului de pe malul stâng al Dunării sub conducerea contelui
Istvan Szecheny şi a inginerului Pal Vasarhely în anii 1834-1836, între
Moldova Veche şi Orşova va permite accesul către localităţile şi siturile
arheologice din zonă în deceniile următoare. La aceasta se cuvine să semnalăm
importantele desene datorate lui Vasarhely privind podul de la Drobeta şi
drumul roman cu o bună încercare de rec:onstituire, realizate în anul 1834 când
Dunărea a avut un nivel extraordinar de scăzut în 23 octombrie. (cf. B. v.
Gonda, 1896, pp. 63 şi 98-101). Cu siguranţă construcţia drumului a scos la
iveală diverse vestigii arheologice despre a căror soartă nu avem - din păcate
- cunoştinţă. Călătoria pe Dunăre a învă1 atului român August Treboniu Laurian
(v. Istria na, în Magazin Istoric pentru Dalia, II. Bucureşti, 1846, pp. 65 - 138
şi idem, Temisiana, Bucureşti, 1846) din vara lui 1845 prilejuieşte iarăşi
semnalarea vestigiilor de la Orşova iar repertoriul epigrafie al lui Johann
Ferdinand Neigebauer (1783-1866), consul al Austriei la Bucureşti intitulat
Dacien aus den Ueberresten des kalssischen Alterthums mit besonderer Rucksicht au
Siebenburgen topographisch zusammengeste 1lt, Kronstadt (Braşov), 1851, în spec.
p. 9-16, nu face decât să reia inscripţia de la Moldova Nouă publicată prima
oară de Griselini (cf. IDR, III/I p. 22). Aşişderea culegerea de inscripţii
publicate în 1865 la Viena de către transilvăneanul J. Ackner şi de către Fr.
Muller sub titlul, Die romischen Inschriftn in Dacien, Wien, 1865, ultima despre
Dacia înainte de apariţia prestigiosului CIL în 1873, menţionează din zona
Poqilor de Fier inscripţiile romane de la Orşova şi Moldova Nouă (cf. IDR, I,
51-52 şi IDR, III/I, 22-23). Reamintind deosebita importanţă a Corpusului de
inscripţii latine, se cuvine să menţionăm şi cercetările de teren intreprinse în
zona Porţilor de Fier ale Dunării până la declanşarea primului război mondial.
Înainte de toate le amintim pe cele intreprinse de istoricul şi colecţionarul
Leonhardt Băhm (1833-1924) din Bela Crkva care străbate malul stâng al
Dunării în repetate rânduri (cf. L. Bc)hm, Geschichte de Temeser Banat,
Leipzig, II, 1861, cap. 1O; idem, Aus dem Banat, în Mitteilungen der k. k. Centra/Comission zur Erhaltung der Baudenkmă/er in Osterreich, XII, 1867, pp. XLI - LII;
Idem, Alterthumer lăngs der Donau von Pancsowa bis Orsova, în AEM, IV, 1880;
idem' TOrtenelmi - regeszeti tanulma nyok a"' Al-Duna, hajdani eroditeseirol, în TRET,
VI, 2, 1880, pp. 64 - 72, (Studii istorico-arheologice asupra vechii/or fortificaţii
pe Dunărea de Jos); idem, 6t megerositett pont az Aldunan, în TRET, VI, 1, 1880,
pp. 3-11, (Cinci locuri fortificate la Dunărea de Jos); idem, Egy kokorszaki telep az
Al Dunavideken Szokolovac koseghatarban, în TRET, XIX, 3-4, 1903, 19-21, (O
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aşezare

din epoca pietrei lângă Dunărea de jos în hotarul localităţii Sokolovac ); idem,
Tizenket ramai heZv Nyugat-Daciaban, în TRET, XX, 1-2, 1904, pp. 39-51,
(Douăsprezece localităţi romane în Dacia de sud). Colecţia de antichităţi a lui L.
Bohm, a constituit nucleul patrimonial al Muzeului din Bela Crkva, întemeiat Ia
1877.
În aceaşi perioadă de sfârşit al veacului al XIX-iea, pot fi amintite cercetările de la Pojejena ale lui Carl Torma împreună cu W. Frommer (cf.
lnschriften aus Dacia, Moesia und Pannonia inferior, în AEM, VI, 2, 1882) ca şi
cele ale lui G. Teglas (cf. AEM, XXIV, 1904, idem, Klio, XI, 1911, pp. 506507 dar şi idem, Bronzkarperec az aldunai Kozlatelep, illetoleg Gospodin-Dojka
zuhatag mel/o/, în ArchErt, XV, 1895, 447-448 (= O brăţară de bronz din
aşezarea Cozia de la Dunărea de Jos adică de lângă cataracta de la Gospodin-Doica);
idem, Afelso-moesiai kialaku/asanak tortenete az Aldunana/, în TRET, XVIII, 1902,
pp. 30-43, (=Dezvoltarea limesului din Moesia Superior pe Dunărea inferioară)
idem, (A moesiei limes kiterjeszkedese Toronta/, Temes es Kras6szoreny varmegyek
dunai partvonalsora Nero csazar idejeben, în MKE, X, 1916, (Lărgirea limesului
Moesiei în vremea lui Nero pe linia Dunării a comitatelor Toronta/, Timiş şi Caraş
Severin). Zona, (Pojejena - Moldova Veche) este străbătută şi de Franz
Cummont (cf. AEM, XIV, 1890), iar la 1901, Felix Milleker efectuează săpături
propiu-zise la Pescari (fost Coronini) pentru muzeul din Vrsac (cf. Milleker,
De/m, III, 208; idem, ArchErt, XXIV, 1904 apud F. Milleker, Vorgeschichte des
Banats, I, în Starinar, XII, 1937, p. 64).
După cum se poate remarca, cercetările arheologice propriu-zise sunt
puţin numeroase şi nu depăşesc stadiul recunoaşterilor, recuperărilor sau sondajelor. Cu atât mai valoroase sunt informaţiile pe care Ie deţinem graţie activităţii unor colecţionari, de până la 1918: Leonhardt Bohm (v. supra), Karl
Bohm (fiul precedentului), amândoi din Bela Crkva, Sigismund Ormos (18131894), din Timişoara, Gustav Tyll din Moldova Nouă, Alex. Mihalik şi Imre
Pongracz din Orşova. Parte din colecţiile acestora au ajuns în muzeele din
Timişoara şi Vrsac dar şi Ia Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta.
Perioada dintre cele două războaie mondiale este săracă de asemenea în
cercetări arheologice ale zonei. Se remarcă activitatea colecţionarului G.
Georgescu, căpitan al portului Moldova Nouă, mutat apoi la Orşova, a cărui
colecţie s-a împărţit între Muzeul Banatului şi Muzeul din Lugoj, bună parte
din ea risipindu-se. Este, de asemenea de menţionat recunoaşterea arheologică
intreprinsă de către Constantin Daicoviciu şi directorul Muzeului din Timişoara,
Ioachim Miloia: Cercetări arheologice în Banatul de Sud, în Analele Banatului, III,
oct-dec., 1930. Mai adăugăm aci informaţiile cuprinse în lucrările monografice
ale unor învăţători locali pasionaţi (vezi, d. ex., Danii] Laitin, Dunărea dintre
Baziaş şi Turnu Severin, Bucureşti, 1925; idem, Orşova (monografie), în Anuarul XX
al Gimnaziului mixt din Orşova pe anul şcolar 1938-1939, Turnu Severin 1939, pp.
3-:t9; idem, Orşova, monografie istorică, Turnu Severin, 1940; idem, Muzeul de
istorie al Gimnaziului, în Anuarul XXIV - l 94211943 al Gimnaziului mixt din Orşova,
Turnu Severin, 1943, pp. 5-12; ca şi Al. Moisi, Monografia comunei Coronini şi
a ţinutului Clisura, jud. Caraş de la anul J 784-1934, Oraviţa, 1934; idem, Monografia Clisurii, Oraviţa, 1938).
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Perioada de după cel de al doilea război mondial până la deschiderea
pentru hidrocentrala de la Porţile de Fier I, este şi mai puţin
propice cercetărilor arheologice din diferite motive conjunctural - politice bine
cunoscute. Recunoaşterea arheologică a zonei ce urma să fie acoperită de apele
lacului a fost realizată în anii 1964-1965 (vezi. D. Tudor, S. Morintz, Exp.
Bujor, P. Diaconu, N. Constantinescu, Cercetări arheologice în zona viitorului lac
de acumulare al hidrocentralei „Portile de Fier", în SCIV, XVI, 2, 1965, pp. 395406. Punctual, astfel de cercetări au fost repetat reluate în anii ce au urmat şi,
pentru dezvoltarea cercetărilor arheologice din Clisura superioară, cercetarea de
teren din septembrie 1969, intreprinsă de un colectiv de cercetători clujeni în
frunte cu prof. Constantin Daicoviciu (Andrei Bodor, Nicolae Gudea, Gh.
Lazarovici, I.I. Russu, I. Uzum, V. Wollmann) a constituit un moment important. Fără a intra în amănuntele cercetării diverselor aşezări din Clisură, aceasta
neintrând în subiectul lucrării de fată), voi aminti pe scurt câteva din
lucrările importante ce cuprind rezultate (şi) ale cercetărilor arheologice din
Clisura Dunării. Repertoriile descoperirilor întocmite la începutul secolului
nostru pentru arheologie de către B6d6g (Felix = Srecko) Milleker, (Delmagyarorszag regisegleletei a honfoglalas eli.itti idokbOl, Timişoara, I (1897), II
(1899), III (1906), şi pentru numismatidL de către Istvan Berkeszi, (De/magyarorszag eremleletei, în TRET, XXIII, 1-2, 1907, pp. 1-49) au fost urmate în
perioada interbelică numai de sinteza de senectute a lui Milleker apărută
parţial la Belgrad în patru numere succesive (Vorgeschichte des Banats, I - IV,
în Starinar, XII - XV, 1937-1940). Partea a cincea a rămas în manuscris. Din
punct de vedere numismatic, o bună parte din datele mai vechi sunt reluate şi
completate prin contribuţiile risipite în varii reviste de O. Gohl dar şi în
monografia monetăriei est celtice a lui Karl Pink (Die Munzprăgung der Ostkelten
und ihrer Nachbarn, Diss Pann, II, 15, Budapest, 1939) ca şi în lucrarea apărută
imediat după război a lui Bucur Mitrea (Penetrazione commerciale e circolazione
monetaria ne/la Dacia prima delia conquista, în EDR, X, 1945, pp. 3-154).
Repertoriile numismatice şi studiile Iudithei Winkler (Contribuţii numismatice la istoria Daciei, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Cluj, VI, 1-2, 1955, pp.
13-181; idem, O mincich Daku a Getu, în Num. Sbor, V, 1958, pp. 5-43; idem.,
Schatzfunde rămischer Silbermunzen in Dakien bis zum Beginn der Dakerkriege, în
JNG, 17, 1967, pp. 123-156 ş.a.) au fost completate de monografia lui Constantin Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, şi, recent de un repertoriu
al monedelor de epocă Latene în Banat (F. Medeleţ, Contribuţii la repertoriul
numismatic al Banatului. Epoca Latene, secolul IV în d. Chr. - 106, în Analele
Banatului, S.N. Arheologie - istorie, III, 1994, pp. 239-308).
Arheologic, menţiunile din repertoriul întocmit de M. Roska, (Erdely
Regeszeti Repertoriuma, I, Cluj, 1942), sunt puţin numroase. Cu puţine excepţii,
date noi despre descoperirile din zona Porţilor de Fier văd lumina tiparului în
repertorii mai mult sau mai puţin specializate abia începând cu deceniul al
şaptelea.
Apariţia
segmentului L 34 Budapest din Tabula Imperii Romani,
Budapest, 1968 în care malul stâng al Dunării în Clisură a fost întocmit de
către M. Macrea, D. Protase, I.I. Russu şi D. Tudor a fost urmată de
publicarea lui IDR III/l (Dacia superior, zona de sud-vest), Bucureşti, 1977.
Urmare a cercetărilor din zona Porţilor de Fier a apărut Atlasul complex „Porţile
lucrărilor
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de Fier'', Bucureşti, 1972. Numeroase date din bibliografie mai veche ca şi
altele inedite sunt cuprinse în lucrarea lui Richard Petrovszky, Contribuţii la
repertoriul arheologic al localităţilor din judeţul Caraş-Severin din paleolitic până în
sec. V î.e.n., publicată în trei numere succesive al revistei - anuar a Muzeului
de Istorie din Reşiţa (Banatica, II, 1973, III, 1975 şi IV, 1977). Peşterile cu
urme de locuire umană sunt cuprinse într-un succint repertoriu datorat lui Petru
Rogozea (Cercetări arheologice în endoceratul din sud-vestul României, în Banatica,
IX, 1987, pp. 347-362). Acestora li se adaugă lucrarea lui F. Medeleţ şi I.
Bugilan (Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, în
Banatica, IX, 1987, pp. 87-198).
Numeroase date despre arheologia clisurii sunt cuprinse în lucrările
monografice apărute mai cu seamă în ultimii 30 de ani. Unele dintre acestea,
se referă la o anumită perioadă a preistoriei Banatului şi menţionez, Florea
Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, Bucureşti, 1978, Gheorghe Lazarovici, Neoliticul Banatului, 1-11, Cluj-Napoca, 1979 şi Marian Gumă, Civilizaţia primei epoci
ajierului în sud-vestul României, Bucureşti, Bibliotheca Thracologica, IV, 1993,
la care aş adăuga şi lucrarea de informare datorată lui Liviu Mărghitan
(Banatul în lumina arheologiei, I, 1979, II, 1980, III, 1985, Timişoara). Despre
altele, mai generale, privind fie unele obiecte (securi şi topoare din epoca
bronzului, unelte de piatră cioplită, seceri de bronz, brăţări de bronz, spade de
bronz sau fibule hallstattiene depozite de bronzuri) fie unele culturi (d. ex.
cultura Coţofeni) în evoluţia lor pe întreg cuprinsul României, datorate unor
cercetători între care îi amintesc pe Alexandru Vulpe, Al. Păunescu, Mircea
Petrescu-Dâmboviţa, A.D. Alexandrescu, Mircea Rusu, T. Bader şi Petre Roman,
fac doar menţiunea în această expunere. Mai amintesc volumul al III-iea partea
I-a a Inscripţiilor Daciei romane, întocmit de I. I. Russu, alături de Milena
Du8anic, N. Gudea şi V. Wollmann ce se referă la teritoriul Banatului (lnscripţiiie Daciei romane, III,/, Zona de sud-vest, Bucureşti, 1977), două din multele
înc:ercări diletante din perioada interbelică (Tr. Simu, Drumuri şi cetăţi romane
din Banat, Lugoj, 1924; Al. Borza, Banatul în timpul romanilor, Timişoara, 1943)
utile în măsura unor observaţii proprii ale autorilor şi - în măsura în care se
referă Ia zona dunăreană în discuţie - lucrarea monografică despre două
le~iuni romane datorată Doinei Benea, (Din istoria militară a Moesiei Superior şi a
Dcciei. Legiunea a VII-a Claudia şi legiunea a 1111-a Flavia, Cluj-Napoca, 1983).
O sinteză succintă a rezultatelor primilor ani de cercetare în zona
lacului de acumulare a hidrocentralei Porţile de Fier I a fost publicată la
Craiova în 1968 (C. S. Nicolaescu-Plopşor şi cclab. Rezultatele arheologice din
ZOlla Porţilor de Fier, în Comunicări, ser. arheologică, IV, Craiova, 1968.
În ce prive~1te studierea pe epoci a siturilor arheologice din Clisură ca
şi prezentarea mai mult sau mai puţin extinsă şi aprofundată a problematicii
diferitelor perioade din paleolitic şi până în evul mediu cu specială privire
asupra defileului Dunării, lucrările sunt îndeajuns de numeroase. În cele ce
urmează voi prezenta selectiv contribuţiile cercetătorilor care au efectuat
cercetări arheologice în zonă, într-o succesiune a perioadelor abordate. Astfel
pentru paleoliticul şi epipaleoliticul zonei amintesc contribuţiile regretatului
Florea Mogoşanu (Prezenţa lamelelor Doufour în aşezările acropaleolitice din Banat,
în SCJV, XVIII, 1 , 1967; idem, Descoperiri paleolitice de la Gornea, în SC/V,
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XVIII, XXI, 4, 1970, pp. 531-538; idem. Information generale sur le Paleolithique du Banat, (Sud-Ouest de la Roumanie), în Dacia, NS., XVII, 1972, pp. 5-27;
idem, Date cu privire la paleoliticul din jud. Caraş-Severin, în Banatica, II. 1973,
pp. 13-23; şi idem; Mewliticul de la Ostrovul Corbului. O nouă aşezare de tip Schela
Cladovei, în SC/VA, XXIX, 3, 1978. pp. 335-351), ale lui Alexandru Păunescu,
(Arta epipaleolitică de la Cuina Turcului, în Rev. Muz. 4, 1969, pp. 342-348;
idem, Epipaleoliticul de la Cui na Turcului-Dubova, în SC/V, XXI, 1, 1970, pp. 347; idem, Cercetările arheologice de la Cuina Turcului - Dubova, (jud. Mehedinti),
în Tibiscum, V. Timişoara. 1979, pp. 11-56) şi Vasile Boroneant, (Descoperiri
gravettiene tn Peştera lui Climente, în RevMuz, V, 6, 1968, pp. 542-546; idem, La
periode epipaleolithique sur le rive roumaine des Portes de Fer du Danube, în PZ, 45,
I, 1970, pp. l-25, idem, Noi date despre cele mai vechi manifestări de artă plastică
pe teritoriul României, în Studii şi Cercetări de istoria artei, XIX, J, 1972, pp. 109115; idem, Începuturile cultivării pământului 1n zona Por(ile de Fier, în Terra
Nostra, 3, 197 3, pp. 115-123; idem. Recherches archeologiques sur la cu/ture
Schela Cladovei de la zone des "Portes de Fer", în Dacia, NS„ XVII, 1973, pp. 539; idem, O galerie de artă a preistoriei pe meleagurile noastre. Peştera cu picturi de
la Pescari, jud. Caraş-Severin, în Magazin Istoric, IX, 6, Bucureşti, 1975; idem,
Arta rupestră din peştera Gaura Chindiei, com. Pescari, Oud. Caraş-Severin), în
RevMuzMon, set: Monist., XLVI, 1, 1972, pp. 23-24; idem, Cel mai vechi conflict
armat cunoscut pe teritoriul României, în Studii de istorie şi teorie militară, Bucureşti, 1980, pp. 5-19; idem, Betrachtungen iiber das npipaliiolithikum (Mesolithikum) in Rumanien, în Mesolithikum in Europa. Potsdam, J980; idem, Probleme
ale culturii Schela Clado vei - Lepenski Vir în lumina noilor cercetări, în Drobeta, IV,
1980, pp. 27-42; idem, Descoperiri arheologice în unele peşteri din Defileul Dunării,
în PorfiledeFier-Speologie, Bucureşti, ed. Acad. RSR, 1979, pp. 141-185;
idem, Thougts on the Chronological Relations between the Epi-Paleolithic and the
Neolithic ofthe Lowe Danube, în Europe, Edinbourgh, 1985, pp. 475-480; idem,
lnterferences ecologiques el cu/ture/Ies dans le cadre geographiques perimediteraneen
entre /'Anatolie el la Roumanie au cours de l 'Epipaleolithique, în X Tiirk. Tarih
Kongresi, Ankara - 1986, 1990, pp. 711-718; idem, Les enterrements de Schela
Cladovei: nouvelles donnees, în Contributions to the Mesolithic in Europe, Papers of
the Fourth Int. Symp. - The Mesolithic Europe, Leuven, 1990, pp. 120-125; idem, La
30 de ani de la începerea săpăturilor arheologice de la Schela Clado vei, în Drobeta,
VII, 1996, pp. 3-11.
Alături de recenta semnalare a unei sculpturi neolitice (Gh. Lazarovici, I.
Dragomir, O nouă sculptură neolitică descoperită în Clisură, în Banatica, 12/ l ,
1993, pp. 7-19) sunt de menţionat, pentru perioada postglaciară, studiile
antropologice cum ar fi cele datorate regretatului Dardu

Nicolăescu

Plopşor,

(Les hommes de l 'epipaleolithique de Schela Clado vei sud-ouest de la Roumanie, în
VII-th International Congrese of Anthropological and Ethnological Sciences, Tokio,
1968, p. 28 sq. idem, Deux cas de mort violente dans l'epipaleolitihique.ftnal de
Schela Cladovei, în Annuaire Roumain d'Anthropologie, XIII, 1976, pp. 3-5).
Mai multe cercetări privesc fauna şi flora caracteristice Clisurii Dunării
în paleolitic şi epipaleolitic. Amintesc studiile de palinografie datorate lui
Marin Cârciumaru (Ana(vse pollinique des coprolithes par quelques stations archeologiques des deux bordes du Danube dans la zone des "Portes de Fer", în Dacia, N.S.
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XVII, 1973. pp. 53-60; idem, în SC/V. XXIV, l, 1973, pp. 5-14; idem, Compte
remfu de l 'ana~vse pollinique des coprolithes d '/coana - Portes de Fer, în Actes
Belgrad, Congr. VIII Inl. S. P.P., II, Belgrad, 1973 etc.) dar şi la cele privind
palcofauna epipaleolitică datorate regretatei Alexandra Bolomey, (An Outlime of
the Late lpipaleolitic Economy of the "Iran Gates": the Evidence on Bones, în Dacia,
N .S. XVII, 1973, pp. 41-52; idem, Câteva observa fii asupra faunei de mamifere din
straturile romanello-azilliene de la Cuina Turcului, în SC/V, XXI, 1, 1970, pp. 3739) ale lui Eugen Kessler. (Avifauna postglaciară de la Cuina Turcului, I Cazanele
Mari, România), în Tibiscus - St. Nat. I, Timişoara, 1974, pp. 113-122; idem, Material.fosil şi subjhsil de păsări din Defileul Dunării de la Porţile de Fier, în Drobeta,
VI. 1985, pp. 337-339) sau ale Elenei Terzea (Mamifere cuaternare din zona
Por(ile de Fier, în Porţile de Fier. Speologia, Bucurc:;ti, Ed. Acad. RSR, 1979, pp.
IOS-139).

*
*
Epoca
au prilejuit

*

neolitică şi

cea a tranz1t1ei spre epo.;a bronzului, intens cercetate,
apariţia unor studii de sinteză ca şi a altora referitoare la
cercetările punctuale din Clisură. Fără a epui:rn nogata bibliografie, între
studiile de sinteză menţionez pe cel al lui V. Boroneanţ (Neoliticul timpuriu în
zona "Porţile de Fier", în Comunicări, ser. Arheologie, VII, Craiova, 1968), cele
ale lui Eugen Comşa privind cultura Vinca, (Con.>ideraţii cu privire la complexele
neolitice din preajma Dunării în sud-vestul României, în SC/V, XVI, 3, 1965, pp.
545-551; idem, Donnees concernant la civilisation Vin ca du sud-ouest de la
Roumanie, în Dacia, N .S. XIII. 1969, pp. 11-24; idem, Unele caracteristici ale
piesticii antromor.fe din aşezările cultw-ii Vin ca din :::m•a Porţilor de Fier în Banatica,
I. 1971, pp. 85-92; IDEM, Das Banater Neolitl-icum im Lichte der neuen Forschungen, în MfME, 1969, 2, pp. 29-38) dar şi cele două volume despre
bibliografia neoliticului din România apărute în 1976 şi 1977. Reamintind
monografia despre Neoliticul Banatului (vezi suprn) datorată lui Gh. Lazarovici,
ac1:laş cercetător a publicat şi alte studii (Unele probleme ale neoliticului în Banat,
tn Banatica, I, 1971, pp. 17-32; idem; Tipologia şi cronologia culturii Vine a în
Banat, în Banatica, II, 197 3, pp. 25-55; idem, Cu privire la neoliticul din Banat,
în Tibiscus, III, 1974, pp. 45-64; idem, Unele pn•bleme ale ceramicii neoliticului
din Banat, în Banatica, 3, 197 5, pp. 7-24; idem, /).?spre eneoliticul timpuriu Banat,
în Tibiscus, IV, 1975, pp. 9-31; idem; Fragen der neolitischen Keramik im Banat,
în Festschrift Pittioni, 1976, 203-234; idem, Neolit.'cul timpuriu din zona Porţile de
Fia (Clisură) în Banatica, VII, 1983, pp. 9-34; idem, Neoliticul tn judeţul Caraş
Severin, în SympThrac, 9, 1992, pp. 7-15; idem, Ober das Friiheneolithikum in
Sii1-0st Europas (I. Rumanien), în Kulturraum Donau. 1995, pp. 33-55) câtă
vreme Adriana Oprinescu, (Aspecte ale eneoliticu 1ui în judeţul Caraş-Severin, în
s:v.np. Thrac, 9. 1992, pp. 16-19; idem, Vberlagerungen im Â·neolitischen Banat. în
Kulturraum Donau, 1995, pp. 57-62) şi, mai cu seamă Petre Roman, (Strukturănierungen des Endeneo/ithikums in Donaukarpatenraum, în Dacia, N .S. 1971, pp.
31-170; idem, Modificări culturale ale culturilor eneoliticului final din regiunea
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carpato-danubiană,

în Banali ~a. II. 1973, pp. 57-77; idem, Der Kostolac-KulturBegriff nach 35 Jahre n, în PZ, 55, 1980, 220-227; idem, Der Ubergang vom
Neolithikum ::.ur Bron::.e::.eit auf dem Gebiets Rumăniens, în GCBI, XXI, 1983, pp.
115 qq.) au abordat problemele eneoliticului şi trecerii către epoca bronzului
în Clisura Dunării. Un număr relativ mare de lucrări şi rapoarte se referă la
cercetări şi descoperiri arheologice punctuale din zona Portile de Fier a
Dunării: Dubova-Cuina Turcului (V. Boroneant, La civilisation Criş de Cuina
Turcului. în Actes Vll-Prnga, Congr. lnt. PP. Praga, I. 1970. 407-410), Insula
Banului (P. Roman, V. Boroneant, Locuirea neolitică din Ostrovu Banului de la Gura
Văii, în Drobeta. I. 1974, pp. 117-138), Gornea, (Gh. Lazarovici, Gornea.
Preistorie, Reşi\a. 1977) Liubcova. (EL.gen Comşa, Materiale de tip Starcevo
descoperite la Liubcova, în SC/V. XVIII, :~. 1966, pp. 355-361; idem, Aşezarea
neolitică de la Liubcova, în Banatica, V,
979, pp. 537-540; A.S. Luca. Săpă
turile arheologice de salvare de la Liubcova-Orniţa (Raport preliminar pe anul 1985),
în Banatica, VIII, 1985, pp. 465-468; idem, Aşe::.area StarCevo-Criş de la
Liubcova-Orni(a, (săpăturile din 1985), în Banatica, IX, 1987, pp. 13-25; idem,
Contribu(ii la istoria artei neolitice ·- plast•ca aşezării de la Liubcova-Orniţa, ljud.
Caraş-Severin), în Banatica, X, 1990, pp. 6-43; A.S. Luca, I. Dragomir, Date cu
privire la o statuetă inedită de la Liubcova-Orniţa (judeţul Caraş-Severin). în Banatica, IX, 1987. pp. 31-42). Pojcjena (A.S. Luca, Aşezarea apar(inând culturii
Stareevo-Criş de la Pojejena-Nucet (jud. Caraş-Severin), Campania 1986, în Banatica.
13/l, 1995, pp. 5-22; dar şi idem; Contribu(ii la problema modelelor de Cllploare
în C11/tura Starcevo-Criş. în AN.B., S.N .. Arheologie-Istorie, II, 1993, pp. 19-24).
O prezentare mai completă a acestor contributii va fi făcută cu prilejul publicării repertoriului de descoperiri arhcok•gice din zona Portilor de Fier. Aşiş
derea, pentru perioada neolitică din zona Porţilor de Fier, cercetările privind
paleofauna zonei datorate Georgetei EI Susi (Prezenţa lui Equus (Asinus)
lladrantinus Reg. în aşe::.area vinciană de la Gornea - Căuni(a de Sus, (jud. Caraş
Severin), în Banatica, VIII, 1985, pp. 79-81; idem, Economia animalieră a
comunităţii vinciene timpurii de la Gornea-Căuniţa de Sus, în Banatica. 9. 1987,
pp. 43-55; idem, La faune de /'etablissement vinCien de Liubcova-Orniţa (dep. Caraş
Severin), în Banatica. 11 , 1991, pp. 9-17; idem, The animal Husband1~v du ring the
Late Neolithic and Bronz Age in settlements of Danube Valley (Southern Banat), în
Kulturraum Donau, 1995, pp. 65-73) fără de care studii privind vânătoarea.
pescuitul şi clcvajul în zona în discu\ie nu ar fi fost posibile (vezi. de ex.,
A.S. Luca, G. El Susi. Considera(ii privind uneltele de os şi corn din sta(iunea
neolitică de la Liubcova-Orni(a, în Apulwr., XXV, 1988, pp. 45-58; E. Comşa,
Vânătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului şi Crişan ei,
în Sargetia, XVI- XVII, 1982-1983. pp. 77-94; idem, Creşterea animalelor
domestice în cursul epocii neolitice pe terito„iul Banatului, în AnB, s.n., Arh.lst., II.
1993, pp. 13-18). Amintesc şi G. El Susi, Studiulresturilordefaunădinaşezarea
Cofofeni de la Moldova-Veche-Ostrov în ntiscum-Caransebeş, VIII, 1993. pp. 3540.
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În cc priveşte cercetările privind epoca bronzului amintesc, în afara
generale, D. Bcrciu, Aper~·u des problemes suscites par la civilisation

lucrărilor

Verbicioara (recemmenl decouverle en Roumanie) et du probleme de la fin de l 'âge du
bron:::e dans la region des Portes de Fer el du Bas Danube, în Sbornik. Belgrad.
1964, V. Boronean\, Gornea-Vodneac, un 11011 aspect al epocii bronzului În zona
I'or(ilor de Fie1~ În Rev. Mu:::. VIII, I, pp. 5-12; idem, Descoperiri apar(inând culturii
Ve.-bicioara din regiunea "Por(ile de Fier", în Drobeta, II, 1976, pp. 14-29, I.
Chicideanu. Cultura Gârla Mare, în COMB'/R0\1, 1995 pp. 171-181, FI.
Gc·gâllan, Die.friihe Bronzezeit im Siidwesten Rumănien, Stand der Forschung, în TD,
XVI, 1-2, 1955, pp. 55-79; idem, Ahout the Ear1~V Bron::.e Age in the Roumanian
Banat, în YOUGDANBAS, 1996, pp. 43-68, Gh. Lazarovici, C. Săcărin, Epoca
bronzului în Clisura Dunării, în Banatica, V, 1979, pp. 71-105, C. Săcărin,
Câteva considera fii privind epoca bronzului în sud-vesi'iil României, în SympThrac, 9,
1992. pp. 20-22.
Sunt de menţionat şi studiile privind sfârşitul epocii bronzului şi
începuturile primei epoci a fierului ca şi comunicările privind unele cercetări
punctuale în situri ale epocii bronzului sau descoperirea unor depozite de
bronzuri (marc parte datând de la începuturile epocii fierului), după cum
urmează: M. Gumă, The end oft he Bron::.e Age and Ilie begining o.f the Ear~v Iran Age

in rnuth-weslern Romania, western Serbia and nord-tt.estern Bulgaria. A shorl review,
în TD. XVI, 1-2, 1995, pp. 99-137; C. Săcărin, O nouă descoperire de epoca
hron::.ului în Clisura Dunării, în Banatica. VII, 1983, pp. 59-64 în materialele de
la Cozia - Piatra Ielişovci): idem, Bronzuri descope„ite pe teritoriul judeţului Caraş
Se;erin, în St.Cam.Caransebeş-Istorie, III, 197S, pp. 111-1117; Mai multe
deoozitc de bronzuri au fost publicate în afara celor cuprinse în lucrarea lui
Mircea Petrescu-Dâmbovi\a, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977
şi în cea mai veche, datorată lui Mircea Rusu. Die Verbreitung der Bronzehorte in
Transilvanien vom Ende der Bronzezeit bis in die mittlere l/allstattzeil, în Dacia, N .S.
VII, 1963, p. 177 sqq). Mă refer la depozitele de la Cozia (C. Sărăcin,
Depozitul de bronzuri de la Cozia, în Banatica, V. 1979, pp. 107-114 ), Liborajdea
(Marian Gumă, Ion Dragomir, Un depozit de bronzuri din prima epocă a.fierului
de.;coperit la Liborajdea I comuna Sichevi(a, jude(ul Caraş-Severin), în Banatica,
VIII, 1985, pp. 123-137), Liubcova-Ţiglărie (Caiu~ Săcărin, Depozitul de bronzuri
de la liubcova-Ţiglărie, în Banatica, VIII, 1985, pp. 91-98), Pojcjena (Adriana
Orrinescu, Depozitul de bronzuri de la Pojejena (jud. Caraş-Severin). în Banatica,
10, 1990, pp. 81-84) şi, deşi de la ~fârşitul hal1stattului, cel de la Drencova
(E Jgen Iaroslavschi, Un depozit de bronwri de la Dr?ncova, Oud. Caraş-Severin), în
Banatica. li. 1973, pp. 79-84). Sunt de mcntion.1t şi siturile din epoca bronzu:ui cercetate arheologic la Stenca Liubcovci şi Divici, odată cu cercetarea
cciătilor dacice din pun·~tcle respective (vezi, infra)., Situatia este asemănătoare
şi pentru cercetarea primei epoci a fierului în Clisura Dunării. O seamă de
m(lnografii şi studii de sinteză sunt datorate lui Marian Gumă, (Unele probleme
şi perspective ale cercetării primei epoci a fierului în jude(ul Caraş-Severin, în St.
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Com. Caransebeş, li, 1977, pp. 251-276; idem, Câteva observa(ii asupra grupului
Bosul, în SC/VA, 32, l , 1981, pp. 43-66; idem, Contribu(ii la cunoaşterea culturii
Basarabi în Banal, în Banatica, VII, 1983, pp. 65-138; idem; Civili:::a(ia primei
epoci a fierului din sud-vestul României, Bucureşti, Bi bi. Thrac. IV, 1993; idem.,
Prima epocă a.fierului în zona de sud a Banatului, în SympThrac, 9, 1992, pp. 2637) lor adăugându-li-se prezentarea grupului hallstattian de la Insula Banului,
datorată lui Sebastian Morintz şi Petre Roman, Un nou grup hallstattian timpuriu
în sud-vestul României - Insula Banului, în SC/V, 20, 1969, pp. 393-423). Ca şi
pentru celelalte epoci au fost publicate rezultatele mai multor cercetări
punctuale cum ar fi cele de la Cozia - =>iatra lelişovei (Marian Gumă, O nouă
descoperire apar(inând culturii Basarabi în .• udul Banatului, în St. Com, Caransebeş,
IV, 1982, pp. 155-171), Gornca (M. Gumă, Date noi privind descoperirile
hallstattienedelaGornea, în Banatica, V, 1979, pp. 115-l!W), Ieşelnita (M.
Ni ca, Complexul de tumuli hallstattieni de .'a leşelni(a, jud. Mehedin(i, în llistorica,
III, 1974, pp. 7-42), Moldova Nouă (Vi. Gumă, O nouă aşezare hallstattianâ
timpurie la Moldova Nouă, în ActaMN, XVI, 1979, pp. 481-493) sau Pescari (C.
Săcărin, Trei celt uri de la Pescari - jud. Caraş-Severin, în Banatica, IV, 1977, pp.
I 11-115).

Cercetările

*

*

*

privind epoca Latcne în Clisura Dunării sunt numeroase,
publicându-se fie descoperiri izolate, fie cercetări arheologice sistematice unele de mare amploare. O prezentarea sintetică o datorăm lui Marian Gumă
(Vestigii de civiliza(ie dacică în :::ana piemonlului bănăţean, în SympThrac. 9, 1982,
pp. 38-43). Acesteia i se adaugă publicarea a varii obiecte cum sunt de ex.
fibulele de tip tracic „de la Orşova" descoperite de fapt pe malul drept al
Dunării
(D. Berciu, Ein Problem aus der Friihgeschichte Siidosteuropas. Die
thrakischen Fibeln, în Balcania, VI, B·1cureşti, 1943, pp. 283-306), uncie
antichităţi Latene descoperite de mult în Clisură (B. Millcker, A Duna TiszaMaros-kăz La Tene-kori emlekei, în TRET. XVI, I, 1900, pp. 21-35), fibulele
tracice de la Gornea (I. Uzum, Gh. Lazarovici, I. Dragomir, Descoperiri
arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa, în Banatica, II, 1973, pp. 403416) dar şi alte descoperiri din zonă (M. Gumă, I. Dragomir, Câteva descoperiri
din prima şi a doua epocă a fierului în Clisura Dunării, în Banatica, VI, 1981, pp.
107-114; I. Dragomir, Noi descoperiri arheologice în hotarul localită(ilor Gornea şi
Sichevi(a Oude(ul Caraş-Severin), în Banatica, VI, 1981, pp. 463-466; Ştefan
Roman, Descoperiri dacice la Răzvrata, co1nma Ogradena, în Drobeta, I, 1974, pp.
253-255). Amintesc importantele complne dacice cercetate la Schela Cladovci
care au modificat sensibil datatrea începi:turilor ceştii dacice (V. Boroneanţ, M.
Davidescu, Două bordeie dacice la Schela Cladovei, Turnu Severin, în Apulum, VII/
l, I 968, pp. 254-258, v. şi I. H. Crişan. Precizări în legătură cu cronologia ceştii
dacice, în Drobeta, I 976, pp. 34-39) şi cercetările din aşezările dacice
fortificate de la Stenca Liuhcovei (M. Gumă, Cercetări arheologice pe Stenca
Liubcovei, Oude(ul Caraş-Severin), în Bana 1ica, IV, 1977, pp. 69-103; M. Gumă,
Caius Săcărin, Cercetările arheologice de fo Stenca Liubcovei, în Materiale CA, XV,
Braşov, 1981, Bucreşti, 1983, pp. 135-137; M. Gumă, O nouă contribu(ie
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arheologică

la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor, în ActaMN, XVIII,
1985, pp. 45-58), Pescari, (F. Mcdeleţ, N. Gudea, T. Soroceanu, Descoperiri din
epoca daciă la Pescari, ljud. Caraş-Severin, în ActaMN, VIII, 1971, pp. 465-475;
Ştefan Matei. Ilie Uzum, Cetatea de la Pescari. în Banatica, II, 1973, pp. 141155) şi Diviei, (M. Gumă, A. S. Luca, C. Săcărin. Principalele rezultate ale
cercetărilor arheologice efectuate fn cetatea dacică de la Divici intre anii 19851987, în Banatica, IX, 1987, pp. 199-217; M. Gumă. A. Rustoiu, C. Săcărin,
Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate in cetatea dacică de la
Di viei intre anii 1988-1994. Principalele rezultate, în Cercetări arheologice in aria
nord-tracă, I. Bucureşti, 1995, 401-426 ed. Institutul român de tracologie).
Analiza paleofaunei din cctătile de la Liubcova - Stenca şi de la Divici
datorate Georgetei El Susi Consideraţii privind materialul faunistic provenit din
aşezarea dacică de la Stenca Liubcovei ljud. Caraş-Severin). în Banatica, VIII, 1985,
pp. 123-136; idem, Studiu preliminar al materialului faunistic din cetatea dacică de la
Divici (corn. Pojejena, jud. Caraş-Severin), în TD, XIII, 1-2, pp. 169-178)
completează imaginea lumii dacice din Clisura în veacurile II a. Chr - I d.
Chr. Cercetarea epocii romane şi a epocii romane târzii în privinţa Clisurii
Dunării implică atât studii mai vaste, de sinteză în care se fac consideratii
generale comunicări ale unor rezultate în cercetarea unor puncte importante
(Dierna, Pojejena, Gornea şi Moldova Nouă) ca şi ale unor descoperiri
întâmplătoare.
Prezentarea acestei perioade ca şi a cercetărilor privind
prefeudalismul şi evul mediu vor face obiectul unei a doua părti a notelor de
fată ce va apare în următorul număr al Analelor Banatului.
Florin Medelet
Institutul Român de Tracologie
Filiala Banat Timişoara
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THE IRON GATES REGION ON THE DANUBE
History of Archaeological Research on the Romanian Side of the Danube
between Bazias and Orsova
(Part I - Until the Roman Conquest ofDacia)
Summary
Thc Rcscarches madc on thc Romanian side of Danubc in thc Iron Gates
Rcgion until thc Roman conqucst arc tcing prcsentcd according to thcmati.:
and chronological ordcr.
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DIE ROMANISIERUNG IN DEN AUXIUARTRUPPEN AUS DEM
SUDWESTEN DAKIENS
Eduard Nemeth

Untcr den Romanisicrungsfaktorcn der Provinzcn spielle dic r(imischc
Armcc cine entschcidcndc Rollc. Oiesc Rollc vcneiltc sich auf zwci wichtigcn
Ebcnen: der Einfluss dicscr Truppcn auf dic cinhcimischc Bcv())kerung und dic
Intcgricrung dcr Soldaten aus dcn Auxiliartruppcn. Wenn dcr erste Prozcss schr
komplex war - ihn zu erfasscn hcn()tigty cine umfangrcichcre Arhcit - kann
der zwcite Prozess hcsser verfolgt wcrdcn. Wichtigc Hinweise dafi.ir licfern uns
vor aliem die Inschriflcn dicscr Soldaten. Dic Kritcricn die diese Ins.chriftcn
enthaltcn sind mchrfach: dic Sprache, dic Pcrsoncnnamen, dic Gollhcitcn odcr
Personcn dcncn die Inschriften gcwidmct sind. Oiesc Kritcricn wcrdcn wir în
der vorlicgcnden Arhcit in Betrachl zichcn. Erw.ihncn wir nur noch, daB dic
Tatsachc, daB dicse Soldatcn Inschriftcn crrichten schon fi.ir cincn ersten Schritt
in Richtung Romanisierung spricht.
Bckannlerwcise kamcn dic Soldaten dicser Truppcn aus dem pcrcgrinischcn Umfeld der Provinzcn. Nach der Entlassung aus dcr Armee gcnosscn
dic:sc Vctcrancn wichtige Vortcilc: dic honesta missio, was ihnen das r(1mischc
Bi.irgcrrccht (civitas), dic gcsctzlichc Ancrkcnnung der Heirat (ius conuhii) und
auch matcriellen Vorteile wic Gcld odcr Bodcn (missio nummaria oder missio
agraria) hrachtc. Wir wisscn nicht oh alic dicse auch fur dic sogenanntcn
··Nationalnumcri" zutrafcn, da dicsc Einhcitcn nicht in den gcwC:1hnlichcn
Militărdiplomcn crscheincn. Eincn Anrciz fur den Militărdicnst muss es aher
chcnfalls gcgehen hahcn.
Dic cinzige Lcgion im Si.idwcstcn Dakicns war die legio flii Flavia.felix im
Lagcr von Ber::::ohis (hcutc Bcrzovia. Kr. Caraş-Severin) 1 • Dic Lcgion nahm an
dcn dakischcn Kriegcn teii und blicb in Dakicn spătestens bis am Ende dcr
Herrschaft des Kaisers Trajans und am Anfang der Zeit Hadrians 2 • Die
Vcncidigung dicscs Teils der Provinz wurde alsa Auxiliartruppen i.iberlassen.
Solche Einheiten sind in mchrcrcn Kastcllcn aus dicscm Provinzteil helcgt: in
Arcidava (Vărădia, Kr. Caraş-Severin ) 3 - cohors I Vindelicorum milliaria C.R.; i n
Praeforium (Mchadia, Kr. Caraş-Sevcrin) 4 - cohor.1· fli Delmatarum milliaria
equitata c. R.; in Tercgova (Kr. Caraş-Scverin) 5 - cohors VIII Raetorum; in
Pojcjcna (Kr. Caraş-Severin) 11 - cohors V Gallorum; in Tibiscum (Jupa, Kr. Caraş
Sc veri n) 7 - cohors I Vindelicorum milliaria c. R., cohors I Sagiffariorum, nume rus
Palmyrenorum Tibiscensium. numerus Maurorum Tibiscensium. Leider wurdcn die
mcistcn diescr Kastclle nur rii.ichtig crforschl (mit Ausnahmc des grossen Lagcrs Vl)n Tibiscum), so dass wir nicht viei liber dic Soldaten und Vctcrancn
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dieser Einheiten wissen. Trotzdem enthalten die Inschriften die wir kennen
wichtige Daten.
Was die Namen der Soldatcn betrifft, konnen wir cine erste Einteilung
machen: Namen dic noch Tcilc enthalten, welchc aur die cthnische Herkunft dcr
betrcffcnden Pcrson hinwcisen und Namcn dic nur r()mische Elemente enthalten.
Alte uns bekanntcn Namcn dcr crstcn Gruppe erscheincn in Inschriften aus
dcm grosscn Lagcr von
Tibiscum, wo neben Kohortcn auch zwei
"Nationalnumeri'" stationicrt warcn: 1111merus Palmyrenorum Tibiscensium und
numerus Maurorum Tibiscensium. 9 Es giht Namcn die gar kcin romisches Element
cnthalten wic Neses !erhei ex numero Palmvrenorum und scine BrUdcr Malchus
und lerhcus, 111 mii palmyrcnischen Name~, Brisanus Aulusani, miles cohortis ... /1
der eincn lhrakischcn Namen tri:igt und Dislariia ... s, librarius numeri ... und
Txema ... , dic auf ciner typischcn maurischcn Inschrift mii zwci Fcldcrn
erscheinen. 12 Alic drci sind Grabinschriftcn und die Soldatcn waren alte im
aktiven Militărdienst als sic starbcn.
Ihre Namen weisen noch kcincn romischen Einfluss auf. Die Inschrift des
Neses lerhei hat auch einen palmyrenischen Texttcil.
Einc ganzc Reihc von Namen cnthălt das nomen gentile Aelius gefolgt von
typischen scmitisch-palmyrenischcn Namcn: Aelius Zabdibol, armorum custos ex
numero Palmyrenorum dcr dic Inschrift fur Belus deus Palmyrenus errichtet. 13
Grabinschriflcn cnthaltcn dic Namcn Aelius Bora.fas Zabdiboli, miles ex numero
Plamyrenorum und Aelius Guras !idei, optio ex Numero Palmyrenorum 15 • Gemeinsam
dieser zwei Inschriftcn ist die Erwi:ihnung der Filiation, da dcr zweitc
scmitische Namc im latcinischcn Genitiv erscheint. Ausserdem hat die Inschrift
des Aelius Guras ci nen palmyrcnischen Tex teii: „Gura, Sohn des Iaddai
optio"Y' Das Grabmal war von Aelius llabibis, pontţfex et heres gcstellt. Eine
an de re Grabi nschri fi war dic des A elius Male, mi Ies ex nume ro Palmyrenorum. 17
Auch bei dcn Mauren findct man ăhnlichc Namensbildungen: cin Grabmal fur
Aelius Sebl ... er ex numero Maurorum Tihiscensium et Aeliae Sa ... erichtcte ihr Sohn
Aelius Valens 1x (wcnn dcr Namc des Sohncs richtig ergănzt wurde). Es handelt
sich hier um die EinbUrgcrung dcr Palmyrencr vom Kaiser Hadrian durch zwei
Dekrete aus den Jahren 120 19 und 126 211 • Die Diplome wurden ante emerita
stipendia den Palmyreni sagittarii ex S.vria vcrlichcn, und gab diesen nur das
romischc BUrgcrrecht. Ein ăhnlichcs Dckrct erlicss Antoninus Pius den mauri
equites (et pedites?;2 1 • Bcidc Dcbeie crklărcn dic Hăufigkeit des Namcn Aelius
in diesen Einhcitcn, da bcidc Kaiser Aclius hieBcn. Wir betrachtcn dicse
Personen als dic Gcncration dic etwas fortgcschrillcner auf dem Weg der
Romanisierung war. Sic bekamcn dic Namcn des Kaiscrs der ihncn das
BUrgerrechl vcrlichcn hat. bchallcn aber ihre eigene „nalionalc" Namcn als
cognomina. Inlcrcssant ist dcr Fall dcr Aelii Sebl. .. er und Sa ... wo der Sohn
- wenn die Ergănzung scines Namen, richtig ist - schon cin cchtcs romisches
Kognomcn Lrăgt: Valcns. Dcr Sohn gch()rt wahrschcinlich der crslcn Gcneralion
dic als romischc StaatsbUrgcr gcboren ist.
Dic Pcrsoncn dic nur r()mischc Namcn lragen geh.:1rcn eben dicscr und
dcn năchslcn Gcncralioncn. Mcislcns kann man in ihrcn Namcn die
praenomina und nomina dcr vcrschicdcncn Kaiser erkenncn, die cognomina abcr
sind gew()hnlichc romischc Namcn. Manchmal findet man auch in dicscn Făllcn

76
https://biblioteca-digitala.ro

Hinwcisc auf ihre ethnische Herkunfl. So errichtet Publius Aelius {Ser? J vius,
veteranus ex optione cine Inschrift dem Genius numeri Palmyrenorum Tibiscensium,
dis patriis et pro salute augustorum nostrorum (duorum). 11 Die dis patriis sind die
Gi)ttcr seiner plamyrenischcn Vorfahrcn, zumal cr aus dem Numcrus der
Palmyrencr hervogekommcn ist und dcn Gcnius diescr Einheit in crster Stclle
erwăhnl. Eine Grabinschrifl aus Tibiscum crwăhnt zwei Soldatcn, Antonius
Marcus und Valerius Iulianus dic als milites ex Palmyra oder ex palmyrenis
bezeichnct wcrden. 23 . Das Grabmal wurde cincm Aclius Priscus g·~stellt. Wahrschcinlich warcn alic dicsc Pcrsoncn palmyrenischer Herkunft, obwohl ihre
Namen dicse Hcrkunft nicht mehr verraten. Ebenfalls wahrscheinlich war auch
Publius Aelius Claudianus, miles numeri Palmyrenorum Tibiscensium 14 palmyrcnischer
Herkunft.
lnnerhalb der Romanisicrung in dcr Armce crwarben die Soldatcn
Mcrkmale dcr romischen Zivilisation. Sie nahmen romische Namen an und
lcrnten die lateinischc Sprache, die sic in Inschriftcn verwendcn. Dies war aber
kcin einseitiger Prozcss. Dic betrcffcndcn Personcn brachtcn ihrc Kultur und
Religion mit, die tcilweisc in der romischcn Kultur angcnommen wurden. Ein
Bcispiel gibt es geradc aus Tibiscum. wo cin _Aurelius Laecanius paulinus, vete-

ranus ex custode armorum cohortis I Vindelicorum et decurio coloniae Sarmizegetusae
cine Inschrift an Deus Sol Ierbabol flir die Gcsundheit der Kaiser Caracalla und
Geta stcllt. 25 Laccanius Paulinus (oder Lecanius, wiccr in ciner anderen
Inschrift crscheint) 20 war wahrscheinlich nicht palmyrer ischen Ursprungs und
trotzdem idcntifiziert er dcn semitischen Gott Icrhabol mit dem romischcn Deus
Sol. Es ist wohlbckannt dass die~:cs Phănomen weitvcrbreitet im romischcn
Reich und cine der Stărkcn der romischcn Zivilisation war.

Eduard Nemeth
Banater Museum
Timişoara
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O PROTOMĂ DIONISIACĂ DESCOPERITĂ LA TIBISCUM
Lucia Carmen Arde(

Săpăturile

arheologice efectuate în oraşul roman Tibiscum 1, au avut darul
de a scoate la iveală în vara anului 1991, 0 piesă din bronz, astăzi intrată în
patrimoniul Muzeului din Cara1scbeş.2 Piesa este bine conservată şi arc
următoarele dimensiuni: lungimea 7 cm şi lătimca feţei de 2,3 cm. A fost
descoperită în nivelul al II-iea de· locuire datat în secolul al II-iea d. Chr. 3
Obiectul din bronz înfă\işcază un cap de Silen bărbos sub formă de
mască sau aplică. Este bine ştiut că divinitatea grecească Dionysos zeul
vegcta\iei, viţei de vie şi al beţiei, este reprezentat pc monumente alături de
un cortegiu în care distingem pc acolitii săi Sileni.
În epoca romană se disting mai multe tipuri de monumente dionisiace
dar şi statui, precum şi reprezentări ale zeului bărbos, exemplu amforeta cu
scene bahice de la Greci, hermele şi efigiile cu rost decorativ - simbolic, cum
sunt cele de pc candelabrul de la Callatis 4 •
În cadrul reliefurilor de cult se remarcă două variante plastice relieful
plat şi relieful ajurat, acesta din urmă mai frecvent în Transilvania şi anume
în zona Ulpia Traiana Sarmizcgctusa deşi nu lipseşte nici în restul Daciei şi
nici chiar în Dobrogea 5 .
Silenus, satir cu înfă\işarea grotească, dar de o profund~i întelcpciune,
înzestrat cu harul profeţiei, apare în piesa de faţă (Fig. 1-2) chel, cu fruntea
lată încununată de ciorchini de struguri şi viţă de vie. Figura redă grotescul
prin încruntarea sprâncenelor, ochii bulbuca\i, nasul cârn, gura larg deschisă,
reprezentându-l ca mereu băut.
Profunda înlclepciunc este trădată de fruntea lată şi chelia, iar bătrânctca
prin barba lungă şi stufoasă şi sprâncenele la fel.
Ca obiect decorativ, piesa a fost utilizată ca aplică pc mânerul sau pe
corpul unui vas bahic. Aceste tipuri de vase având ca decor măştile de Silen
sau reprezentările bahice, provin din sudul Italici din Tarenl.
Există la Muzeul National din Neapole două toarte, purtând fiecare două
aplici de fixare pe corpul vasului reprezentând un cap de Silen 6 .
Aşa cum am menţionat mai sus, această piesă a fost descoperită în oraşul
roman Tibiscum, în nivelul al Ii-lea de locuire, un nivel afectat în urma unui
puternic incendiu, probabil momentul impactului cu marcomanii.
În România mai există o piesă asemănătoare în Muzeul Naţional din
Bucurcşti 7 şi avem uncie informatii despre descoperirea unei piese asemănătoare
la Căşei 8 .
Fiind un domeniu deosebit de important în cunoaşterea civilizaţiei
romane, bronzurile sunt acea categoric de material arheologic care pe lângă
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importanta

istorică reflectă şi

gustul artistic al autorului dar

şi

al celui cc o

foloseşte.

Protoma dionisiacă descoperită la Tibiscum, se alătură pieselor din bronz
cunoscute până în prezent îmbogătind cunoştintelc noastre în domeniul bronzurilor figurative cât şi patrimoniul national.
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LISTA FIGURILOR
Figura I, Tibiscum „Satir din bronz" - desen.
Figura 2, Tibiscum „Satir din bronz" - foto.

Fig. I
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Fig. 2

ZUSAMMENFASSUNG
In antikcn Tibiscum wurdc cin Bronzcfundstlick rn Gestalt cincs bărtigcn
Silcnkopfcs (Bild 1-2) ausgcgrabcn.
Oiesc Stlick hat dic Formm cincs Augsatzcs flir Hcnkcl cincs Gcfăsscs
und stclll die maskc cincs Silcns dar.
Silcnos war Dionyssos stăndigcr Bcglcitcr, cr galt als Erzichcr des Gottcs
des Wcincs und des Rauschcs.
Im Riimischcn Rcich gah cs mchrcrc Artcn von Darstcllungcn des
bărtigcn G(illcrhcglcitcrs: als hacchischc Statucn und auch als Dekorationsclcmcnlc, wic unscr Stiick, wclchc als Hcnkclattaschc cincs Trinkgcfăss zicrtc.
Solchc Gcfăssc kamcn aus Tarcnt im si.idcn Italiens.
In Rumănicn giht cs cin ăhnlichcs Stiick im Bukarcstcr National muscum.
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TEZAURUL MONETAR DE LA MOLDOVA NOUĂ
(SEC. IV P.CHR.)
Nicolae Gudea, Radu Ardevan, Nicoleta Toma

În colcqiile Muzeului Banatului din Timişoara se păstrează un tezaur
compus din 750 monede romane târzii de bronz (folie.\· din secolul IV p.Chr.),
cc provine din localitatea Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin. Data exactă şi
conditiile descoperirii nu se cunosc; se ştie doar că a fost găsit în hotarul
acestei localităţi cândva în deceniul al şaptelea al secolului nostru 1 • A fost
achiziţionat de muzeul timişorean şi inventariat în Cabinetul numismatic, nr.
inv. 373.
Cândva între anii 1978-1980, tezaurul a fost luat în studiu de regretatul
profesor Eugen Chirilă şi de Nicolae Gudea, la Cluj-Napoca. Cercetarea n-a
pulul fi încheiată; s-a făcut doar o determinare rapidă a pieselor pe baza
LRBC şi s-a stabilit că tezaurul cuprinde 748 de piese 2 • Revenit la Timişoara,
tezaurul a fost restudiat în 1995-1996 de semnatarii acestor rânduri.
Cu această ocazie s-au constatat câteva neconcordante între actuala
determinare şi prima. Mai întâi, n1,1mărul pieselor - mai mare cu două
exemplare. Apoi, aparitia a două tipuri noi, fiecare cu câte un exemplar: Pax
publica 3 şi Gloria exercitus 4 , probabil tocmai cele două piese în plus. Dar şi
gruparea exemplarelor cunoscute pc tipuri şi ateliere este simţitor diferită 5 .
Care poate fi explicatia acestei situaţii? Desigur, faptul că prima determinare
s-a făcut incomplet şi rapid a putut cauza uncie erori şi discordante fată de
catalogul obţinut acum. Dar probabil că o parte din vină revine şi condiţiilor
de păstrare: până în 1995 întregul tezaur a fc;>st inventariat sub un singur
număr de inventar, astfel încât o reorganizare a depozitului a putut duce la
amestecarea materialului monetar, la rătăcirea ori gruparea greşită a unor
piesef'. Numai că această eventualitate, care nu este o certitudine, nu putea
modifica esenţial aspectul şi compoziţia tezaurului.
Restudicrea pieselor a permis determinarea a 540 de monede. Alte 197
de piese au putut fi determinate parţial (fără precizarea atelierului emitent). Au
rămas nedeterminabile doar 13 exemplare. Catalogul lor complet figurează în
Anexa I.
Câteva piese merită o atenţie specială. Astfel, unele prezintă variante
uşor diferite de LRBC (nr. 166, 274. 295, 420, 432); o monedă nu se
regăseşte deloc în acest determinator (nr. 143). Există şi două exemplare
incuse (nr. 475 - panial - şi nr. 588), iar o piesă este surfrapată (nr. 308).
Dar toate aceste fenomene survin curent în numismatica epocii 7 .
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În schimb, alte câteva piese pot fi imitaţii sau falsuri (nr. 84, 378, 459,
461 ); desenul reversului este schematizat, barbarizat, iar literele prezintă uneori
forme ciudate. În mod absolut sigur, două monede nu provin din ateliere
romane, ci constituie imitaţii barbare: nr. 282 (legenda reversului este puternic
barbarizată lyIIND BlrHBHTIO) şi 1r. 544 (imitaţii de litere pe revers. imginea
total disproporţionată, semn ilizibil în câmp)x. Unele din aceste exemplare au
fost ilustrate în planşe (în catalog sunt marcate cu asterisc). Structura
tezaurului poate fi urmărită în Anexele II-VII.
În ceea ce priveşte cronologia, observăm că majoritatea zdrobitoare a
monedelor din tezaur datează din ultimii ani ai domniei lui Constantius al
II-iea (351-361 p.Chr.) 9 - Vezi Anexa V. Luând ca bază de calcul doar cele
642 piese datate, în acest interval se plasează 98,75% din ele. Cele mai multe
se concentrează în anii 351-354 (68.38%); perioada imediat următoare, anii
355-361, reprezintă doar 30,37%. Credem că acumularea tezaurului a avut loc
în timp scurt, începând după 351 şi încheindu-se simţitor înainte de 361 p.Chr.
Mai verosimilă ni se pare acumularea lui dintr-o dată, într-un singur moment,
probabil relativ curând după anul 354 10 •
Această impresie este întărită de proportia tipurilor monetare în tezaur
(vezi Anexa IV). Un singur tip - cel cunoscut ca Fel. Temp. Reparatio - Falling
Horseman - reprezintă singur 98 ,79% din piesele determinabile 11 • La fel se
prezintă şi relaţia dintre monarhii emitenţi (vezi Anexa III). Constantius II
înseamnă, singur 82,17% din piesele ce pot fi atribuite cu certitudine, dar
împreună cu diferiţii săi coregenti ocupă 98,75% din acestea. Remarcăm lipsa
din tezaur a monedelor de tipul Spes Reipublicae, ceea ce susţine o încheiere a
tezaurizării mai devreme, în jurul anului 357 12 .
În ceea ce priveşte data încheierii acumulării şi ascunderii sale, tezaurul
studiat acum îşi află unele analogii în Banatul de sud 13 • El se deosebeşte de
cele mai importante descoperiri de acest fel prin data mai timpurie la care se
încheie. Dar, deoarece slăbirea circulatiei monetare după anul 361 este un
fenomen general în lumea romană„ nu putem plasa exact în timp îngroparea
tezaurului, nici n-o putem pune în legătură cu un eveniment politico-militar 14 .
În actualul stadiu al cercetării, nu îl putem încadra într-un orizont de tezaure
din zonă.
În schimb, structura pc ateliere monetare a tezaurului diferă simţitor de
cea predominantă în regiune, în majoritatea tezaurelor monetare de sec. IV
descoperite în nord-vestul Peninsulei Balcanice (Illyricum) predominând
emisiunile atelierelor monetare de la Sirmium şi Siscia, urmate de cele din
Propontida 15 • Dar în tezaurul de la Moldova Nouă domină categoric monedele
emise la Thessalonica - 31 ,85%; procentaje importante ocupă şi cele de la
Sirmium şi Constantinopole, urmate de Siscia, Heraclea şi Nicomedia (vezi
Anexa II). Dacă urmărim proporţia monedelor după zona mai largă de
provenienţă, obţinem următoarele rezultate:
0.55%
- Occident (Treveri. Arles, Roma)
25,92%
- Illyricum (Aquilcia, Siscia, Sirmium) 16
40%
- Peninsula Balcanică de sud (Thessalonica, Heraclea)
32,77%
- Propontida (Constantinopole, Nicomedia, Cyzicus)
0.73%
- Orient (Antiochia, Alexandria)
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Împreună, monetăriile din Balcani şi Propontida oferă 72,77% din compotezaurului. O asemenea structură nu-şi găseşte analogii în spatiul geografic care ne interesează acum (nord-vestul Peninsulei Balcanice, Dacia de
sud-vest). Este încă un detaliu care pledează pentru o acumulare de foarte
scurtă durată. Probabil că e vorba de un depozit monetar adus ca atare de
undeva din sud-estul Peninsulei Balcanice şi ascuns curând după aceea; el
putea să fi reprezentat averea unui mărunt funcţionar sau militar sosit de
curând în sudul Banatului.
Prezenţa unui asemenea tezaur la Moldova Nouă nu constituie ceva
neobişnuit, fiind cunoscut faptul că localitatea romană de aici îşi continuă sigur
existenţa în sec. IV 17 şi că aici s-au descoperit şi alte depozite monetare
romane târzii 1x. De altfel, abundenţa descoperirilor de monede romane de sec.
IV în zonă este. bine cunoscută, ea dovedind perpetuarea stăpânirii romane în
sud-vestul Daciei până la aparitia hunilor 19 .
ziţia

ianuarie 1997
NICOLAE GUDEA - RADU ARDE VAN - NICOLETA TOMA
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Muzeul Banatului
P-ţa Huniade nr. 1
Str. Constantin Daicoviciu nr. 2
Cluj-Napoca
Timişoara

NOTE
1

Cf. B. Mitrea, în Dacia, X, 1966, p. 410 (iulie 1965); dar este oare tezaurul studiat

acum?
Lista dactilografiată a monedelor existente în tezaur se allă la N. Gudea. La acea dată,
din 748 de piese Fuseseră determinate 488, restul fiind considerate r.edctcrminabile.
1
Vezi Anexa I, nr. I.
4 Vezi Anexa I, nr. 736.
5
Cf. supra, nota 2.
" Restudierea tezaurului a implicat acum şi reinventarierea lui, fiecare monedă primind un
număr propriu de inventar. Men(ionăm că între 1991-1994 Cabinetul numismatic al Muzeului
Banatului a fost sigilat.
7 Două monede de acest fel (nr. 295 şi 432) îşi allă exemplare identice la E. Chirilă, N.
Gudea, I. Stratan, în Apulum, XI, 1973, p. 223-236, nr. 16, respectiv 18. Pentru problema
generală, vezi idem, Trei tezaure monetare din Bantii din secolul IV, Lugoj, 1974, p. 54-64.
K Ibidem, p. 61-62. Rămâne de văzut dacă Falsurile ce apar în
zona dunăreană se
datorează sau nu unor ateliere locale.
' Aspect comun majoritătii tezaurelor contemporane din Banat (ibidem, p. 79).
111
Această părere este sus(inută de proporţia mai mică a monedelor din anii 355-361.
Coeficientul intrărilor de monedă pe an este abia de 27,85, în timp ce pentru perioada 351-354,
ci atinge cifra de I09,75. Cum monedele se pot data doar larg, pe durata câtorva ani, este posibil
ca acumularea să se fi făcut curând după 355 p.Chr., când în circula[ie predominau net monedele
perioadei imediat anterioare.
11
Fenomen comun în epocă (E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, op. cit., p. 85).
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~ /hidem, p. 80. Dar trebuie subliniat faptul că în tezaurul de la Moldova Nouă lipsesc
cu totul monedele JE 4.
n Aşa par a fi tezaurele - foarte parţial cunoscute - de la Făget (8. Mitrea, în Dacia,
XI, 1967, p. 386), Pojejena de Jos (0. Protase, Pmhlema continuituţii în Dacia i"n lumina
arheologiei şi a numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 176-177), Zrenjanin (ibidem, p. 179 - cel găsit
în 1896), Moldova Nouă - „Flota/ii" (E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, op. cit., p. 68) şi Moldova
Veche (N. Gudea, în Banatica, I, 1971, p. 140), poate şi Novi Becej (D. Protase, op. cit., p.
176). Cel descoperit la Răcăşdia - anume lotul li - prezintă unele asemănări cu tezaurul nostru
de la Moldova Nouă şi se încheie cam la aceeaşi dată (N. Gudea, în ActaMN, XVIII, 1981, p.
484-485).
Pentru descoperirile cunoscute doar din semnalări vechi, menţionăm că monedele „de la
lulianus" pot fi de fapt emisiuni pentru lulianus Caesar, până în anul 361 p.Chr.
Există şi descoperiri aproximativ contemporane, dar care au alte date de încheiere a
acumulării: Dalboşet (N. Gudca, în Tibiscus, li, 1973, p. 53-60), Răcăşdia I (idem, în ActaMN,
XII, 1975, p. 183-190), Răcă!jdia III (D. Bălănescu, N. Gudea, în ActaMN, XX, 1983, p. 485488), Jupa (E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, op. cit., p. 5-14), Or!jOva I (ibidem, p. 16-27) şi
Or!jOva II (ihidem, p. 27-44).
14
Ibidem, p. 85-86.
15 Jhidem, p. 80-84, 93.
16
Am inclus aici şi Aljuileia deoarece ea se plasează pe aceeaşi linie de comunicaţii cu
Siscia şi Si1111ium, iar monedele lor dovedesc aceeaşi arie de legături şi direcţie de influenţă.
7
1 /DR 11111, p. 52-55.
1K Alte trei tezaure monetare de sec. I V, fragmentare: descoperit în 1929, 384 de piese
(D. Protase, op. cit., p. 175); descoperit în iulie 1965, peste 900 de piese (8. Mitrea, în Dacia,
X, 1966, p. 410); descoperit în 1970, cca. 4000 de piese (E. Chirilă, N. Gudea, în Apulum, X,
1972, p. 714) - sau poate numai două? (cf. supra, nota 1).
19 E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, op. cit.. p. 87-92.
1

LISTA

ILUSTRAŢIILOR

Planşele I-V: Monede din tezaurul de la Moldova
corespund cu cele din catalog).
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Nouă,

2xl (numerele

ANEXA I
CATALOGUL MONEDELOR*
Nr. crt.

Referinţă

Oftici na

Pa-x pu-blic:a, IE, perioada III b, 337-341
LRBC I, 128(?) T[R ?] /

?

Emitent

Observaţii

TREVERI
1.

Helena

ARLES (?)
Fel Temp-Reparatio, FH 3, IE 3, 355-360
2.
Constantius
LRBC li, 458
MI

exerga

fragmentară

?

exerga

ilizibilă

·J

exerga

fragmentară

?

exerga

fragmentară

P(?)
T(?)
?

exerga

fragmentară

P

exerga

ilizibilă

p

exerga

ilizibilă

?

exerga ilizibilă,
M ş1 nu li

?

f?C]O'.\:·

ROMA
Fel Temp Re-paratio, FH 4, IE 2, 352-354
Constantius
LRBC li, 662
-1:..l__
3.

?

Rr\/?J
AQUILEIA
Fel Temp Re-paratio, FH 3, IE 2, 352-354
4.
Constantius
LRBC li, 924
LXXII S
5.

Constantius

LRBC li, 928

6.

Constantius

LRBC li, 928

7.

Constantius
Constantius
Constantius

8.
9.

Fel Temp-Reparatio,
LRBC
LRBC
LRBC

[AQ?]
LXXII n
AQ[?]
LXXII n
A[Q]

FH 3, IE 3, 352-354
li, 930
li, 930
li, 932

AQP
AQ[T]

_!!L
AQ[?]

10.

LRBC li, 933

Gallus

_!!L
[AQ]P

Fel Temp-Reparatio, FH 3, IE 3, 355-360
LRBC li, 938
~

11.

Constantius

12.

lulianus

13.

Constantius

[AQ]P

Cf. LRBC li, 939 dar

~

LRBC li, 942 (?)

2!L

p (?)

_!!J_

p

A[Q?]
AQP/

14.

LRBC li, 943

Constantius

AQP·

15.

Constantius

*monedă

ilustrată

în

LRBC li, 932

_!!L

935
943

(AQ?]

?

exerga

ilizibilă

planşe
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SISCIA
16.

Victoriaeddauggqnn, perioada IV, 341-346
LRBC I, 798
~

Constantius

?

[?]SIS

17.
18.

Fel Temp Re-paratio, FH 3, IE 2, 351-354
LRBC II, 1211
[·A]SIS/ A(?)
LRBC II, 1212
?
II I

Gallus
Constantius

exerga

ilizibilă

exerga

fragmentară

exerga

fragmentară

exerga

fragmentară

[·?SIS/]

sau 1214

II

I

[·?SIS·]

19.

Constantius

LRBC li, 1216

20.

Constantius

LRBC II, 1216

21.

Constantius

LRBC II, 1216

22.

Gallus

LRBC II, 1217

23.

Gallus

LRBC II, 1217

II
ASIS·S·
II

A
?

[?]SIS·S·

I[

?

(?S)IS·S·

I[
ASIS·S·
I[

A
?

[?]SIS·S·

24.

Gallus

LRBC li, 1217

II

')

[?SIS·S·]

25-27.
28.
29-31.
32-33.
34.
35-36.
37-38.
39.
40.

Fel Temp-Reparatio,
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC

Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Gallus
Gallus
Constantius
Constantius
Constantius

FH 3, JE 3, 351-354
li, 1218
ASIS
II, 1218
ASl[S]
II, 1218
rSIS
li, 1218
[?]SIS
II, 1219
ASIS
II, 1219
[?]SIS
II, 1222
ASIS:S:
II, 1222
ASIS[:S:]
II, 1222
[?]SIS[',]
sau 1228

A
A
r
?
A(?)
'!
A
A(?)
?

41.

Iulianus

Fel Temp-Reparatio, FH 3, IE 3, 355-361
LRBC II, 1229
ASIS[?]

A

42.

sau 1232
Constantius Cf. LRBC li, 1234 dar

A

~
ASIS

4~.

Constantius LRBC li, 1234 sqq.

M[

nu MI
ASIS '>

A

AS(IS?]

44.

Constantius

45-47. Constantius

LRBC li, 1234

M[

8(?)

LRBC II, 1234

BSIS[Z]
M[

?

(?)SISZ
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officina

ilizibilă

48.

Constantius LRBC li, 1234 sqq.

49.

Constantius LRBC li, 1234 sqq.

50.

Constantius LRBC li, 1234 sqq.

51-52. lulianus

LRBC li, 1235

53.

lulianus

LRBC li, 1235 sqq.

54.

lulianus

LRBC li, 1235 sqq.

55.

Constantius

LRBC li, 1236

56.

Constantius

LRBC li, 1240

Ml
[?)SIS[?]
Ml
A[Sl]S[?]
Ml
(?S )IS[?]
Ml
[?]SISZ
Ml
[?]SIS(?]

~
f"!S IS?)
Ml
[?Sl)SD
Ml
ASISL

?

exerga

fragmentară

A

exerga

ilizibilă

?

exerga

ilizibilă

?

officina

?

exerga

ilizibilă

'I

exerga

stearsă

?

exerga

fragmentară

exerga

distrusă

ilizibilă

A

SIRMIUM

Fel Temp Re-paratio, FH 3, IE 2, 351-354
LRBC li, 1601
·S· A

57-58. Constantius

'?

[?SIRNI]

59-60.
61.
62.
63-65.
66-67.
68-69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76-77.

78.
79.
80.
81.

82.

Fel Temp-Reparatio, FH 3, JE 3, 351-354
LRBC li, 1603
ASIRM
LRBC li, 1603
ASIRM
LRBC li, 1603
ASl(RTM
LRBC li, 1603
ASl(RM]
LRBC li, 1603
AS[IRM]
LRBC li, 1603
PJSIRM
LRBC li, 1603
[?]SIR[M]
LRBC li, 1603
[?]Sl[R]M
LRBC li, 1603
[?]Sl[RM]
LRBC li, 1603
[?Sl]RM
LRBC II, 1605
A[S]IRM.
LRBC li, 1605
AS[IR]M.
LRBC li, 1605
BSIRM.
LRBC li, 1605
BS[IR]M.
LRBC II, 1605
[?]SIRM.
LRBC li, 1605
[?]SI[RM].
LRBC li, 1605
[?]Si[l]RM
LRBC li. 1605 sau
[?]SIRM.

Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius

1610
1612

A
A(?)
A
A
A
?
?
?
?
?
A
A

8
8
?
?
?
?

exerga greu lizibilă
exerga fragmentară
exerga fragmentară
exerga ilizibilă
officina ilizibilă
exerga fragmentară
exerga tocită
exerga tocită
exerga fragmentară
exerga

tocită

exerga tocită
officina ilizibilă
exerga tocită
exerga fragmentară
monedă fragmentară

[Ml
f"!]SIRM.

Fel Temp-Reparatio, FH 3, JE 3, 355-361
83.

Constantius LRBC li. 1609 sqq.

Ml
ASIR[M]

A

exerga

fragmentară
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*84-85. Constantius
86.

LRBC li, 1609

Constantius LRBC II, 1609 sqq.

87-88. Constantius

LRBC li. 1609

89.

Constantius

LRBC li. 1609

90.

Constantius

LRBC II, 1609

91.

Constantius

LRBC II. 1609

92-94. Constantius LRBC II, 1609 sqq.
95-96. Constantius LRBC II, 1609 sqq.
97.

Constantius LRBC II, 1609 sqq.

98.

Constantius

LRBC II. 1609

99.

Constantius

LRBC li' 1610

100.

Constantius

LRBC II. 1610

101.

Constantius LRBC II, 1610 sqq.

102.

Constantius

LRBC II, 1610

103.

Constantius

LRBC li. 1610 sau

104.

lulianus

105.

lulianus

106.

lulianus

1612
LRBC li, 1611 sau
1614
LRBC II, 1611 sau
1614
LRBC li, 1611

107.

Iulianus

LRBC li, 1611 sau

108.

lulianus

1614
LRBC li, 161 I

109.

lulianus

LRBC II, 1611 sau

110-119. lulianus
120.

Constantius

1614
LRBC II, 1611 sau
1614
LRBC li, 1612

Ml
BSIRM

B

Ml
[?)BSIRM [?)
Ml
BSI[RM]
Ml
BS[IR]M
Ml
BS[IRM]
Ml
f?]SIRM
Ml
f?)SIRM
Ml
[?)SIR[M)
Ml
[?)S[IR]M
Ml
[?S]l[R]M
Ml
BSIRM·

B

nr. 84: literele din
sunt ciudate
exerga fragmentară

B

exerga

fragmentară

B

exerga

tocită

?

exerga

tocită

?

exerga

fragmentară

?

exerga

tocită

?

exerga

ilizibilă

?

exerga

fragmentară

exergă

B

B

Ml
B[SIR]M·

B

exerga

tocită

Ml
(?)SIRM·
[M] l.
[?SIR)M·
Mj
[?SIR]M·
Ml
BSIR[M ?)
[M] I
BSIR[M?)
Ml
[?S)IRM·
Ml
[?Sl)RM [?)
Ml
[?SIR]M·
Ml
[?)S(IRM?)
Ml
(?SIRM?]
Ml
·ASIRM·

?

exerga

fragmentară

?

exerga

tocită

?

monedă fragmentară

B

exerga

fragmentară

B

exerga

fragmentară

?

exerga

tocită

?

officina

?

exerga

fragmentară

?

exerga

distrusă

?

exerga

distrusă
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A

lipseşte

121.

Constan1ius

122.

lulianus

LRBC li, 1612
Cf. LRBC li, 1612

123-124. Constan1ius

Ml
·A[SIRM·]
Ml
·ASIRM·

ilizibilă

A

exerga

A

dar lulianus
(nu figurează în LRBC)

LRBC li, 1612

Ml
·BSIRM·

B

Ml
·BS[JR]M·
Ml
"[?]SIR[M·]
Ml
ASIRM*

B

exerga loci tă

?

exerga

fragmentară

B

exerga

tocită

B

exerga

tocită

?

exerga

fragmentară

?

exerga

fragmentară

?

exerga

fragmentară

?

exerga

fragmentară

fragmentară

125.

Conslantius

LRBC li, 1612

126.

Constantius

LRBC li, 1612

127.

Constantius

LRBC li, 1613

128.

Constantius

LRBC li, 1613

129.

Constantius

LRBC li, 1613

Ml
BS[JR]M *
Ml

A

B[SIR]M*
130-131. Constantius

LRBC li, 1613

132.

Constantius

LRBC li, 1613

133.

Constantius

LRBC li, 1613

134.

Constantius

LRBC II. 1613

135.

lulianus

LRBC li, 1614

Ml
[?]SIRM *
Ml
[?]SIR [M ]*
Ml
[?]Sl[R)M *
Ml
[?S]IRM *
Ml
ASIRM*

A(?)

136-138. lulianus

LRBC li, 1614

Ml
BSIRM*

B

139.

lulianus

LRBC li, 1614

?

exerga

140.

lulianus

LRBC li, 1614

?

officina

141.

lulianus

LRBC li, 1614

?

exerga

tocită

142.

lulianus

LRBC II, 1614

?

exerga

tocită

*143.

Constantius nu

figurează

Ml
[?]SIRM *
Ml
[?)SIR[M)*
Ml
[?Sl]R\1 *
Ml
[?SIR]M*
Ml
AS[IRM]

A(?)

exerga

ilizibilă

?
?

officina
officina

în LRBC

lipseşte

THESSALONICA

144.
145.
146.

Victoriaeddauggqnn, perioada IV, 341-346
LRBC I, 860
SMTS(?]
LRBC I, 861
SMTS[?]
LRBC I, 862
~

Constans
Constans
Constantius

lipseşte
ilizibilă

E

SMTSe
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Fel Temp-Reparatio (Gallcy I), IE 3, 346-350
LRBC II, 1641 sau
TESA

A

1642
LRBC II, 1642

A

147. Constans sau
Constantius
148. Constantius

Fel Temp Re-paratio,
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC

149.
Constantius
150.
Constantius
151.
Gallus
152-153. Constantius

TESA

avers ilizibil

FH 3, IE 2, 351-354
li,
II,
li,
li,

1675
1675
1676
1677

TSA
TSE
TSE

A

111

A

E
E

*TSA
154.

Constantius

LRBC II, 1677

II I
*TSL\

155.

Constantius

LRBC li, 1677

_!!L

?

officina

lipseşte

*TS[?)
156-158. Constantius

LRBC II, 1679

-2:1-

A

21-

A

TSA

159.

LRBC li, 1679

Constantius

exerga

fragmentară

[TJSA
160-162. Constantius

LRBC II, 1679

.2:1-

8

TSB
163.

Cf. LRBC II, 1679

Constantius

2:1-

8

dar FH 4

TSB
164.

LRBC II, 1679

Constantius

±L

r

TSr
*165-166. Constantius Cf LRBC II, 1679

_:..U_

r·

dar FH 4
(nu e în LRBC)

?

exerga

TSr·
167.

LRBC II, 1679

Constantius

2:1TSL\

168-169. Constantius

LRBC li, 1679

-2:1-

fragmentară

TS[?J
170.

LRBC li, 1680

Gallus

....:.§.:j_

E

TSE
171.

Gallus

Cf. LRBC li, 1680

....:.U

?

T[S?)

Fel Temp-Reparatio, FH 3, IE 3, 351-354
LRBC li, 1681
_A_I_

172-184. Constantius

dar FH 4 (nu e în
LRBC), exerga ilizibilă

A

SMTS
185-186. Constantius

LRBC li. 1681

Al

exerga

fragmentară

A

exerga

fragmentară

A

exerga

fragmentară

A

[S)MTS
187.

Constantius

LRBC li, 1681

Al

A

S[M]TS
188-189. Constantius

LRBC li, 1681

Al
SMT[S]

190-191. Constantius

LRBC li, 1681

Al
(S\.1)TS

92
https://biblioteca-digitala.ro

192.

Constantius

LRBC II, 1681

A

exerga

tocită

A

exerga

fragmentară

A

exerga

fragmentară

A

exerga

distrusă

exerga

fragmentară

r

exerga

fragmentară

r·

exerga

fragmentară

r· I
[SM]TS

r·

exerga

deteriorată

rl

r

exerga

fragmentară

L\

exerga

tocită

L\

exerga

ciobită

L\

exerga

fragmentară

,I\

exerga

fragmentară

L\

exerga

fragmentară

E

exerga

fragmentară

E

exerga

tocită

E

exerga

distrusă

?

officina

Al
S[MT]S

193.

Constantius

LRBC II, 1681

Al
SM[TS]

194.

Constantius

LRBC li. 1681

Al
S[MTS]

195-198. Constantius LRBC II, 1681

Al
[S\HS]

199-208. Constantius

LRBC II, 1681

BI

B

SMTS

209.

Constantius

LRBC II, 1681

BI

B

SM[TS]

210-226. Constantius

LRBC li, 1681

_cL

1-

SMTS

227.

Constantius

LRBC II, 1681

r·

I

[S]MTS

228-229. Constantius

LRBC II. 1681

r·

I

SMT[S]

230-233. Constantius LRBC li, 1681
234.

Constantius

LRBC li, 1681

SM[TS]

235-248. Constantius LRBC li, 1681

;\ I

L\

SMTS

249-250. Constantius LRBC II. 1681

L\

I

[S]MTS

251.

Constantius

LRBC II, 1681

252.

Constantius

LRBC li, 1681

253.

Constantius

LRBC II. 1681

254.

Constantius

LRBC II, 1681

~1
S[M]TS
L\

I

SMT[S]

_tl_
[S\.1 )TS
L\

I

SM[TS]

255-262. Constantius LRBC II, 1681

__tl_

E

SMTS

263.

Constantius

LRBC II, 1681

264.

Constantius

LRBC I I. 1681

265.

Constantius

LRBC II. 1681

El
[S]MTS

El
[SM]TS

El
SM[TS)

266.

Constantius

LRBC II, 1681

?

I

ilizibilă

SMTS

267-273. Gallus

LRBC II, 1682

_tl_

E

SMTS
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*274-275. Gallus

Cf. LRBC li. 1682

El

E

legenda Av scrisă
continuu
officina ilizibilă

E

Rv ilizibil

E

SMT[S]
276.

Gallus

LRBC li, 1682

277.

Gallus

LRBC li, 1682

278.
279.
280.
281.
*282.
283.

Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius

LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC

li,
li,
li,
li,
li,
li,

1683
1683
1683
1683
1683
1683

_wj_
SMTS
[E] I
(S]MTS
(SM)TSA
[S]MTSr·
SMTS[?]
(S)MTS(?)
[SM)T[S?)
[SMTS?)

A
i-(?)
?
?
?
?

exerga fragmentară
exerga fragmentară
officina ilizibilă
exerga fragmentară
exerga tocită (fals?)
exerga greu lizibilă

Fel Temp-Reparatio, FH 3, /E 3, 355-361
FH 3 sau FH 4?
Constantius LRBC li. 1684 sau
A
Ml
(conservare mediocră)
SMTSA
1687
285-288. Constantius LRBC li, 1684
A
Ml
SMTSA
289.
Constantius
LRBC li, 1684
A
Mi
[S]MTSA
290.
Constantius
LRBC li, 1684
MI
A sau 8 exerga fragmentară
[S]MTS[?]
291-292. Constantius LRBC li, 1684
MI
B
SMTSB
293-294. Constantius LRBC li, 1684
Ml
r
SMTSr
*295. Constantius Cf.alRBC li, 1684 dar
nr. 16 din
NI
E
Ergiinzungen ...
SMTSE
296-303. Constantius LRBC 11, 1684
officina lipseşte
Ml
SMTS[?]
Constantius
LRBC li, 1684
?
exerga fragmentară
304.
Ml
SMT[S?]
?
305.
Constantius
LRBC li, 1684
exerga fragmentară
Mi
[S]MTS[')]
306.
Constantius
LRBC li. 1684
exerga ilizibilă
?
Ml
S[MTS?]
307.
lulianus
LRBC I l. 1685
Ml
E
SMTSE
*308. lulianus
LRBC li, 1685
monedă su rfrapată
Mi
E
( ... CAES pe Rv, sub M)
309.
lulianus
LRBC li, 1685
?
officina lipseşte
SMTS[?]
lulianus
LRBC 11. 1685
exerga fragmentară
310.
'!
Mi
[S]MTS(?]
lulianus
311.
LRBC II, 1685
exerga lipse~tc, semnul
?
[M] I
în câmp ilizibil
[SMTS?]
284.
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312.

Fel Temp-Reparatio, FH 4, JE 3, 355-361
LRBC II, 1687
Ml

Constantius

313.

Constantius

LRBC li, 1687

314.

lulianus

LRBC II, 1688

315.

lulianus

LRBC //, 1688

S[\:1TS]A
Ml
[S \1 ]TS!l
Ml
[S\1]TSE
Ml
[S\1]TSE

A(?)

exerga greu

lizibilă

A

exerga

tocită

E

exerga

fragmentară

E

exerga

fragmentară

A

exerga

fragmentară

HERACLEA THRACICA

Fel Temp Re-paratio,
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC
LRBC

FH 3, JE 2, 351-354
II,
II,
li,
li,
li,
li,
li,
li,

316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.

Constantius
Constantius
Constantius
Gallus
Gallus
Gallus
Gallus
Constantius

324.

Constantius LRBC 11, 1898 sau
sau Gallus
1899
Constantinus
LRBC li, 1898

325.

1896
1896
1896
1897
1897
1897
1897
1898

[S]MHA
SMHr
SMHE
[S]MHA
[S]MHA
SMH[?]
[SMH?]
SI
SMHA

s1

r
E (?)
A
A(?)
?
?
A
A

fS\1 )I I A

s1

officina lipseşte
exerga distrusă

Av ilizibil, IE 2 bătut
pe tlan de IE 3

r

SMHr·

326.

Constantius

LRBC II, 1898

s1

?

exerga

deteriorată

?

exerga

ilizibilă

?

exerga

fragmentară

?

exerga

ilizibilă

?

exerga

fragmentară

•)

exerga

distrusă

SMHp]

s1

327.

Constantius

LRBC II, 1898

328.

Constantius

LRBC II, 1898

329.

Constantius

LRBC li, 1898

330.

Gallus

LRBC II, 1899

s1

LRBC li. 1899 (?)

S:'v1[H ?]
Si

S[:v1H?]

s1
[S'l.1 ]H [?]

s1

rs \1 ~1 ?J
331-333. Gallus

rs \111 ?J
Fel Temp-Reparutio,
334-336. Constantius LRBC
337.
Constantius
LRBC
338.
Constantius
LRBC
339.
Constantius
LRBC
340-341. Constantius LRBC
342-345. Constantius LRBC
346-348. Constantius LRBC

FH 3, JE 3, 351-354
II,
li,
li,
II,
li,
I I.
li,

1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900

SMHA
SMHA
[S]MHA
SMHB
SMHA
SMHE
SMH[?]

A
A(?)
A

8
A

E
?

officina

lipseşte
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349.
350.
351.

Constantius
Constantius
sau Gallus
Gallus

LRBC II, 1900
LRBC II, 1900 sau
1901
LRBC II, 1901

[S]MH[?]
[S]MH[?]

?
?

SMHB

8

Fel Temp-Reparatio, FH 3, IE 3, 355-361
Constantius
LRBC II, 1902
MJ
[SM]HA
353.
Constantius
LRBC II, 1902
Ml
S[MH]r
354.
Constantius
LRBC II, 1902
MJ
[S]MHt.
355-356. Constantius LRBC II, 1902
Mi
SMH[?]
LRBC II, 1902
Constantius
357.
Ml
SM[H?]
LRBC II, 1902
358.
Constantius
Mi
[SM]H(?]
359.
Constantius
LRBC li, 1902(?)
Ml
[SMH?]
352.

Av ilizibil, exerga
greu lizibilă

A(?)

exerga

fragmentară

r

exerga

fragmentară

,..

exerga greu

lizibilă

?

exerga greu

lizibilă

?

exerga

ilizibilă

?

exerga

ilizibilă

?

CONST ANTINOPOLE
Fel Temp Re-paratio, FH 4, IE 2, 351-354
Constantius
LRBC li, 2030
r· i
CONSH
Constantius Cf LRBC li, 2030 dar
361.
r· 1
CO[N]S[?]
362.
Gallus
LRBC II, 203 I
r· I
CONSr
LRBC II, 2032(?)
363.
Constantius
A·J
(CONS?]
364-365. Constantius LRBC II, 2033
B· I
[CONS?]
LRBC II, 2034
366.
Gallus
B· i
CONS[?]
LRBC II, 2035
367.
Constantius
B* I
[C]ONSe
LRBC li, 2037
Constantius
368.
·S· i *
CONS A
Constantius
LRBC li, 2037
369.
·S· I *
CONSe
370.
Constantius
LRBC II, 2037
·S· I *
[C]ONS-0371.
Constantius
LRBC II, 2037
·S· I*
CONS IA
360.
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H(?)
?

TEMP R-EPARATIO

r
?

exerga

distrusă

?

exerga

distrusă

?

exerga

fragmentară

E

A(?)
E

BIA

372.

Constantius

LRBC II, 2037

373-374. Constantius CF. LRBC II, 2037
\

375.

Constantius

LRBC II, 2037

376.

Constantius

LRBC II, 2037

377.

Constantius

LRBC II, 2037

*378.

Constantius

LRBC II, 2037

379.

Constantius

LRBC II, 2037

380.

Constantius

LRBC II, 2037

381-383. Constantius LRBC II, 2037
384.

Gallus

LRBC II, 2038

385.

Gallus

LRBC II, 2038

386.

Gallus

Cf. LRBC II, 2038(?)

387.

Gallus

LRBC II, 2038(?)

388.

Gallus

LRBC II, 2038

·S· I *
CONS[?]
·S· I *
CONS[?]
·S· I *
CON[S?]
·S· I *
[C]ONS[?]
·S· I *
[C]O!'JS[?]
·S· I *
[C]ON [S?]
·S· I *
[C]O[N]S[?)
·S· I *
[CON]S[?)
·S· I*
[CONS?)
·S· I [*]
CONS A
·S· I[*]
CON SB
[·SJ-1 *
CONS[?)
·S· I [*]
[CON)S[?]
·S· I *
[CONS?)

fragmentară

?

exerga

?

dar TEMP R-EPARATIO

?

exerga

fragmentară

?

exerga

fragmentară

?

dar JE 3

?
?

exerga
(fals?)
exerga

deteriorată

?

exerga

deteriorată

?

exerga

distrusă

fragmentară

A
8
?

dar TEMP R-fEPARATIO]

?

exerga

ilizibilă

?

exerga

ilizibilă

Fel Temp Re-paratio, FH 3, JE 3, 351-354
389.
Constantius
LRBC II, 2039
390.
Constantius LRBC II, 2039 sqq.
LRBC II, 2039
391.
Constantius
392-393. Constantius Cf. LRBC II, 2039
394.
LRBC II, 2041
Constantius
395.
Constantius Cf. LRBC li, 2041
396.
Constantius
LRBC II, 2041
397.
Constantius
LRBC II, 2041
LRBC II, 2041
398.
Constantius
399.
Constantius
LRBC II, 2041
400.
Constantius
LRBC II, 2041
401.
Constantius
LRBC II, 2041
402.
Constantius Cf. LRBC II, 2041
403.
Constantius
LRBC II, 2041
404.
Constantius Cf. LRBC II, 2041
405.
Constantius Cf. LRBC II, 2043

CONSr
r
[C]ONSH
H
monedă corodată
CON[S?]
?
exergă fragmentară
dar TEMP R-EPARATIO
CONS[?]
?
CONS A·
A
CONS A·
A dar legenda Rv continuă
[CO]NSA· A sau D.
CONSB·
8
CONSr·
r
CONSS·
s
[CONS]S·
s
CONSH·
H
dar R-EPARATIO(?)
CONS!·
CONS IA·
IA
CONS IA·
IA
dar R-EPARATIO
A
dar R-EPARATIO
·1
[C]ONSA
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406.

Constantius

Cf. LRBC li, 2043

A

· 1

dar R-EPARATIO

[C]ON[S]A
407.

Constantius

LRBC li, 2043

B

· 1

CON SB
408.

Constantius

Cf. LRBC li, 2043

B

dar R-EPARATIO

CON SB
409.

Constantius

LRBC II, 2043

s

· 1

[CO]NSS
410.

Constantius

Cf. LRBC II, 2043

z

· 1

exerga

fragmentară

dar R-EPARATIO

CONSZ
411.

Constantius

LRBC II, 2043

H
CONSH

412.

Constantius

Cf. LRBC II, 2043

e-

· 1

dar R-EPARATIO

[C]ONSO413.

Constantius

LRBC II, 2043

• 1

CONS!
414.

Constantius

I sau H officina greu

LRBC II, 2043

lizibilă

[CO]NSI
415-416. Constantius LRBC li, 2043

IA

· 1

CONS IA
417.

Constantius

Cf. LRBC li, 2043

IA

· 1

dar R-EPARATIO

CONS IA
418.

Constantius

LRBC II, 2043

· 1

lipseşte

?

officina

?

dar R-EPARATIO

?

dar R-EPARATIO

?

dar R-EPARATIO

CONS[?]
*419-420. Constantius Cf. LRBC II, 2043

· 1

CONS[?]
421.

Constantius

Cf. LRBC II, 2043

· 1

CONS[?]
422.

Constantius

Cf. LRBC I I, 2043

• 1

CON[S?]
423.

Constantius

LRBC II, 2043

?
[C]ONS[?]

424-425. Gallus

Cf. LRBC li, 2044

A

dar R-EPARATIO

B

dar R-EPARATIO

d?)

dar R-EPARATIO

· 1

CONS A
426.

Gallus

Cf. LRBC II, 2044

• 1

CON SB
427.

Gallus

Cf. LRBC II, 2044
CONSr

428.

Gallus

Cf. LRBC II, 2044

· 1

E

(?)

CONSe
429.

Gallus

Cf. LRBC II, 2044

· 1

H

dar R-EPARATIO

CONSH
430.

Gallus

LRBC II, 2044

· 1

IA

CONS IA
431.

Gallus

Cf. LRBC II, 2044

?
[CONS?]
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dar R-EPARATIO,
exerga distrusă

*432. Constantius Cf. LRBC II, 2045 dar
433.

Constantius

Cf. LRBC II, 2045

434.

Constantius

LRBC II, 2045

435.
436.
437.
438.

e< I
CONS[?)
e· I
CON[S?)
e· I
[CO'.'JS?)

Fel Temp Re-paratio, FH 3, IE 3, 355-361
Constantius Cf. LRBC II, 2049
·M·I
[CO]NSA
Constantius Cf. LRBC I I, 2049
·M·I
[CONS?]
Iulianus
Cf. LRBC II, 2050
[·M·]I
[C)ONSA
Iulianus
Cf. LRBC II, 2041 dar
Ml
(C')ONSA

?

nr. 18 din

?

Ergănzungen ...
dar TEMP-REPARATIO

?

exerga

A
?

dar R-EPARATIO,
exerga stearsă
dar R-EPARATIO

A

dar R-EPARAT!O

A

TEMP-REPARATIO,
M fără puncte

ilizibilă

NI COMEDIA

Fel Temp Re-paratio,
439.
Constantius
LRBC
440.
Constantius
LRBC
441.
LRBC
Constantius
442.
Constantius
LRBC
443.
LRBC
Constantius
444-445. Constantius LRBC
446.
Gallus
LRBC
447-448. Gallus
LRBC
449.
LRBC
Constantius

FH 3, IE 2, 351-354
2304
SMNA
2304
S[M]NA
2304
SMNB
2304
[SM]Nr
2304
SMNS
2034
SMN[?]
2305
SMNE
2305
SMN[?]
2306
·S· I

II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,

450.

Constantius

LRBC II, 2306

451.

Constantius

LRBC II, 2306

A
A(?)
B
fragmentară

r

exerga

?

r

exerga fragmentară
exerga fragmentară
exerga greu lizibilă
exerga fragmentară

[S]M[N]B
·S· I
SMN[?]

?

exerga

fragmentară

__:.U_

?

exerga

stearsă

s
E

?

SM[N?]

452.

Constantius

LRBC II, 2307

-2.:..l_

B

SMNB

Fel Temp Re-paratio,
453.
Constantius
LRBC
454.
Constantius
LRBC
455-456. Constantius LRBC
457.
Constantius
LRBC
458.
Constantius
LRBC
*459. Constantius
LRBC

460.
*461.
462.

Gallus
Gallus
Gallus

FH 3, IE 3, 351-354
II, 2309
SMNA
II, 2309
SMNB
II, 2309
SMNr
II, 2309
SMN6
II, 2309
SMNe
II, 2309
SMN[?]

LRBC II, 2310
Cf. LRBC II, 2310
LRBC II, 2310

SMNB
SMNB
[S]MN6

A
B
r
6
E

?
B
B

exerga fragmentară,
litere pufin ciudate
dar TEMP-REPARAT!O

6
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~463.

464.
465.

Gallus
Gallus
Gallus

466.

Constantius

LRBC II, 23 IO
LRBC li, 23 IO
LRBC li, 2310

SMNS
SMN[?]
[SMN?]

s
fragmentară

?
?

exerga
exerga

distrusă

?

exerga

fragmentară

exerga

tocită

Fel Temp Re-paratfo, FH 3, JE 3, 355-361
LRBC li, 2313

M[
SMN[?]

CYZICUS
Glor-ia Exerc-itu.~ (2 steaguri), perioada II, 330-335
467. Constantin cel Mare LRBC I, 1213(?)

[SM]KA·

Fel Temp Re-paratio, FH 3, JE 2, 351-354
LRBC II, 2486 sau
_Jfil__

468. Constantius
469.
470.
471.
472.
473.
474.
*475.

Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Constantius
Gallus

476.

Constantius

2488, 2494
LRBC li, 2490
LRBC li, 2490
LRBC li, 2490
LRBC li, 2490
LRBC II, 2490(?)
LRBC li, 2492
LRBC li, 2493

SMKr
SMKB
SMKr
SMKt.
SMK[?]
SM[K?]
SMK[?]
[SMK?]

A

r·

semnul din câmp e

şters

B
r

"'?
?
?
?

officina lipseşte
exerga fragmentară
exerga greu lizibilă
exerga distrusă,
monedă incusă

LRBC li, 2494

·S· I
[S]MKA

A(?)

477-478. Constantius LRBC li, 2494

2:1.._

B

479.

Constantius

LRBC II, 2494

480.

Constantius

LRBC II, 2494

481.

Constantius

LRBC II, 2494

SMKB
·S· [
[S]MKB
....:.U_
SMKr

2.1-

B(?)

exerga

fragmentară

exerga greu

lizibilă

r
r(?)

SMKr
482.

Constantius

LRBC II, 2494

483-484. Constantius LRBC li, 2494
485.

Constantius Cf. LRBC II, 2494

486.

Constantius

LRBC li, 2494

487.

Constantius

LRBC li, 2494

488.

Gallus

LRBC II, 2495

489.

Gallus

LRBC II, 2495

-2.L

SMKE
·S· [
SMK[?]
·S· I
SMK[?]
·S· i
[S]MK[?]
·S· [
[SMK?]
·S· i
SMKA
·S· I
[S]MKB
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E
fragmentară

?

exerga

?

dar tlan de JE 3

?

exerga greu

?

exerga

distrusă

A(?)

exerga

deteriorată

8

lizibilă

490.

Gallus

LRBC II, 2495

_·_S·_I

~

SMK~

491-492. Gallus

LRBC II, 2495

·S· I
SMK[?]

Fel Temp-Reparatio, FH 3, JE 3, 351-354
493-497. Constantius LRBC II, 2496
SMKA
498-499. Constantius LRBC II, 2496
SMKB
500-502. Constantius LRBC II, 2496
SMKr
LRBC II, 2496
503.
Constantius
SMKr
504.
Constantius Cf. LRBC II, 2496 dar
[S]Mnr
505-507. Constantius LRBC II, 2496
SMK~
508-509. Constantius LRBC II, 2496
SMKe
510-513. Constantius LRBC II, 2496
SMKS
514-515. Constantius LRBC II, 2496
[S]MKS
516.
Constantius
LRBC II, 2496
[SM]KS
517-519. Constantius LRBC II, 2496
SMK[?]
520.
Constantius Cf. LRBC II, 2496
SMK[?]
521.
LRBC II, 2497
SMKB
Gallus
522.
LRBC II, 2497
Gallus
SMKr
523-524. Gallus
LRBC II, 2497
SMK~
525.
LRBC II, 2497
SMK[?]
Gallus
SMK[?]
526.
Gallus
Cf. LRBC II, 2497

Fel Temp-Reparatio, FH 3, JE 3, 355-361
527.
LRBC II, 2499 sqq.
SMK[?]
Iulianus
528-529. Constantius LRBC II, 2500
*I
SMK[?J
530.
Constantius
LRBC II, 2500
*I
[S:vt K ?]
531.
Constantius LRBC Ii, 2502(?)
·M·I
SMKA
532.
LRBC II, 2502
Constantius
_±!J_
SMKS
533-535. Constantius LRBC II, 2502
_±!J__
SMK[?]
536.
Constantius Cf. LRBC II, 2502 dar
Ml
SMK[?)

?

exerga

fragmentară

A
8
r
r(?)
r(?) dar FH 4
~

E

s
s
s
?
?
8
r

nr. 509: officina E(?)
nr. 514: officina S(?)
exerga fragmentară
exerga deteriorată
dar TEMP R-EPARATIO

~

?
?

dar legenda Av e G2F
şi nu G5F

?
?

Rv ilizibil

?

exerga

A

distrusă

monedă corodată

s
?
fără

?

M

puncte

?

dar FH 4

ANTIOCHIA
537.

Fel Temp Re-paratio, FH 3, JE 2, 351-354
Constantius Cf. LRBC II, 2631
_s_1_
AN[?]
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Fel Temp-ReparatitJ, FH 3, JE 3, 351-354
538. Constantius
LRBC li, 2632(?)
A[N?]

539.

Fel Temp-ReparatitJ, FH 4, JE 3, 355-361
Constantius
LRBC II, 2637
MI
ANH

?

exerga

ilizibilă

H

ALEXANDRIA
540.

Fel Temp-ReparatitJ, FH 3, JE 3, 351-354
Gallus
LRBC li, 2845
ALEA

MONEDE DETERMINABILE

PARŢIAL:

A. FTR, 351-354
541-561.FH 3, JE 2, Constantius
562-563. FH 4(?), JE 2, Constantius
FH, JE 2, Constantius
564.
565-570. FH 3, JE 2, Gallus
571.
FH, JE 2, Gallus
FH 3, JE 2, Gallus(?)
572.
573-579. FH 3, JE 3, Constantius
580.
FH, JE 3, Constantius
581-584. FH 3, JE 3, Gallus
585-586. FH, JE 3, Gallus
587.
JE 3, Gallus

*

B.
*588-638.
639.
640.
641.
642.
643-644.

FTR, 355-361
FH 3, JE 3, Constantius
FH 3(?), JE 3, Constantius
FH 4, JE 3, Constantius
FH, JE 3, Constantius
FH 3, JE 3, Constantius(?)
FH, JE 3, Iulianus

C.
645-718.
719-721.
722-735.

FTR. 351-361
FH 3, JE 3, Constantius
FH 3(?), JE 3, Constantius
FH, JE 3, Constantius

736.

D. Gloria Exercitus
JE 3, Constantius,

E.
737.
738.
739-740.

A

monedă

Monede greu lizibile
JE 3, Constantius
JE 3, Constantius(?)
JE 2, FTR, FH

şi

*nr. 544: fals(?)

* nr. 588:

greu

lizibilă

ilizibile

102
https://biblioteca-digitala.ro

monedă incusă

741-745.
746-747.
748-750.

Abrevieri:
Av
Rv.
FTR
FH
lRBC
Ergănzungen...

;E
;E
;E

3, FTR, FH 3
3, FTR, FH
3, monede ilizibile

Avers
Revers
Fel Temp Reparatio
Falling Horseman
P.V. Hill, J.P.C. Kent, R.A.G. Carson, late Roman Bronze Coinage.
A.D. 324-498, London, 1965
E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Ergănzungen zu late Roman Bronze
Coinage, în Apulum, XI, 1973, p. 223-236.

ANEXA II
DISTRIBUŢIA

Nr.

PIESELOR PE ATELIERE MONET ARE:
Nr. piese

Atelierul

% din total

crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Treveri
Arles (?)
Roma
Aquileia
Siscia
Sirmium
Thessalonica
Heraclea Thracica
Constantinopol
Nicomedia
Cyzicus
Antiochia
Alexandria

14.

Total I
Nedeterminabile

Total II

12
41
87
172
44
79
28
70
3

540
210

0,18
0,18
0,18
2,22
7,59
16,11
31,85
8,14
14,62
5,18
12,96
0,55
0,18

(nu se poate preciza
atelierul monetar)

750 buc.
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ANEXA III
DISTRIBUŢIA

MONEDELOR PE

Nr. crt. Emitent

Nr. piese

% din total I

0,13
0,13
0,40
82,17
11,29
5,85

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constantin cel Mare
Helena
Constans
Cons tanti us II
Constantius Gallus
Iulian

1
I
3
604
83
43

7.

Total
N edetermi na bi le

735
15

Total II

DISTRIBUŢIA

EMITENŢI:

750 buc.

ANEXA IV
MONEDELOR PE TIPURI MONETARE:

Nr. crt.

Tipul monetar

Nr. piese

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gloria Exercitus - 2 steaguri (330-335)
1 + 1(?)
Pax Publica (337-341)
1
Victoriaeddauggqnn (341-346)
4
Fel. Temp. Reparatio - Galley (346-350)
2
Fel. Temp. Reparatio - Falling horseman (351-361)
736
Nedeterminabile
5

Total

DISTRIBUŢIA

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MONEDELOR PE

Perioada
330-335
337-341
341-346
346-350
351 /352-354
355-360/361
Total I

7.

SECVENŢE

ANEXA V
CRONOLOGICE:

Nr. piese

% din total I

1
I
4
2
439
195

0,15
0,15
0,62
0,31
68,38
30,37

642

Monede care nu se pot data cu exactitate 108
Total II
750 buc.
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750 buc.

ANEXA VI
DISTRIBUŢIA

330-335
Treveri

337-341

MONEDELOR PE ATELIERE
CRONOLOGICE:

341-346

346-350

351/352-354

ŞI SECVENŢE

355-360/361

nedatabile

1

TOTAL
1

1(?)

Arles

1

Roma

1

Aquileia

7

4

24

16

25

61

135

32

172

Heraclea

36

8

44

Constantinopol

75

4

79

Nicomedia

27

1

28

59

10

70

Antiochia

2

1

3

Alexandria

1

Nedeterminabile

47

57

106

210

439

195

108

750

1

Siscia
Sirmium

3

Thessalonica

Cyzicus

TOTAL

2

1

1

1

4

2
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1
1

12
41

1

87

1

ANEXA VII
DISTRIBUŢIA

Constantin
cel Mare

Helena

MONEDELOR PE ATELIERE

Consta ns

Constantius
li

Gallus

ŞI EMITENŢI:

Iulian

Nedeterminabile

1

1

Treveri

TOTAL

Arles

1

1

Roma

1

1

Aquileia

10

1

1

12

Siscia

29

7

5

41

Sirmium

62

25

87

147

14

Heraclea

33

9

Constantinopol

62

15

Nicomedia

19

9

56

12

3

Thessalonica

Cyzicus

1

1

172

2

44

79

2

28
1

70
3

3

Antiochia

1

1

Alexandria
Nedeterminabile
TOTAL

7

1

1

3

181

15

2

12

210

604

83

43

15

750
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LE TRESOR MONETAIRE DE MOLDOVA NOUĂ
(IV-E SIECLE AP. J.-C.)
Resume
Nous publions et discutons ici un trcsor monctaire romain du IVe siecle ap. J .-C.,
trouve a Moldova Nouă (Dacie de Sud-Ouest), sur la rive du Danube et garde au musee
de Timişoara. II comprend 750 pieces en bronze, AE 2 et AE 3, dont on a classifie
completement 540 et partielement 197.
L'annexe I etale le catalogue complet du tresor. Sa structure est detaillee dans Ies
annexes II-VII. Quelques monnaies presentent certaines particularites (nos 143, 166, 274,
295, 308, 420, 432, 475, 588), ou semblent etre des pieces fausses (nos 84, 282, 378,
459, 461, 544). Les plus remarquables se trouvent illu ..;trees dans Ies planches.
La plupart des monnaies datent des annees 351-361. Le tresor doit avoir ete
enfoui peu apres 357. Dans la region ii y a des certains tresors contemporains, pourtant
on n'arrive pas a encadrer le notre dans un horizon de tresors.
Le groupement des pieces par ateliers de mon;iaie est assez peu commun pour
cette zone geographique. Le tresor semble avoir ete accumulc rapidement dans le Sud-Est
des Balkans. Sa presence a Moldova Nouă temoigne une fois de plus de l'appartenencc
du Banat a I 'Empire romain durant le IVeme siecle ap. J.-C.

Illustrations
Planches I-V: Monnaies du tresor de Moldova
du catalogue).

Nouă,

2x 1 (Ies numeros sont ceux
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84

143

166

Planşa

I
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274

282

295

Planşa

II
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378

Planşa

III

11 o

https://biblioteca-digitala.ro

432

459

461

Planşa

IV

111
https://biblioteca-digitala.ro

475

S8H

Planşa

V
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TIPURI DE LOCUINŢE DIN BANAT ÎNTRE SEC. IV - IX. d. Hr.
Mircea Mare

În perioada de după paras1rea Daciei de către romani, pronunţatul proces
de decadenta şi ruralizare a oraşelor din fost provincie a avut ca efect
deplasarea treptată a centrului de greutate a vieţii economice şi sociale din
fostele centre urbane spre mediul rural, mai 1decvat modului de viată al
populaţiei locale cât şi cerinţelor impuse de cursul evenimentelor istorice
ulterioare.
În Banat, ca şi în alte zone ale fostei provincii, aşezările daco-romane se
înfiripă sau continuă să existe în preajma sau pe locul fostelor aşezări din
sec. II-III d. Hr. de-a lungul aceloraşi cursuri de apă, fie pe terase înalte, fie
pe cele joase, având aceeaşi structură - de aşe;:ări deschise, nefortificate.
O altă categorie de aşezări daco-romane se constituie la sfârşitul sec. III
şi în sec. IV - V d. Hr., pe locuri nepopulate în timpul provinciei, inclusiv în
Banat.
Atribuirea lor populaţiei romanice se sprijină, în primul rând, pe prezenta
elementelor culturii materiale de pregnantă traditic romană, a unor reminiscenţe
de factură dacică, cât şi pe absenţa produselor sp;!cifice triburilor sarmatice sau
germanice. 1
Pentru Banat, teritoriu cuprins între Dunăre, Mureş şi Tisa, istoriografia
este unanim de acord că zona a fost controlată şi stăpânită de Imperiul Roman pe tot parcursul sec. III-IV d. Hr.
Acest teritoriu avea numeroase aşezan rurale care şi-au continuat
neîntrerupt existenţa şi după retragerea administraţiei romane, fiind lăsat ca
zonă tampon în faţa primelor valuri ale popoarelor migratoare.
Locuinţele din aceste aşezări, prin tipul construcţiei, prin anexele şi
inventarul lor, vin să sprijine acest demers în favoarea apartenenţei etnice a
aşezărilor rurale, anume populaţiei daco-romane şi descendenţei sale directe,
populaţia românească formată în spaţiul bănăţean.
În acest sens este necesară o prezentare a celor mai semnificative tipuri
de locuinţe descoperite într-o serie de aşezări n:prezentative din Banat.
Prezentarea aşezărilor este făcută cronologic pentru două perioade
distincte (sec. III - V d. Hr. şi sec. VI - IX .j. Hr.) cât şi în ordine alfabetică în interiorul fiecărei perioade.

Comuna

Grădinari

Aşezarea

este

Uud. Caraş-Severin) - punctul „Sălişte" 2.
pe malul stâng al Caraşului, la cca. 500 m sud

amplasată
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de comună. Locuirea din acest punct nu suprapune sub raport stratigrafic,
complexe aparţinând altor epoci istorice.
Locuinţele apar imediat sub sol, la numai 0,20 - 0,35 m, conturul lor
fiind uneori greu de delimitat, atunci când chirpiciul este absent.
Gropile acestora se adâncesc în lutul galben nisipos între 0,40-0,65 m
de la nivelul antic de călcare, încadrându-se în tipul locuinţelor de suprafaţă,
cu groapa semiadâncită şi cu pereţii acesteia uşor oblici.
Planul locuinţelor este fie dreptunghiular (L. 3, L.4, L.6) cu dimensiuni
cuprinse între 7 x 4,25 m (L.6) şi 3,60 x 2,20 (L.4), fie de plan aproape
pătrat (cazul Iocuintelor L.2 şi L.5), cu dimensiuni apropiate (2,80 x 2,60 m).
Colturile lc,cuinţelor sunt rotunjite 3 .
Peretii sunt din nuiele, peste care s-a aplicat un strat compact de lut
bine întins. Suprastructura de rezistenţă a pereţilor şi acoperişul era formată
din bârne care după urmele carbonizate descoperite în interiorul locuinţelor
L.1, L.2 şi L.4 nu depăşea grosimea de 15 cm.
Luând în considerare adâncimea la care se afla fundul locuinţelor (0,40
- 0,65 m de la nivelul antic de călcare), bârnele din suprastructura acestora,
mai sus menţionate, cât şi fragmentele de pereţi din chirpici prăbuşiţi în
interiorul lor (L.3, L.4 şi L.5), autorul cercetărilor de la Grădinari, consideră
că tipul de locuinţă din această aşezare este cel de suprafaţă. 4
Doar în două din locuinţele cercetate au fost descoperite instalaţii de
foc (L.4 şi L.5).
Astfel. în colţul de sud-vest al locuinţei L.4 a fost dezvelită o vatră cu
diametrul de 1 m. Aceasta este construită din lut galben, pe un pat din pietricele de râu, peste care s-a aplicat un strat de lipitură, fără urme de refacere,
de culoare brun-cărămizie şi consistenţă dură (aproape vitrificat).
În colţul de nord-est al locuinţei L.5 s-au păstrat urmele unei vetre construite din trei pietre alungite, cu suprafaţa dreaptă, dispuse în forma literei „U".
O singură groapă menajeră de interior a fost depistată în locuinţa L.4.
Această groapă are diametrul de 0,60 m şi pereţii drepţi, ce se adâncesc până
Ia 1,10 m faţă de nivelul actual de călcare. Gura gropii se conturase pe
fundul locuinţei, la 0,80 m.
Sfârşitul locuirii de la Grădinari „Sălişte" a fost violent, prin
incendiere, fapt relevat de stratul de arsură din locuinţe şi resturile bârnelor
carbonizate.
Aşezarea descoperită aici este încadrată, pe baza inventarului locuinţelor
cercetate (îndeosebi ceramica), în perioada sec. III - IV d. Hr.

Sat Bodoni (corn. Satchinez, jud. Timiş) - punctul „Pustă" 5.
Pe platoul numit „Pustă" se suprapun două aşezări: prima cu un nucleu
fortificat, datează din epoca bronzului; a doua aşezare, deschisă, se datează în
sec. III - IV. d. Hr.
Cercetările efectuate în aşezarea de sec. III - IV d. Hr., au dus la
degajarea a unsprezece locuinţe, dintre care opt bordeie, două semibordeie şi o
locuinţă de suprafaţă.
Toate locuinţele cercetate au formă dreptunghiulară şi colţurile rotunjite. 6
Excepţie face bordeiul nr. 3, singurul complex cu două faze de folosinţă.
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Prima fază a acestuia are formă trapezoidală, cu colţurile rotunjite, apropiinduse de un oval. În faza a doua se revine la forma dreptunghiulară.
Trei din bordeie (nr. 1, 2 şi 9) erau compuse din două încăperi, despărţite de un perete de lut cruţat, lat de 20-25 cm.
Gropile bordeielor sunt de obicei s.ăpate în stratul de lut viu până la o
adâncime d•! cca. 1,50 m de la nivelul actual de călcare.
Dimensiunile bordeielor oscilau între 3,20 - 4 m lungime şi între 2 - 3
m lăţime.
Cele două semibordeie (nr. 4 şi nr. 10) au baza la o adâncime cuprinsă
între 0,9 - l m. Semibordeiul nr. 10, dreptunghiular cu colţurile rotunjite,
ad.nd dimensiuni reduse (2,40 x 1,50), suprapLine o groapă de provizii din
epoca bronzului. În umplutura sa a fost descoperită o importantă cantitate de
bu·:ăţi de zgură. Posibil ca semibordeiul nr. 10 sii fi folosit drept spaţiu anexă
al unui atelier metalurgic aflat undeva în apropi.'!re. 7
Locuinţa de suprafaţă (nr. 5), singura descoperită în aşezare, avea baza
la o adâncime de 0,30-0,40 m de la nivelul aciuai de călcare şi se remarca
prin cantitatea mare de fragmente ceramice aflate în spaţiul său. Dimensiunile
ei (6 x 4 m) generoase în comparaţie cu cele ,1le bordeielor, conturează un
dreptunghi, probabil cu două încăperi.
În ceea ce privesc instalaţiile de foc din locuinţe, au fost descoperite
urmele a patru vetre, distruse parţial din vechimi: şi aflate în bordeiele nr. 1,
3, 4 şi 6. Vetrele din bordeiele 1 şi 3 aveau forna ovală, cu axele de 1,20 x
1 rn, respectiv 1,70 - 1,50 m.
În exteriorul locuinţelor, dar în imediata lor apropiere, au fost
descoperite trei vetre de foc, un cuptor de pâine şi un cuptor de olar, care
de~;erveau comunitatea.
Tot în apropierea locuinţelor au fost depistate 16 gropi de provizii şi 7
gropi menajere. 8
Locuinţele şi anexele lor întăresc imaginea unei comunităJ;i rurale dacoromane stabile şi prospere pentru secolul IV în câmpia Banatului.

Moldova Veche Uud. Caraş-Severin) - „Vinograda - Vlaskicrai" 9 ·
În raza cercetată, aşezarea nu suprapune, stratigrafic, complexe aparţinând
alur epoci.
Din cele cinci locuinţe cercetate, patru dintre ele fac obiectul perioadei
prezentate.
Forma locuinţelor este rectangulară (L.l, L.5), patrulateră cu colţurile
rotunjite (L.2) sau ovală (L.4).
Locuinţele apar la 0,25 - 0,40 m sub soit I arat. Gropile locuinţelor se
ad:incesc în lutul galben, de la nivelul antic de călcare, între 0,45 şi 0,55 m
(prntru L. l, L.4 şi L.5); excepţie face L.2, a căni groapă se adânceşte la O,25
m. Având în vedere adâncimea gropilor de l·Jcuinţe de la nivelul antic,
apreciem că tipul de locuinţă întrebuinţat este cel de semibordei (L.1, L.4,
L.S); doar L.2 se încadrează în tipul locuinţelor ie suprafaţă. Fundul semibordeielor, uşor albiat, coboară la adâncimi cuprinse între 0,75 şi 1 m sub nivelul
actual.
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Dimensiunile semibordeielor sunt cuprinse între 4,20 - 4,60 m lungime şi
2,80 - 4 m lătime.
Exceptie face locuinţa de suprafată - L.2, de mai mici dimensiuni,
respectiv 2,50 x 2,20 m.
Locuinţele aveau, probabil, pereti construiţi dintr-o reţea de nuiele
împletite, cu diametrul între 2 - 5 cm, peste care s-a aplicat un strat compact
de lipitură de lut (chirpic). Nu au fost găsite gropi de la parii ce sustineau
locuinţa şi acoperişul. 10

Toate cele patru complexe au în interior instalaţii de foc, sub forma unor
vetre deschise, construite din lut galben pe un pat de pietricele de râu, peste
care s-a aplicat un strat de lipitură fără urme de refacere, de culoare bruncărămizie şi consistentă dură.

Ca formă, vetrele sunt ovale, cu dimensiunile de 0,80 - 1,10 m (în
semibordeiul LI), rotunde (semibordeiele nr. 4 şi 5), cu diametele de 1 m,
respectiv 0,70 m. Ele sunt plasate pe latura sudică a semibordeielor.
Doar în locuinta L.2, vatra e plasată în centrul încăperii şi are o formă
pătrată, cu laturile de 0,50 x 0,50 m.
În semi bordeiul nr. 4, pe latura N-V, a fost descoperit un cuptor de copt
pâine. Era de formă rotundă, uşor alungit spre gura de deservire, cu dimensiunile de 1 x 1,15 m. Săpat în pământul galben, conturul lui apare la 0,35 m
de nivelul de călare actual. Pereţii se păstrează pe o înălţime de 20 cm, având
o grosime de 1,5 - 2 cm, cu o uşoară înclinaţie spre interior. Vatra păstrată
intactă, cu aspect vitrificat, se afla la 0,50 m adâncime.
Alături de vetrele deschise pentru foc, în interiorul semibordeielor au
fost descoperite patru gropi pentru păstrarea alimentelor. Dintre acestea, două
gropi au aparţinut semibordeielor nr. 1, şi câte una în semibordeiele nr. 4 şi
nr. 5. De formă rotundă sau ovală, ele aveau adâncimi cuprinse între 0,90 cm
şi 1,80 m faţă de nivelul actual de călcare. 11
Această aşezare, prin tipul de locuinte şi inventarul lor se încadrează în
categoria aşezărilor rurale prezente în număr mare pe teritoriul Banatului.
Începutul existenţei ei poate fi plasat la mijlocul sec. III d. Hr. cunoscând o maximă înflorire la mijlocul sec. IV d. Hr. şi continuând să fiinţeze
până la începutul sec. V d. Hr.
Timişoara

- punctul „Cioreni" .12
Punctul „Cioreni" reprezintă un promontoriu ce domina câmpia joasă din
apropierea gării Ronat - Triaj.
Aici s-au descoperit mai multe locuinţe şi anexe gospodăreşti ce
aparţineau unei aşezări daco-romane (sec. III - IV d. Hr.).
Au fost dezvelite integral 4 locuinţe dintre care 3 de tip bordei şi o
locuintă semi bordei.
Locuintele aveau o formă qvasidreptunghiulară, cu dimensiunile curpinse
între 2,75 - 4 m lungime şi 2,50 - 3,75 m lăţime.
Cavitatea săpată în vederea construirii locuinţelor coboară la 0,60 sau
0,80 m sub limita inferioară a stratului de cultură. Excepţie face bordeiul nr.
4, care prezintă trei nivele de refacere. Primul nivel atinge adâncimea de 1,35
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m; în ultima fază, locuinţa a avut două încăperi (adâncime 0,80 m). Fiecare
nivel este marcat printr-o refacere realizată prin lipitură de lut de cca. 1-3 cm.
La bordeiele nr. 2 şi nr. 3 se păstrează urmele gropilor stâlpilor centrali care
susţineau acoperişul, cu diametre între 50, respectiv 25 cm, cât şi ale parilor
care susţineau stâlpii centrali.
În bordeiul nr. 2 s-au descoperit gropile de Ia stâlpii de pe laturile de
sud şi nord care sprijineau scheletul pereţilor.
Diametrul varia între 15-20 cm. Stâlpii erau uniţi între ei printr-o
lipitură de lut.
Acoperişul, din paie sau stuf, era fixat pe un schelet ridicat în jurul
unui stâlp central.
Vetrele de foc lipsesc din interiorul locuinţelor, exceptie făcând
semibordeiul nr. 1, unde în peretele de vest al locuinţei a fost scobită o
vatră, distrusă însă din vechime.
Aşezarea de la Timişoara - Cioreni alături de cea de Ia Hodoni constituie dovezi grăitoare despre continuitatea de viaţă a populaţiei daco-romane în
câmpia Banatului.
Cercetări în aşezări ale populaţiei locale din sec. III - IV d. Hr. unele
continuând să existe şi în sec, V d. Hr. au fost efectuate şi în şantierele
arheologice de la Timişoara - Freidorf şi Timişoara-Fratelia, ca şi Ia Jabăr
(corn. Boldur), unde aşezarea de sec. IV d. Hr. se continuă până în sec. VIIVIII d. Hr. 13
În toate aşezările cercetate forma de locuire predominantă continuă să fie
bordeiul sau semibordeiul având forma rectangulară, cu colţurile rotunjite, şi
mai puţin locuinţele de suprafaţă.
Mai rar apare, ca formă, locuinţa de plan oval, sau chiar circular.
Un calcul procentual dovedeşte că două treimi din locuinţele cercetate în
aria bănăţeană aparţin categoriei bordeielor şi semibordeielor şi doar o treime
poate fi inclusă în categoria locuinţelor de suprafaţă.
Există aşezări în care cele două tipuri principale de locuinţă coexistă în
raporturi diferite după cum există şi aşezări în care unul din cele două tipuri
este clar dominant. Astfel, la Grădinari Uud. Caraş-Severin), toate locuinţele
cercetate aparţin tipului de suprafaţă, pe când la Hodoni Uud. Timiş), cu o
singură excepţie, locuinţele sunt de tip bordei.
În câteva cazuri s-au descoperit locuinţe-bordei cu două încăperi sau
altele prezentând urme de refacere, (Hodoni - Jud. Timiş).
Dintre anexele interioare ale Iocuin\elor, instalaţia de foc este prezentă în
mai bine de jumătate din cazuri. Ea se prezintă, de regulă, sub forma unei
vetre deschise, Ia nivelul padinei, plasată de obicei într-un colţ, mai rar central.
Vetre exterioare şi cuptoare s-au descoperit în imediata vecinătate a unor
locuinţe, pe care desigur le deserveau.
Gropile de provizii, de forme şi dimensiuni diverse, apar ca numeroase
în aceste aşezări, unele fiind plasate chiar în interiorul locuinţelor (Gornea,
Jud. Caraş-Severin).
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Ca o primă concluzie, se constată ca m toate aşezările rurale dacoromane, dintre care unele îşi prelungesc existenta până la sec. V d. Hr.,
populatia îşi perpetuează vechile forme de locuire: locuinte construite la
suprafata solului, semibordcie şi bordeie adânc săpate în pământ.
În Dacia intracarpatică analogii apar în aşezările de la Mugeni Uud.
Harghita), Archiud Uud. Bistrita-Năsăud), Sebeş şi Obreja Uud. Alba), cât şi în
Oltenia, la Cioroiul Nou şi Verb.ţa. 14
Aşa

din cele prezentate, pana m a doua jumătate a sec. IV
din Banat cunosc o dezvoltare deosebită care însă se alterează
următoarele două secole.
Această situatie are drept cauză invazia hunică cu toate consecintele
politice, sociale şi economice care au urmat.
O parte din aşezările bănăţene au fost pustiite, fapt care a determinat
populatia autohtonă să se retragă în zon1! mai ferite, de deal şi de munte, din
calea valurilor succesive de populatii migratoare.
Doar aşa se pot explica putinele descoperiri arheologice pentru perioada
sec. V-VI d. Hr. în Banat.
Faptul că, începând cu sec. VII d. Hr., populaţia autohtonă românească
îşi face, din nou, tot mai simţită prezenta printr-o serie de aşezări mai
numeroase ln zonele colinare (Lugoj, <::Jătaia - Jud. Timiş), de deal şi de
munte (Gornea, Ilidia şi depresiunea Oraviţa - Jud. Caraş-Severin), nu este
întâmplător. Explicatia poate fi acel nuc;eu de populaţie autohtonă care, odată
cu relativa stabilizare a climatului politic, revine în vechile aşezări, inclusiv în
cele de câmpie (Jabăr - Jud. Timiş şi Felnac - Jud. Arad).
Pentru aceste considerente este necesară o trecere în revistă a celor mai
semnificative aşezări din perioada sec. '·'I-IX d. Hr.
d. Hr.,
pentru

cum

rezultă

aşezările

Arad-Vladimirescu (localitate suburbană). Punctul „La cctate" 15 • Pe un
platou ce se ridică între două foste bra.e ale râului Mureş a fost descoperită
o fortificaţie de pământ şi lemn, folosită drept refugiu pentru populatia
românească din sec. IX-X d. Hr.
La Arad - Vladimirescu, sub fortificaţia de sec. IX-X d. Hr., a fost
dezvelită partial şi o aşezare românească anterioară acesteia, datată în sec.
VIII-IX d.Hr.
Din cele trei locuinte cercetate rezultă, ca forme, două pătrate cu
colturile rotunjite (pentru bordeie) şi un dreptunghi cu colturile rotunjite
(pentru semibordei).
Semibordeiul are dimensiunile de :1,80 x 3 m. La adâncimea de l ,90 m
a fost surprinsă pardoseala locuinţei, re;llizată prin lutuire.
În evolutia în timp a semibordeitdui se observă două faze de locuire.
După ce a fost folosită o perioadă de t mp, locuinţa a fost abandonată. Acest
lucru se observă prin depunerea unui strat de pământ cenuşiu, amestecat cu
fragmente ceramice şi cu bucăti de cărbune. Peste acest strat se suprapune un
alt strat de pământ, mai închis la culoar! şi mult mai dens. Se pare că stratul
acesta a fost bătut şi întrebuinţat în a doua fază de locuire a semi bordeiului 16 •
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Gropile bordeielor îşi au nivelul de pornire la - 1,30 - 1, 40 m fată de
actualul nivel de călcare. Fată de vechiul nivel de călcare, ele se adâncesc cu
aproximativ 0,50-0,60 m.
La cele două bordeie au fost găsite gropi de pari cu diametrul în jur de
20 cm şi care se adânceau fată de pardoseală cu aproximativ 25-35 cm. În
aceste gropi erau înfipti parii pentru susţinerea acoperişului care, probabil,era
în două ape.
În zona colţurilor de N-V ale bordeielor, respectiv N-E pentru semibordei, au fost descoperite urmele unor vetre de foc, constând din pietre de
diferite dimensiuni care reprezentau căptuşeala peretilor de Ia margine cât şi
fragmente din calota cuptorului. Pe baza materiaklor recuperate se poate trage
co1cluzia că acestea au aparţinut unor cuptoare de tip „pietrar".
În interiorul uneia din locuinte a apărut o platformă cu cca. 20-25 cm
mai înaltă decât pardoseala bordeiului.
În aceeaşi locuinţă, în apropierea cuptorului, a apărut o groapă de formă
ov Jidală, groapă ce se adânceşte cu aproximativ 15 cm fată de nivelul
podelei. Probabil aceasta a fost făcută pentru strz ngerea cenuşei şi a resturilor
menajere. 17
Nivelul de depunere ce înconjoară locuinţei!, cele două faze de refacere
ale semibordeiului cât şi intersectarea unuia di 1tre bordeie de către o altă
locuintă ulterioară demonstrează o locuire îndelungată a aşezării de la AradVL:idimirescu.

Felnac Uud. Arad). 18 Staţiunea arheologică se află Ia 1 km N-V de
localitate, pe o terasă ce se ridică la aproximativ 200 m de râul Mureş.
Aşezarea de sec. VII-VIII d. Hr suprapun\! alte locuiri aparţinând sec.
III-IV d. Hr. şi sec. I î. Hr. - I d. Hr.
Din aşezarea de sec. VII-IX d. Hr. au fo.;t dezvelite două locuinţe de
aspect oval, având diametrul mare de aproximativ 4,50 şi cel mic de cca. 3 m.
Nivelul de călcare al bordeiului B .1 se afla la o adâncime de 0,80 m în
timp ce fundul bordeiului B.2 se afla Ia 1,60 m faţă de actualul nivel de căl
care. Vatra de călcare a bordeielor era impermeabilizată prin intermediul unui
strat de lut bătătorit. În pământul de umplutură al bordeiului B.l a fost găsită
multă cenuşă ce provine de la distrugerea prin incendiere a locuinţei.
Fiecare locuinţă-bordei avea câte o vatră de foc, de formă circulară
(diametrul de cca. 40-60 cm), realizată dintr-un rând de pietre de râu peste
care s-a aplicat un strat de lipitură din lut. La vetre s-au constatat straturi de
lipitură suprapuse, încât crusta ajungea până Ia grosimea de 10-15 cm, dovadă
certă a îndelungatei folosinţe a respectivelor vetre de foc.
Cea mai mare parte a materialelor recuperate (mai ales ceramica) se
încadrează cronologic pe durata secolelor VII-VIII d. Hr., pentru aşezarea de
la Felnac aceasta fiind perioada de maximă înflc•rire. 19
Gornea (corn. Sichieviţa Jud. Caraş-Severin) - punctul „Căuniţa de
Sus". 29 Acest punct se află pe o terasă mijlocie din clisura superioară a
Dunării.
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Cercetările efectuate au dat la iveală o importantă locuire prefeudală şi
feudal timpurie.
Locuirea prefeudală de la „Căuniţa de Sus" cuprinde ambele tipuri
importante de locuire: locuinţa bordei şi locuinţa de suprafaţă.
Din cele 11 locuinţe descoperite, IO sunt de tip bordei (şi varianta
semibordei), doar o singură locuinţă fiind de suprafaţă.
Gropile celor 10 bordeie au fost săpate la adâncimi variabile, cuprinse
între 0,35 şi 1,10 m.
Din punct de vedere al formei, locuinţele de la Gornea - „Căuniţa de
Sus" se încadrează în trei categorii:
Complexe de formă rectangula1ă, rotunjite la colţuri, cum sunt
complexele de locuire notate B.l, B.2, 3.4, B.6 şi B.7; reprezentative pentru
această grupă sunt locuinţele - bordei B.l şi B.6, prevăzute cu mai multe
instalaţii pentru foc, care corespund unor faze de reconstrucţie a bordeielor
respective. 21
În această grupă a locuinţelor cu plan rectangular, poate fi încadrată şi
locuinţa de suprafaţă denumită Platformz. 11.
Complexe de formă ovală - sunt complexele de locuire notate B.5, B.8,
B.9 şi eventual B.10 (cu plan greu de fixat).
Complexe de formă circulară: - locuinţa - bordei notată B.3, compusă
din două încăperi.
Dimensiunile locuinţelor - bordei sunt cuprinse între 1,60 x 1,35 m
(B.9) şi 4,50 x 3,25 m (B.6).
În ceea ce priveşte locuinţa de suprafaţă numită Platforma 11, aceasta
este o alcătuire din ţigle şi pietre dispuse în formă dreptunghiulară, cu
dimensiuni aproximative de 4,20 x 2,35 m şi grosimea de 0,15 m.
În ceea ce priveşte modul de con3trucţie al complexelor de locuire tip
bordei, se observă că, indiferent de adâncimea lor, pereţii laterali şi podeaua
erau aliniate, iar acoperişul se sprijinea pe stâlpi de lemn - după cum
dovedesc grnpile din centrul şi marginea unor bordeie.
În majoritatea locuinţelor nu s-au descoperit urme care să dovedească
podirea lor. Excepţie face B.l, de unde provin mai multe fragmente de lipitură
de la podeaua de lut.
În ceea ce priveşte instalaţiile auxiliare din interiorul locuinţelor, se
remarcă faptul că, în aproape toate locuinţele de la Gornea - „Căuniţa de
Sus" au fost amenajate, pe una dintre laturi sau într-un colţ - de regulă opus
intrări, instalaţii pentru foc de diferite tipuri. Majoritatea instalaţiilor de foc de
la Gornea erau într-un stadiu avansat de distrugere. Conform tehnicii de
construcţie a instalaţiilor pentru foc, acestea se împart în trei categorii:
cuptoare - pietrar; cuptoare amenajate în perete! bordeielor sau într-un bloc de
pământ cruţat (cuptorite sau cotlonite); vetre simple amenajate.
La Gornea - „Căuniţa de Sus" - în categoria cuptoarelor pietrar a fost
dezvelită o singură instalaţie tipică. Aceasta se afla în B.l - în prima fază de
existenţă a bordeiului. Vatra era din pietre, având axele de 1 x 1,25 m. Ea
era înconjurată de alte pietre legate între ele sau lipite cu lut, care probabil,
formau pereţii laterali ;li cuptorului.
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În locuinţa B.l sunt prezente toate cele trei tipuri de instalaţii pentru
foc - corespunzătoare celor trei faze succesive de refacere. Ele se datează
diferit, în funqie de fazele funqionării bordeiului. 22
Cuptoarele săpate sau scobite în peretele bordeiului - constituie tipul cel
mai răspândit în aşezarea de Ia „Căuniţa de Sus". În general, aceste cuptoare
au forma rotundă, uşor ovală. Dimensiunile lor sunt cuprinse între 1.10 - 1.50
m. Ele sunt scobite într-unul din pereţi sau în colţul bordeiului.
În locuinţa B .1 exista un astfel de cuptor în faza a doua a bordeiului.
Lutuirile succesive denotă o folosire îndelungată. Cuptoare similare apar în B .3
şi B.5. În B.6 apar trei cuptoare de tipul săpat, fiecare pe altă latură a
locuinţei - bordei.
Vetrele simple sunt prezente la „Ciuniţa de Sus" prin două instalaţii de
acest tip. Astfel, în locuinţă - bordei B .1 - în ultima ei fază, s-a găsit o
asemenea vatră simplă. Avea forma unei grupări de pietre de râu, cu urme de
ardere, aşezate în jurul unei adânciri în podea. Forma vetrei - posibil ovală,
cu dimensiuni de 1,50 x 0,50 m.
Cealaltă vatră simplă s-a găsit în locuinţa bordei B .2. Fapt semnificativ,
vatra era pavată cu cărămizi romane refolosite. 23
Aşezarea veche românească de la Gornea - „Că unita de Sus", şi-a
început existenţa în secolul al VII-iea d. Hr., durând, pe vatra iniţială, până la
sfârşitul secolului al VIII-lea d. Hr..

Gornea (corn. Sichieviţa, jud. Caraş-Severin) - punctul „Zomoniţe". 24
Acest perimetru se află Ia cca. 3 km spre sud de vatra actuală a Gornii, pe
terasa joasă a văii pârâului Camenita. Pc acest spaţiu s-au succedat două
locuiri distincte din punct de vedere cronologic: o locuire prefeudală, datată în
sec. VIII-X d. Hr. şi o locuire feudal-timpurie, încadrată cronologic între sec.
XI-XIII d. Hr.
Prima locuire, prefeudală, a fost documentată prin dezvelirea a trei
complexe, numerotate B.2, B.7, şi B.8., intercalate printre complexele feudale.
Locuinţa - bordei (B .2), avea o formă ovală, cu groapa uşor al biată şi
axa orientată pe direcţia N-E I S-V. Dimensiunile celor două axe erau de 4,60
x 2,90 m, locuinţa fiind adâncită până la 0,80 m de Ia baza stratului de
cultură. În interior nu s-au găsit urme de instalaţii de foc. 25
Locuinţa nr.7 - de suprafaţă, avea o formă rectangulară, cu dimensiunile
de 3,25 x 2,30 x 0,45 m. Colţurile sale erau rotunjite şi era orientată pe
direcţia N-E I S-V.
În interiorul complexului, ca ş1 m jurul său, au fost descoperite, pe
lângă numeroase fragmente ceramice, şi aproximativ 35 kg de zgură de fier.
Tot în această locuinţă s-a găsit şi o statuetă de bronz care, după tehnică şi
factură, aparţinea epocii romane. 26
În interiorul locuinţei nr.7, pe latura lungă, înspre colţul estic, a fost
descoperit un cuptor având formă piramidală, cu profilul trapezoidal şi baza
mare în jos. Dimensiuni: diagonala bazei 0,90 m: diagonala în partea superioară 0,40 m şi înălţimea de 0,95 m. Vatra era puternic arsă. Pe vatră şi Ia
gura cuptorului au fost găsite mai multe pietre.
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Atât în interior cât şi în imediata apropiere a acestui cuptor au fost
descoperite numeroase bucăţi de zgură de fier, având dimensiuni diferite. 27
Locuinţa nr .8 - avea o formă de pară, observându-se o uşoară alungire
pe direcţia N-V I S-E. Dimensiunile sale au fost de 3,90 x 1,75 m.
Aşezarea prefeudală de la Gornea „Zomonite" era compusă din
semibordeie şi locuinţe de suprafaţă, fiecare locuinţă prezentând alt plan
constructiv.
Raportată la celelalte puncte de interes arheologic, se pare că locuirea
de la „Zomoniţe" continua aşezarea mai timpurie de pe terasa de la Gornea „Că un iţa de Sus".
Jabăr (corn. Boldur, jud. Timiş) - punct „Cotun". 28

În acest punct se suprapun mai multe nivele de locuire, începând cu
epoca bronzului, sec. III-IV d. Hr. şi prelungindu-se până în prefeudal, sec.
VI-VIII d. Hr.
Între complexele cercetate se află cinci semibordeie feudale care prezintă
acelaşi plan constructiv - un contur pat1 ulater, neregulat, cu colţurile rotunjite
şi dimensiuni de 4 x 3,5 m.
Groapa semibordeielor cobora până la o adâncime de 0,80 - 1 m faţă de
nivelul de călare actual.
Semibordeiul nr. 6 cuprindea două. nivele de locuire:
- primul nivel (între 1-0,79 m) - conţinea ceramică lucrat.1 manual (sec.
V d. Hr.).
- nivelul al doilea (între 0,70 - 0 ..35 m) - conţinea ceramică lucrată la
roată (sec. VI-VIII d. Hr.).
În trei semibordeie (nr. 3, 5 şi 6) au fost descoperite instalaţiile de
încălzire, amenajate din pietre de râu st.b care se afla uneori o vatră din lut
ars, de formă discoidală, cu suprafaţa netezită, bine conservată (semibordeiul
nr. 3).
La cuptorul-·pietrar din semibordeiLI nr.6 au fost observate două faze în
construirea vetrei, respectiv refaceri succesive, corespunzătoare celor două
nivele de locuire ale semi bordeiului.
Descoperirile de Ia Jabăr fac dovada existenţei unei localităţi rurale
autohtone cu o lungă evoluţie în timp (~ec. V-VIII d. Hr.)2 9 •

Lugoj Uud. Timiş) - punct „Ştiuc a Veche" 38
Situl arheologic aflat în marginea pârâului Ştiuca Veche este situat Ia
doi km SE de municpiul Lugoj.
Bordeiele descoperite aici au fost ifectate de un canal colector construit
în zona respectivă, astfel că forma şi dimensiunile exacte ale acestora nu au
putut fi reconstituite. Partea păstrată a Jordeielor prezintă o formă ovală, cu
axul !ung între 2,30 - 2,60 m, iar cel scurt între 1,40-1,60 m. Adâncimea
acestor bordeie este cuprinsă între 030-1,10 m de Ia nivelul actual de
călcare.

La unele bordeie apar la extremităţile axului lung, una sau două rânduri
de terase interioare, cruţate în lutul galben, prevăzute cu gropi de la parii care
susţineau din lateral acoperişuI 31 .
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Instalatiile de foc nu au fost depistate, fiind distruse de lucrările din
dar prezenta lor este dovedită de descoperirea în umplutura bordeiului a
unor pietre de râu, urme de lutuire şi bucăţi de cărbune.
Pe baza inventarului ceramic, aceste comnplexe din aşezarea de la Lugoj
- „Ştiuca Veche" se încadrează în perioada sec. VII-VIII d. Hr.
zonă,

Sacoşo

Mare (corn. Darova, jud. Timiş) - punctul „Burău" 32
Au fost descoperite urmele unei aşezări prefeudale din care au fost
cercetate patru locuinţe, de formă ovală, neregulată, având dimensiunile
cuprinse între 3-7 ,5 m (diametrul mare) şi 1,5-4,5 m (diametrul mic).
Toate cele patru locuinţe de suprafată au dispus de instalatii de încălzire
sub forma unor cuptoare-pietrar, distruse de lucrările din zona respectivă.
Resturile lor se concretizează sub forma unor pietre de râu calcinate, a unor
bucăti de chirpic şi cărbune cât şi a urmelor de arsură din umplutura
locui ntelor.
Complexul de locuire nr. 4, spre deosebire de celelalte Iocuinte, se
concretiza printr-un fel de pavaj continuu din pietre de râu de mărime
mijlocie intercalalte de bucăti de lipitură şi fragmente ceramice. 33
Aşezarea
feudal-timpurie de la Sacoşu-Mare - punct „Burău" se
încadrează, pe baza materialului ceramic, într-un interval de timp ce aparţine
sec. VII-VIII d. Hr.
Cercetări în aşezări ale populatiei străromâneşti, corespunzătoare sec.
VII-IX d. Hr, au mai fost întreprinse şi în alte Iocalităti din Banat, cum ar fi
Ilidia Uud. Caraş-Severin), Gătaia Uud. Timiş), unde cercetările vor continua şi
în anii următori.
În toate aşezările cercetate, corespunzând acestei perioade, forma de
locuire predominantă continuă să fie bordeiul sau semibordeiul. Cea mai des
întâlnită formă este cea rectangulară (dreptunghi, pătrat, trapez), cu colţurile
rotunjite şi mai putin locuinta de suprafaţă. Locuinta de plan oval apare
relativ frecvent. Mai rar apar şi alte forme, cum ar fi cea circulară sau în
formă de pară.
Locuintele de suprafată scad procentual la o pătrime din totalul
complexelor cercetate, fată de situatia anterioară, aceea a sec. IV-VI d. Hr.
În unele aşezări cercetate (Jabăr, Felnac, Lugoj) nu au fost descoperite
locuinte de suprafaţă, iar în altele, apar în număr redus (Gornea - „Căunita de
Sus"). Singura aşezare cercetată în care predomină locuinţa de suprafaţă este
cea de la Gornea-„Zomoniţe".
În câteva cazuri, s-au descoperit locuinte-bordei cu două încăperi
(Gornea - „Căuniţa de Sus"). De asemenea, au fost dezvelite locuinţe-bordei
cu două nivele de locuire, survenite în urma unor refaceri (Arad-Vladimirescu,
Jahăr), sau chiar cu trei faze de refacere (Gornea - „Căuniţa de Sus").
Privitor la amenajările interioare ale locuintelor, instalatia de foc
reprezintă cea mai importantă dintre aceste anexe. Ea creşte procentual,
ajungând sii fie prezentă în procent de 80% în locuintele cercetate. Numărul
vetrelor deschise din locuinţe scade foarte mult în raport cu perioada sec. IV-
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VI d. Hr. În schimb cuptorul-pietrar, rar întâlnit în perioada anterioară, devine
cea mai utilizată instalaţie de foc, fiind prezent în mai bine de jumătate din
locuintele cercetate.
Îi urmează cuptoarele săpate sau scobite în lut, într-o proportie mai
redusă. Vetrele simple, deschise, sunt foarte puţine pentru această perioadă de
timp. Acelaşi proces de refacere - întâlnit la locuinţe - se observă şi la
instalaţiile de foc. Acesta este cazul întâlnit la cuptoarele-pietrar de la Felnac
Uud. Arad), Jabăr Uud. Timiş), şi Gornea - „Căuniţa de Sus", unde, într-un
bordei cu trei faze de refacere se întâlnesc şi trei instalaţii de foc, fiecare de
alt tip constructiv.
Tot în număr foarte redus apar vetrele exterioare, aflate în imediata
vecinătate a locuinţelor pe care le deserveau. Spre deosebire de perioada
istorică anterioară, gropile de provizii nu mai apar în
interiorul locuintelor, ci
doar în vecinătatea acestora.
Ca o concluzie partială, se poate afirma că în toate aşezările rurale
protoromâneşti din Banatul sec. VII-IX d. Hr., populaţia autohtonă îşi păs
trează tipurile tradiţionale de locuire; aceste locuinţe - de suprafaţă sau
îngropate - prin tipul de construcţie cât şi prin anexele pe care le contin
urmează, în mod fidel, pe cele din peri0ada anterioară, aceea a sec. IV-VI d.
Hr.
Rezultatele cercetărilor arheologice pentru sec. VII-IX d. Hr. în Banat,
integrează acest spaţiu într-un orizont de cultură şi civilizatie românească
unitar. Analogiile cu cercetări întreprinse în întreg spatiu românesc - Orlea
Uud. Dolj) 34 , Sânnicolau Român Uud. Bihor) 35 , Dridu Uud. Ialomiţa), 36 Dodeşti
Uud. Vaslui) 37 , Bratei Uud. Sibiu) 3M, vin să confirme unitatea culturii materiale
şi spirituale româneşti aflată în acea perioadă istorică în plin proces de
afirmare.
Compararea rezultatelor din aşezările prefeudale din Banat cu descoperiri
simi lare, contemporane, semnalate pe întreg cuprinsul tării, reflectă pe lângă
continuitatea etnică, o incontestabilă unitate a culturii materiale şi spirituale
vechi româneşti existentă la începuturile feudalismului pe teritoriului României.
Dincolo de analogiile pentru datarea materialului arheologic, oferite de
mai toate descoperirile din obiectivele enumerate mai sus, deosebit de important şi semnificativ devine faptul că prin compararea situatiilor generale şi a
aspectelor particulare, se constată asemănări, uneori până la identitate, în
privinţa tipului de aşezare, a tipului de locuintă şi a instalatiilor de foc
utilizate, toate constituindu-se în argumente privind perpetuarea unor elemente
tradiţionale de cultură materială şi spirituală ale populaţiei autohtone.
Din datele oferite de cercetările arheologice referitor la problema tipului
de locuinţă, reiese că dezvoltarea societăţii romanice şi protoromâneşti din
Banat a înregistrat o evoluţie istorică foarte asemănătoare celei observate pe
întreg teritoriul românesc de la nordul Dunării în perioada sec. IV-IX d. Chr.
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Protase, D., Observaţii asupra aşezărilor rurale din Dacia romană şi postromană (sec.
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11 Ibidem, p. 244, 248, 250-253.
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11
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14
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1
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'
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21 1bidem, planşa VI (Anexă).
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23 Ibidem, p. 216-217.
24
Idem, Locuirile medievale de la Cornea „ Zomoniţe" (corn. Sichieviţa, jud. Caraş
Se1•erin), în Banatica, 7, 1983, p. 249.
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31
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DWELLING PATTERNS IN BANAT BETWEEN 4th c. - 9lh c. AD
(Summary)
The paper deals with the different types of dwcllings from Banat dating
from the period between 4th c. and 9th c. A.D, divided into two distinct
subperiods.
The main type of dwelling assigned to the first subperiod (i.e. 4th c. 6 1h c. A.D) is the rectangular dugoul (or semidugout) with rounded corners,
more frecquent as compared with the surface of dwcllings. The oval or even
circular plane dwellings assigned to this subperiod are very rare.
Two thirds of the dwellings investigated in Banat belong to the dugout
(or semidugout) typc, while only one third arc snrface dwellings. Some of the
dugouts hacl two rooms. Rebuilding signs have been noticed in some cases.
Fire places have been found in more than half of the investigated dwellings.
The second subperiod (7 1h c. - 9th c. A.D) is alsa characterized by the
prevalence of the dugout (or scmidugout) type of dwelling. The most common
plane is the rectangular one (square, oblong) with rounded corners. The surface dwellings are less common. The oval plane dwelling is rather frequent
while the circular or peach-shaped dwellings are rare.
The surfacc dwellings reprcsent one fourth of the total number of the
explored complexes.
The fire places were present in 80% of tte dwellings. The stane made
ovens are prevalent, as compared with the situation noticed for the previous
subperiod.
As a conclusion, one can state that in all old Roumanian rural settlements from the 7 1h c. - 9ih c. Banat the autochthonous populations kept its
traditional dwelling types (dugout or surface dwellings). These types continue,
both as building technique and by their annexe'i, the types recorded for the
prcvious subperiod (i.e. 4th c. - 6 1h c. A.D).

127
https://biblioteca-digitala.ro

„)1 ...I

6

J.. "'

.

o

"

f.li
I

o

~
o

~.

<.D
...J

('""')

...J

-....
Q)

<O

Q)

u

Q)

u

....o

--

Q5

c
·5

u
.Q

o

"'5
c

<O

a:

j
--

-

=Q)

"'
li

.!!l·
LO

...J

>ro

cn•
·c:

<O

c
'C
1(0

....

(.'.)

J. i
I

~

o

I

o

128

https://biblioteca-digitala.ro

I

o

_:

a:

----

•

li

--6

N

-··

.....:

tf"' •

(

-

-

-

-

-

I

1-

~.J

-

- -

- - -,\

s

I

H ---

II
I
I

- .....
-4-~

I~

129

https://biblioteca-digitala.ro

--'---------..,....- o
·:;
:;
N

c:

e
.o
ro
o
o.
Q)

u

Q)

"O

•ro
o.
ro

e

Ol

o
2(/)
Q)

o.

•ro
(/)
:::I
o.
!!!
o.

- 0.60

:::I
(/)

c:

a.i

2=

..!..

u
Q)
(/)

Q)

"O

--

•ro
c:
·::;
u
o
_J

b

a
D

·c:o

CERAMICA

"O

- 0.80

BUCATI DE ZGURA
SIRAG DE MARGELE
DIN OS

01 ···OS

GROPI OE $TÎLPÎ

5

I 30
https://biblioteca-digitala.ro

o

I

.......

co
O'>

.......
I

O'>

r--.

0'>
.......

c::
a.i

2=

...!..

u

Q)

cn

Q)

"O

....

.Q

:t

•

·;:::

·;:::

:·i„
•••

Q)

a.

"••'

8cn

.·- .„„_..._,.

:;

Q)

c

;
::-::.

~

.' ..
I

I

••••• „ •• )

"O

:;
c::
co

a:
I

<(

....
o

u
Q)

cn

-

>CO

cn
::I

a.

·c:
o
o

CD

"O

I

;:::

a:
!

o

„

„

•

„

131

https://biblioteca-digitala.ro

132

https://biblioteca-digitala.ro

@

Complexul de
locuire 82

-o.„

S 19. C1

-~ ......

ro
Q)
c:
.....

o

C)

Planul complexului
de locuire 82

>

a:

sa

.. „
I .).)
https://biblioteca-digitala.ro

@

O

a.'16

Complexul de
locuire 82

oo.e..

S 19. C1

-o.'°
:C/)

:J

cn
Q)

"C

.!!!.

·c::J
>CO
u
:
co
Q)

E

o

C)

Planul complexului
de locuire 82

134
https://biblioteca-digitala.ro

>
a:

S 4 - P'Stot=i1... vba'Ti c
'f

le

$4 - PDOFic..
12.

I\

ll

lf

,,

'"'

<.,.._c::..-..::..~<'-

11

I&

"

'•

„

,

,,

,„

"'

'"

•

2..

t

~
"·

~~<'j/iZ~
n
'"Z-t;

-

'-Siie.

t'f

I'

&Z.

„

'

'S

"

l

o

1"'f'T.3

~--c

cĂ~i~

--

,

~~~„.,v,
L~""'-""-L-~
„•6•.„„_"1ii!I

„„

ş;;.c;(IU/J~
'i

-==--=t„....

"' 1

J

,{

11

1

1Dr u1 i I\ 1 a1

PI. VIII. Situaţia săpăturilor de salvare executate la "Zomoniţe" în anul 1974 (plan)
w
VI

https://biblioteca-digitala.ro

"

c!O

"'"'

'D

IO

.......

s

-·

-Q)

·c:o

(J)

<(

E

UJ

UJ
z
o:: !:::·
oz
(.!)o
:E
o

~
..!!!

-#
li

Q)

"O

~

N

:::::J
....
Q)

&;::::

!O

Q)
....
!O
....

"'

„

li

~

CJ
:::::J

Q)

....

a.

:::::J
....

c:

~

Q)

a.

:;
....
o

a.
:::::J
CJ

·c;; .
.......

o

cc
Q)
....

t) -

·:;
CJ

•

D

li

...:r

-ci
~

I/)

•a

136

https://biblioteca-digitala.ro

.Q
Q)

"O

:;
)(

Q)

a.
E
o

(.)

x

a:

.,.....
.,..... CD
(.) "ii)

!O

"E

!O
(.)

!O

-5l .c
o

I

c

Q.

I

~!

12 I

•

I

I

I

!

•

~--

•

•„„ „-

--

.,.....

N

N CD
(.) "ii)
!O "E

Q) o
(/) .c
!O c

(.)

!O

Q.

137
https://biblioteca-digitala.ro

13 8

https://biblioteca-digitala.ro

DUDEŞTII-VECf!I

DE

- PUSTA BUCOVA. NECROPOLA ŞI MORMINTE
DIN SECOLELE VI-XII (I)

INHUMAŢIE

Adrian BEJAN - Mircea MARE

I. Pe teritoriul Banatului, descoperirile arheologice care pot fi puse în
legătură

cu prezenţa aici a populaţiilor migratoare sunt îndeosebi necropolele
de inhumaţie. Pentru secolele VII-XII aceste necropole, constând majoritatea
doar din câteva morminte descoperite sau chiar morminte izolate, se concentrează, probabil şi ca urmare a unor tendinţe ale cercetării, astfel:
- în vestul Banatului, pe valea Mureşului, zona Mureş-Aranca 1 şi zona
Szeged (Ungaria) 2
- de-a lungul cursului inferior al Tisei şi în Banatul sârbesc, pe cursul
inferior al Timişului (zona Pancevo) şi sudul Banatului (descoperirile din jurul
localităţilor 3 Vârşeţ şi Biserica Albă).
- Câmpia bănăţeană, unde apar necropole la Deta 5 , Timişoara 5 (Podul
Modoş), Sânandrei 6 şi Hodoni 7 .
Alături de descoperirile arheologice din ultimele decenii, inedite sau
intrate în circuitul ştiinţific, prezintă importanţă renintegrarea în argumentaţia
ştiinţifică a descoperirilor arheologice, numismatice, etc.) efectuate anterior
primului război mondial (anii 1914-1918). Reevaluarea acestor descoperiri se
impune atât datorită condiţiilor fortuite în care majoritatea au reapărut la lumina zilei, cât şi prezentării lor confuze de-a lungul timpului în literatura de
specialitate. Clarificarea contextului şi conţinutului descopeririii poate constitui
efectiv o contribuţie la cunoaşterea unui anumit proces istoric. 8
Cercetările efectuate în ultimii ani ai secolului XIX - primul deceniu al
sec. XX de către un arheolog amator (Kislegy Nagy Gyula) în zona Sânicolaul
Mare - Cenad - Dudeştii Vechi 9 au vizat o parte din numeroasele movile
(tumuli) plasate izolat sau grupate pe arii mai restrânse. Cele cunoscute sub
numele de „Pusta Bucova" 10 se particularizează în bibliografia arheologică
datori tă di versi tă ţii interpretări lor ulterioare.
Pentru evitatea confuziilor, în prezentarea descoperirilor am abordat
următoarea metodologie:
a). Prezentarea descoperirilor în forma ştiinţifică iniţială, efectuată de
către autorul descoperirii
b). Analiza ştiinţifică a descoperirilor
c). Stabilirea raportului dintre descoperiri şi interpretările survenite de-a
lungul timpului.
II. Pe valea râului Aranca, între localităţile Dudeştii Vechi (fost
Beşenova Veche) şi Sânnicolau) Mare se găsesc mai multe movile cu urme de
locuire din diferite perioade, îndeosebu din epoca neolitică, reutilizate în epoci
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mai târzii, ca necropola de inhumatie. După abordarea cu rezultate modeste 11 a
mai multor tumuli de mai mari dimensiuni, cercetătorul amator Kislegy Nagy
Gyula s-a orientat spre zona numită „Pusta Bucova" unde se aflau concentrate
pe o arie relativ restrânsă aproximativ zece asemenea movile, unele aplatizate,
putin supraînăltate fată de nivelul câmpiei. La orientarea cercetării a contribuit
şi faptul că pe arătură se găseau fragmente ceramice apartinând primul mileniu
(cioburi decorate cu linii sub formă de val) 12 • Sunt cercetate şapte asemenea
movile, descoperitorul publicând partial rezultatele cercetărilor sale 13 :
Turnului nr. 2 (Bucova 2). Localizat conform hărtii militare (Spezial-karta
în zona 21, col. XXIII, lat. N. 38°11'40" şi Iong. E. 40°3'57"). Înăltimea
păstrată - O, 50 m. (aplatizat). Formă conică, circumferinta inferioară de cca.
50 m. La doi metri distantă de centru, spre SV, la o adâncime de 0,25 m. sa descoperit un schelet de femeie, distrus partial de lucrările agricole. Deşi
mormântul a fost distrus de arătură, s-a putut constata că nu a existat sicriu,
iar corpul a fost orientat NE (capul) - SV (picioarele). De sub craniu şi din
zona scheletului s-au recuperat, fără a se putea preciza pozitia exactă a
obiectelor 14 , următoarele piese:
- mic disc de bronz (aplică?) cu diametrul de 17 ,5 mm, cu marginea
zimtată şi având un orificiu central cu diametrul de 4,5 mm. Pe faţă este
decorat de Ia exterior spre centru cu opt semicercuri care se ating succedânduse, rezultând astfel în jurul orificiului un decor de stea în opt colturi. În
interiorul fiecărui semicerc este imprimat câte un cerculet, două nituri fixează
pe spate câte o plăcută de 6 mm lungime (dreptunghiulară). Între nituri s-au
găsit resturi de tesătură fină; 15
- şapte rozete din bronz turnat. Una are diametrul de 23 mm. şi o toartă
de prindere în formă de semidisc. 16 Partea centrală a rozetei, bombată, este
decorată cu un decor vegetal (tulpina - din care pornesc trei frunze). Celelalte
erau hexagonale sau ovale, cu axele celor mai mari de 26 şi 21 mm. Una din
ele este de:corată cu două dungi care pornesc din colturile rotunjite, se
întretaie şi împart suprafata piesei în patru zone distincte: două romburi şi
două triunghiuri. Dintre acestea, un romb are în interior un decor asemănător
cu o frunză triunghiulară, iar un triunghi este perforat de un orificiu rotund.
Pe dos, spre marginile piesei, se disting urmele a trei nituri, fiecare de 9 mm.
lungime 17 •
- verigă (cercel?) din sârmă de bronz, rupt în două, cu diametrul
deschiderii de 28 mm;
- cercel de bronz sferic, cu diamtetrul de 6 mm. 1H
- disc din bronz, cu diametrul de 47 mm. şi grosimea de 2,5 mm.
Decorul central sugerează un animal stilizat (grifon?); 19
- instrument de perforat din bronz (lung de 10 m). Partea care intră în
mâner era de 3 ,7 cm. Diametrul maxim al piesei se află deasupra mânerului şi
era de 2 cm;
- 32 perle albe de sticlă, sferică (cu excepţia uneia), opt dintre ele fiind
duble. Au diametrul cuprins între 4-7 mm. Sunt perforate pe lungime.
La 150 m NV de Bucova II se află turnului III (Bucova III) 20 . De
dimensiuni mai mici, dar de aceeaşi formă ca anteriorul. Continea un schelet
de bărbat plasat spre centrul movilei, la aproximativ 0,50 m. adâncime. Nu
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s-au depistat urme de sicriu. Scheletul, aşezat pe spate, a fost orientat cu capul
spre vest. Ca inventar, mormântul conţinea:
- în partea stângă a craniului, în dreptul urechii, un cercel mic din
bronz, cu o sferă masivă şi tortită. 21
- în partea dreaptă a craniului, tot în zona urechii, o verigă rotundă din
bronz 22 ;
- în zona centurii, şase aplici în formă de scut (dreptunghiulară?) cu
dimensiunile de 2 x 1,5 cm. 23 ;
- în aceeaşi zonă a centurii, o aplică rotundă din bronz, cu diametrul
de 2,3 cm. 24 ;
- fragmentele unei bijuterii din plăcute de bronz;
- de-a lungul bratului drept, pe toată lungimea braţului, resturile de
metal ale unei tolbe de săgeti („teaca" de metal). Lungimea totală a „tecii" a
fost de 0,80 m., lătimea 9 cm.
- în continuarea „tecii", deasupra umărului bărbatului, se găseau patru
vârfuri de săgeti, din fier, lipite între ele de rugină 25 .
- pe piept, la mijloc, se găsea un amnar 26
- pe piciorul stâng al bărbatului se găsea un craniu de cal, aşezat astfel
încât incisivii animalului atingeau genunchiului mortului;
- sub craniul de cal erau oasele de la picioarele calului şi copite de
cal „îndoite în unghi drept", iar sub ele se aflau fragmente de scăriţe de şa.
- lângă craniul de cal s-au găsit trei aplice („nasturi") de bronz cu
marginile zimtate, cu diametrul de la 1 la 8 cm.27 Probabil împodobeau
harnaşamentul, pe fruntea craniului păstrându-s~ urma de culoare verde în
locul unde a putut fi un astfel de obiect.
- lângă mort a fost depusă o ofrandă de carne din care s-a păstrat un
os fragmentar lung de 15 cm de Ia o pulpă de animal.
Din cele şapte fragmente metalice recuperate s-au reconstituit părtile
inferioare ale celor două scăriţe de şa (lipsind părtile superioare, cu urechea
de prindere). Lăţimea bazei (tălpii) scăritelor era de 3,8 cm., părtile laterale
erau aplatizate.
Fragmentele metalice de „teacă" reprezintă armătura metalică a unei tolbe
de săgeti. Se păstrau resturi din lemnul pe care au fost prinse.
Banda metalică se îndoia, formând un tub cilindric, aplatizat pe partea
care se aşeza pe spatele luptătorului. O plăcută metalică prinsă cu un nit
închidea tubul în partea superioară. Probabil plăcuţa acoperea capacul propriuzis, din lemn al tolbei, deoarece dimensiunile sale corespund unei cavităţi mai
mari decât cea a tecii metalice. Resturile de teacă păstrate constau din şapte
fragmente de tablă, precum şi nitul de legătură, ulterior s-au indentificat ca
provenind din mormânt, încă un amnar, mai mic decât primul, şi un fragment
de metal, probabil tot din componenta „tecii", găsit în zona umărului drept al
bărbatului. Pe acest obiect, ca şi pe placa de închidere a tolbei, s-au găsit
resturi de tesături de bună calitate (fină).
Turnului nr. 4 (Bucova IV) 28 • Turnul de mai mari dimensiuni, păstrează pe
suprafata sa o aşezare neolitică şi o necropolă formată din 18 morminte,
plasate majoritatea pe versantul nordic. Dintre acestea, 16 contin schelete
intacte (complete) aşezate pe spate şi cu capul orientat spre vest, îngropate la
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adâncimi între 0,5 şi 1,5 m. Unele au urme de sicriu, altele sunt fără sicriu.
La 11 schelete braţele au fost aşezate paralel cu corpul, cinci schelete au
mâinile împreunate pe piept. Necropola se afla plasată pe versantul nordic al
tumulului, dar nu s-a constatat o sistematizare a înmormântărilor.
Din cele 16 morminte, doar patru au un inventar modest, ele fiind
descrise mai amănunţit:
a) mormânt de adult; scheletul cu mâinile împreunate pe piept, fără urme
de sicriu, se afla Ia 1m. adâncime. Lângă craniu s-a găsit un cui de fier plat,
de 3 cm. lungime;
b) mormânt asemănător, pe pieptul decedatului se afla o grămăjoară de
fragmente de fier. Scheletul avea lăţimea la umeri de 40 cm., Ia bazin de 33
cm., şi lungimea de 175 cm.
c) mormânt asemănător, cu scheletul Ia adâncimea de 1,5 m., având pe
craniu o sârmă mică din fier;
d) mormânt asemănător; pe piept s-a găsit un obiect de bronz rotund cu
urechiuşă
de prindere, diametru 0,8 cm., înălţimea urechii 0,5 cm.
Descoperitorul presupune că nu a fost folosit drept pandativ, deoarece se afla
pe pieptul mortului, iar urechiuşa a fost îndoită (utilizată).
În cadrul necropolei se particularizează două morminte: 29 (pi. Vl/4)
M. 17. Descoperit în centrul tumulului. Nederanjat ulterior, fără urme de
coşciug. Scheletul se afla Ia adâncimea de 0,40 m. Se pare că nu este o
înmormântare integrală a scheletului, s-au descoperit doar oasele de Ia picioare
şi câteva fragmente de craniu, deşi nu sunt urme de deranjare ulterioară.
Lipseau vertebrele, coastele, oasele de Ia mâini şi bazinul. Inventarul
mormântului constă din următoarele obiecte din fier: în partea superioară a
scheletului, spre bazin, două scăriţe de şa fragmentare; lângă femurul drept, o
săgeată de formă rombică de 7 cm. lungime şi 3 cm. lăţime maximă, cu vârful
rupt. Săgeata se lipeşte în partea inferioară prin rugină de un mic obiect
cilindric (perforator, sulă?) de 6 cm. cu extremităţile mai subţiri şi diametrul
maxim de 1 cm. Ia mijlocul obiectului; aproximativ la mijlocul scheletului s-a
găsit o cataramă dreptunghiulară cu colţuri rotunjite, lungă de 6 cm., lată de
3,5 cm. şi cu laturaile lungi curbate spre interior.
Dintre scăritele de şa una era întregibilă, executată din bandă plată de
metal care în partea superioară se uneşte formând urechea scăriţei, ureche de
1,5 cm. înălţime. Înălţimea interioară a scăriţei era de 10,5 cm., lăţimea bazei
de 4 cm. A doua scăriţă s-a păstrat fragmentar doar partea inferioară, lăţimea
bazei fiind de 3,5 cm. În această zonă banda de metal era puternic îndoită în
jos.
De sub schelet a apărut un vas neolitic, provenind probabil de la nivelul
neolitic de locuire care s-a surprins aproape Ia toţi tumulii.
M. nr.18. Descoperit Ia distantă de 6 m. de precedentul şi Ia adâncimea
de lm. Este de asemeni o înmormântare incompletă: câteva fragmente de
craniu fără maxilar, părţi din coaste şi oasele picioarelor. Inventar: două verigi
deschise de argint, cu diametrul de 2cm., în zona pieptului; pe partea dreaptă
a scheletului, spre mijloc, un cuţit cu lungimea totală de 11 cm., Iătimea lamei
de lcm,; lângă umărul drept un vârf de săgeată din fier cu două anp1oare,
lungime 5 cm., Iătimea maximă 2 cm.; două vârfuri de săgeţi de formă
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rombică păstrate fragmentar, trei perforatoare („sule") cilindrice din fier unite
prin rugină şi un al patrulea separat, toate de forma obişnuită, îngroşate la
mijloc şi subţiate la extremităţi. Se particularizează unul dintre ele de 7 cm
lungime care se termină la un capăt ascuţit, iar la celălalt într-un spin.
Vârfurile de săgeţi şi obiectele mici de metal au apărut lângă umărul drept, tot
aici fiind găsită şi o bandă de metal lungă de 6 cm. dar de Iătime variabilă,
lăţimea maximă fiind de 1,6 cm.
La picioarele scheletului se afla un craniu de cal, în aceeaşi poziţie
precum cel din turnului Bucova III, şi două copite de cal. În gura calului se
aflau fragmentele zăbalei din fier; într-i grămăjoară în faţa incisivilor calului,
fragmentele a două scărite de şa, două catarame întregi din fier. o jumătate
dintr-o cataramă din fier mai mică, un cerc din fier rupt în patru bucăţi, patru
fragmente dintr-un cerc de fier de formă ovală, o lamă de cuţit, o piatră de
mici dimensiuni. Una din scărite are dimensiunile: înălţime totală 17 cm.,
urechea de prindere 5,5 cm. lungime, cu orificiul pentru curea de 2 cm.;
dimensiunile interioare ale scăritei sunt de 13,5 cm. înăltime şi 10,5 lăţime;
baza (talpa) are o lătime maximă de 2,8 cm. şi este îndoită în jos; spre
extremităti se subtiază până la 2 cm., dimensiune care este şi grosimea părţii
laterale şi apaltizate. A doua scărită, identică cu prima, are lătimea bazei de
3,1 cm.
Descoperiri izolate din aria turnu/ului Bucova IV:
a). La patru m. vest de M. 18, la o adâncime de 0,50 m. s-au găsit şase
săgeti din fier
b). În zona nord-vestică a tumulului, Ia 0,40 m. adâncime s-a găsit un
fragment dintr-un colier realizat din trei sârme subtiri din bronz împletite, de
care sunt prinse mici plăcuţe triunghiulare, de culoare argintie. În total sunt
nouă plăcuţe, exemplarele întregi sunt perforate la mijloc şi ataşate de colier
prin bucăţile de sârmă de bronz. La două pandative urechea s-a rupt şi ele au
fost legate de colier prin perforare la una din margini 30 (pi. Vl/3).
c) La 10-15 cm. deasupra nivelului neolitic au apărut fragmente
ceramice sau vase fragmentare. Lângă un fragment de craniu uman s-a găsit un
borcănaş înalt de 14,5 cm. decorat dinspre fund spre gât cu registre (grupe)
de câte patru linii orizontale. Sub gât, registrul al şaptelea (cel mai de sus)
este din linii în val 31 (pi. Vl/2).
d) La cinci m. NV de M.17 au apărut trei castronaşe fragmentare,
suprapuse şi răsturnate cu faţa în jos, acoperind oase de animale rupte şi
parţial arse. La 7 m. E
de acelaşi mormânt a mai apărut un asemenea
castronaş, aşezat tot cu faţa în jos, sub care erau de asemenea fragmente de
oase de animale. Cel mai mare castron dintre primele trei s-a aflat aşezat
deasupra celorlalte. Avea diametrul buzei de 33 cm. Descrierea decorului este
confuză, se pare că avea ca decor de la mijloc spre bază motive imprimate de
jur împrejurul vasului (puncte, linii, liniute oblice). Buza era decorată cu
proeminente rotunde aşezate simetric în patru grupe. 32 Vasul era de culoare
gălbuie (pi. Vl/1). Al doilea vas, restaurat în întregime, avea dimensiunile:
înălţime 12,5 cm., diametrul bazei (fundului) 9 cm., diametrul mijlocului 26 cm.
diametrul buzei 29 cm. Avea o toartă semiciculară în secţiune. Culoarea
vasului era maroniu deschis. Decorul sugera imprimarea în jurul mijlocului a
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unui brâu cu un betişor dreptunghiular sau cu rotita. Buza era imprimată cu
mici liniuţe oblice („oase de peşte"). Al treilea castronaş, cel mai mic şi aflat
sub celelalte, s-a păstrat doar parţial (50%) şi era nedecorat. Aceste vase îl
aminteau descoperitorului de ceramica de proastă calitate din epoca bronzului.
e) La patru metri de M .18 s-au mai găsit două castronaşe asemănătoare,
tot cu faţa în jos şi cu fragmente de oase în interior. Într-unul s-a aflat şi o
cataramă de fier rotundă cu diametrul de 4,5 cm. identică cu cea din
mormântul de călăreţ din apropiere. Descoperitorul consideră că aceste vase au
fost depuse cu ofrande, în cadrul unor ritualuri de înmormântare.
Turnului nr. VI (Bucova VI) circular, formă conică, mai mic decât
Bucova I (1/5 din volumul precedentului), aflat la 600 m. sud de acesta,
menţionat pe harta militară sub numele de „Hunca Mare" 33 • Conţine doar nivel
de cultură neolitic.
Pârâul Aranca pe traseul său, dinspre Mureş spre Tisa, în apropierea
localităţii Beşenova Veche face două braţe, unul dinspre Sânicolaul Mare, al
doilea dinspre Cenadul Vechi. Cel dinspre Cenad, numit Gornia Aranca, la
aproximativ 500 m. de Beşenova Veche coteşte spre sud, dar înainte de
cotitută crează o mică albie secundară care descrie un semicerc, pentru a
reveni apoi şi a-şi continua cursul spre zona mlăştinoasă numită „Stare
Bastye". În interiorul semicercului menţionat se ridică o zonă mai înaltă, cu
un perimetru de aproximativ 200 de m. şi înălţime maximă de 3m. Pe
suprafaţa movilei au fost depistate cu ocazia unei cercetări de teren fragmente
ceramice şi oase de animale, fapt ce a determinat desfăşurarea de cercetări
arheologice, între 7 aprilie 1906- 23 august 1907. S-a împărtit movila în 20
de parcele care au fost săpate până la adâncimea de 2,5-3 m., degajându-se în
total 1336 m 2 de pământ. S-a dezvelit o aşezare neolitică. 34 În mijlocul
movilei, la adâncime de 1,5 m., deranjând nivelul neolitic, a apărut un schelet
uman întins pe spate. Nu s-au depistat urme de sicriu. Scheletul era orientat
cu capul NE, braţele erau aşezate paralel cu corpul. Lungimea scheletului: 1,60
m., lăţimea umerilor 0,36 m., lăţimea bazinului 0,30m. Inventarul mormântului:
un disc rotund de bronz cu urechiuşă, probabil mânerul unei oglinzi. Sub
acesta s-a găsit un vârf de săgeată din fier. Sub bazin, în partea dreaptă, o
cataramă ruginită din fier de mici dimensiuni. La laba piciorului drept, spre
exterior, o fusaiolă de culoare cenuşie. După deshumare au mai fost depistate:
un cercel de argint cu patru proeminente aşezate sub formă de buchet
(ciorchine?). În vârful colinei, la 10 cm. adâncime, s-au găsit un cuţit din
fier, o zăbală (pentru cal mic, mărunt, mânz, probabil, zăbala fiind de
dimensiuni mici) şi o cruciuliţă de bronz cu urechiuşe. Pe baza analogiei
cruciuliţei, descoperitorul datează mormântul în sec. V-VI. 35
II!. A. Bucova IV. Necropolă de inhumaţie
Turnului IV din punctul Bucova, locuit în epoca neolitică, a fost
refolosit ca necropolă de inhumaţie în perioada migraţiilor. Cele şasesprezece
morminte fără inventar sau cu inventar puţin constituie un grup compact de
înmormântări. Ritul de înmormântare este creştin. Atât adâncimea înmormântărilor (între 0,50-1,5 m.) cât şi cele două variante de rit creştin (cu mâinile
aşezate paralel cu corpul şi cu mâinile împreunate pe piept) încadrează cimitirul de la Pusta Bucova IV în cadrul necropelelor bănăţene de sec. XI-XII 36 ,
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cele cu existenţă îndelungată putându-se perpetua până în feudalismul
dezvoltat.
M. 17 şi M. 18 diferă de restul mormintelor de inhumaţie din necropolă,
atât datorită ritului funerar cât şi inventarului lor.
Înmormântările de călăreţi cu schelet de cal incomplet sunt caracteristice
populaţiilor migratoare
necreştine din mileniul
I şi primele secole ale
mileniului II d. Hr. de pe o întinsă arie geografică.
Inventarul mormintelor M 17 şi M 18 conţine piese identice tipologic.
Dintre acestea, cele care datează mormintele sunt pies•!le de harnaşament
(scăriţele de şa, zăbalele şi cataramele dreptunghiulare) şi săgeţile romboidale.
Scăriţele de şa reprezintă variante des întâlnite în mormintele de sec. X,
îndeosebi în morminte atribuite maghiarilor, în Transilvania, în mormintele de
la Siclău 37 şi Cluj3 8-, dar şi în morminte car nu sunt atribuite etnic maghiarilor
(Necropola de la Hodoni) 39
Zăbala face parte din tipul format din două bare, unite la mijloc prin
două ineluşe, descoperit aproape în aceleaşi morminte de călăreţi, împreună cu
scăriţele de şa. El este contemporan cu zăbala executată dintr-o singură bară.
Zăbala din două bare unite Ia mijloc prin două inele este atribuită de
asemenea etnic maghiarilor, dar apare pentru sec. X-XI şi în unele morminte
pecenege. 40
Cataramele dreptunghiulare cu colţurile rotunjite şi cu laturile curbate
spre interior fac parte din harnaşamentul călăreţului. Sunt foarte frecvente în
mormintele pecenege 41 , găsindu-se însă şi în mormintele maghiare. 42
Vârfurile de săgeţi romboidale au existenţa cronologică mai îndelungată,
pe parcursul sec. X-XII. Apar în aceleaşi tipuri de morminte 43 , împreună cu
piesele de harnaşament. De menţionat că cele două morminte nu conţineau, cu
excepţia cuţitului din M. 18 alte arme: săbii, vârfuri de lance, piese metalice
de la arc sau de la tolba de săgeţi.
În ceea ce priveşte ritul de înmormântare, el prezintă unele particularităţi
ce deosebesc cele două morminte de mormintele contemporane de sec. XI-XII.
Descrierea descoperirilor nu oferă date privind modul de execuţie a gropii
mormântului. Morţii au fost îngropaţi direct pe pământ, fără coşciug. Doar M.
18 conţine, alături de scheletul uman şi un craniu şi două copite de cal.
Craniul se afla plasat la picioarele mortului, probabil în stânga scheletului, cu
cele două copite sub el. În jurul oaselor de cal s-au aflat piesele de
harnaşament mai importante, zăbala aflându-se în gura calului.
Înmormântările de cai (integral sau doar capul şi copitele) aparţin
ritualului funerar caracteristic secolelor X-XI şi sunt atribuite atât maghiarilor
necreştinaţi (sex. X) cât şi pecenegilor (sec. X-XI). Mai puţin obişnuită în
epocă este înmormântarea parţială a scheletului uman, mormintele atribuite
etnic populaţiilor menţionate conţinând schelete umane întregi. Înmormântarea
doar a unor părţi din scheletul uman este atestată la înmormântări din perioada
avară târzie (sec. VIII~IX) 44 . Obiceiul depunerii de ofrande de hrană (carne)
în mormânt (direct pe pământ sau într-un vas) este de asemenea o practică
utilizată mai timpuriu de sec. X, pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a
mileniului I, de către populaţiile nomade. Îngroparea doar de ofrande (fără
schelet) (morminte cenotafe?) se încadrează în aceeaşi perioadă. Vasul
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descoperit (fig. Vl/2) nu depăşeşte nici el prin tehnica de execuţie şi decor
începutul mileniului li.
În actualul ·stadiu al cercetării, inventarul mormintelor M. 17 şi M. 18
indică datarea lor pe parcursul secolelor X-XI, probabil prima parte a intervalului (a doua jumătate a sec. X). Cei doi înhumaţi au fost călăreti nomazi
necreştinati, pecenegi sau maghiari, elementele de rit anterioare se. X permitând
ipoteza atribuirii lor şi unor avari târzii, penetrati aici după distrugerea statului
avar la sfârşitul sec. IX.
Reevaluarea succintă a descoperirilor arheologice de la turnului IV Pusta
Bucova-Dudeştii Vechi permite următoarele concluzii:
- turnului a slujit ca aşezare neolitică, iar în perioada de început a
feudalismului a fost utilizat ca şi necropolă de inhumatie;
- necropola se încadrează în rândul necropolelor de sec. X-XI din Banat
(unele continunându-se până în sec. XIV): Hodoni, Banatsko Arangelovo, Batmonostor, Bociar, Novi Becei, etc. Cele două grupe 45 de înmormântări apartin
astfel: 16 morminte fără inventar, populaţiei locale, sedentare şi creştine şi
două morminte de călăreţi, apaqinând unei populatii nomade, coabitând cu
populaţia locală, pecenegi, sau avari târzii, ori călăreţi maghiari necreştinaţi.
Referirile la voievodatul bănăţean al lui Glad indică prezenţa în cadrul
acestei formaţiuni politice şi a oastei conducătorului Glad a pecenegilor,
slavilor şi românilor. 46 Documentele ulterioare 47 înfrângerii lui Ahtum fac
referiri la prezenţa în zonă a unei comunităti pecenege importante (vechiul
nume al localităţii Beşenova făcând de asemeni referire la prezenţa acestei
populaţii şi după dispaqia voievodatului bănăţean al lui Glad şi Ahtum). Sunt
considerente care ne determină să atribuim ipotetic-pecenegilor cele două
morminte de călăreţi nomazi din necropola de Ia Bucova IV.
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LISTA
Obiecte provenind de la

ILUSTRAŢIILOR

Dudeştii

Vechi (Beşenova Veche) aflate în
Banatului - Timişoara
Dudeştii

colecţia

PI. I/fig. 1

I. Bucova, inv. 3636; 2-3

PI. II/fig. 2

1-3

PI. III/ fig. 2

1-3/6-8

PI. IV I fig. 3

1-4

PI. V I fig. 3

1-2/6-7 Bucova, inv. 3764; 3-4/8-9 Bucova, inv. 3764

PI. VI

Dudeştii

Vechi, inv. 3643; 4-9 Bucova, inv. 3656

Vechi, inv. 3630; 4-5 Bucova, Hunca Mare, inv. 3617

Dudeştii

Dudeştii

Muzeului

Vechi, inv. 3670; 4--6/9-11

Dudeştii

Vechi, inv. 3705

Vechi, inv. 3705; 5 Bucova, inv. 3764

Bucova IV. Inventar din necropolă (dopă AE, XXVII, 3, 1907 : I =fig. III/I, p. 278;
2 = fig. 27, p. 273; 3 = fig. 26, p. 273; 4 = fig. II, p. 275.
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DUDEŞTII

VECHI - PUSTA BUCOVA

THE INHUMA TION GRA VES AND NECROPOLIS FROMT THE 6th - 12th
CENTURES (1)

- Summary Beside the archaeological discoveries from the last decades, capitalised or unpublished, the integration of the archaeological and numismatic discoveries made before the
World War I in a scientific approach is of great importance.
In the late l 9 1h - early 20 1h century the amateur archaeologist Kislegy Nafy Gyula
carried out some researches in the Sânnicolau Mare - Cenad - Dudeştii Vechi (former
Besenova Veche) area. He investigated some mounds (tumuli), isolated or grouped together on smaller areas. Those known as „Pusta Bucova" have a particular position in
the archaeological literature, because of the diverse significance they have been given. ln
a restricted area, more than ten such mounds were located, from which the researches
pointed out three. These were: Bucova II - female grave; Bucova III - the grave of a
male wandering rider; Bucova IV - inhumation necropolis.
The burials, datd by the discoverer to the beginning of the znd millennium, superposed a Neolithic settlement. From a Neolithic mound, located also within the territory of
Besenova Veche, a burial has been recovered, dated to 5 1h-6 1h centuries on the basis of
the funeral inventory.
The reanalisation of the necropolis from the tumulus IV (Bucova IV) points out
that the tumulus has been the location of a Neolitihic settlement and of an Early Middle
Age inhumation necropolis. The necropolis can be dated to 10 1h - l I 1h centuries, more
probably at the end J0 1h century - beginning of the I I 1h century. There were two groups
of burials: 16 Christian graves lacking inventories and belonging to local, sedentary
people; 2 graves (M. 17 and M. 18) belonging to riders from a wandering population,
cohabiting with the local peoples.
The funeral rite, inventories and documentary information are backing the assignment of the 2 graves to the Petchenegs, wandering people in process of sedentarisation in
the I0 1h century Banat.
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DETERMINAREA ANTROPOLOGICĂ A UNOR SCHELETE
PROVENITE DINTR-UN CIMITIR DESCOPERIT ÎN COMUNA
SATCHINEZ, JUDEŢUL TIMIŞ, DATAT ÎN SECOLELE XVII-XIX
Marius Muntean

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate de Florin Draşovean în
aşezarea IX de Ia Satchinez au fost identificate şi un număr de 11 morminte.
Acestea au fost datate în secolele XVIII-XIX. Gropile mormintelor au fost
orientate est-vest, iar adâncimea lor era cuprinsă între 95-130 cm. Cimitirul nu
este marcat, iar sătenii nu ştiu nimic de existenţa sa.

Material

şi metodă

de lucru

Dintre cele 11 morminte, au fost săpate doar 10, mormântul notat cu M4
a fost doar identificat în profitul săpăturii. Cele 10 scheletele au fost restaurate şi măsurate după metoda lui Martin. Talia a fost calculată după
tabelele lui Breintinger şi Bach, capacitatea craniană a fost calculată după
metoda lui Lee Pearson, iar vârsta a fost estimată după gradul de osificare a
sulurilor craniene şi după abrazia dentară.

Rezultate
M 1. Din acest mormânt provine un schelet foarte bine conservat care a
unui individ de sex masculin decedat la vârsta de 50-55 de ani.
Craniul are o lungime mijlocie, o lăţime mijlocie spre îngustă, iar
indicele cranian indică un mezocrania. Indicele de lungime - înălţime
auriculară este hipsicran, iar indicele de lăţime - înălţime auriculară este
acrocran. În normă verticală craniul are forma birsoidă. Regiunea frontală se
caracterizează printr-un relief supraorbitar putin marcat, cu regiunea glabelară,
relativ accentuată, datorită proeminentei sinusurilor frontale. Lăţimea minimă a
frunţii este mijlocie, lăţimea maximă a frunţii este îngustă. Indicele frontal
sagital este camemetop, iar indicele parieto-frontal este eurimetop. Polul
cranian posterior se caracterizează printr-un occipital bombat în regiunea
superioară. Amprentele musculare sunt bine dezvoltate, procesele mastoide sunt
conice şi mari. Indicele parieto-occipital indică un occipital larg. În normă
posterioară craniul are formă de casă. În regiunea bregmatică se observă o
bombare. Desenul sutural este punctat pe sulurile coronală şi sagitală. Sutura
Iambdoidă este mai puţin obliterată. Circumferinţa orizontală a craniului este
foarte mică, iar capacitatea indică un craniu aristencefal.
aparţinut
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Masivul facial se caracterizează prin următoarele elemente: înălţimea
a feţei esie mijlocie. Datorită edentaţiei frontale a maxilei această
dimensiune este uşor micşorată prin resorbţia rebordului alveolar. Înălţimea
totală a feţei este înaltă la limita inferioară. Lăţimea feţei este mijlocie.
Indicele facial total este leptoprosop, iar indicele facial superior este
hiperlepten. Unghiul facial este ortognat (97°). Înălţimea nasului este situată la
limita dintre nasurile scunde şi mijlocii, iar lăţimea sa este mijlocie. Indicele
nazal este camerin Ia limita inferioară. Apertura piriformă este de tip antropin.
Orbitele sunt rectangulare cu o înălţime mijlocie spre înaltă şi o lăţime îngustă
spre mijlocie. Indicele orbital indică orbite hipsiconhe. datorită edentaţiilor
extinse nu se mai poate preciza forma arcadelor dentare. Bolta palatină este
lipsită de torus. Pe maxilă sunt prezenţi cei doi premolari şi cei trei molari
din partea dreaptă. Acestea sunt puţin abrazaţi, probabil datorită extracţiei
antagoniştilor. Rezorbţia osului alveolar indică boala parodontală. La nivelul
celui de al doilea molar se găseşte o carie complicată. Mandibula are
unghiurile uşor eversate şi un menton ascuţit. Pe arcada alveolară sunt
prezenţi doar trei dinţi: caninul stâng, primul şi al doilea molar din partea
dreaptă. Primul molar are o carie de colet. Molarii din partea stângă au fost
extraşi. Alveolele celorlalţi dinţi sunt prezente, dar datorită resorbţiei osoase au
o adâncime de 3-5 mm. Aceste alveole denotă pierderea dinţilor postmortem.
La nivelul scheletului postcranian am surprins două anomalii de
dezvoltare. Arcul posterior al atlasului este dehiscent (Planşa Via). Sternul este
curbat în sens sagital şi are aspectul literei S, cu concavitatea inferioară
situată anterior (Planşa Vlb ). Asemenea deformări sternale sunt puse pe seama
rahitismului şi sunt cunoscute în literatura medicală sub numele de torace de
pantofar.
superioară

M2. Din acest mormânt provine un schelet foarte slab conservat. Sunt
7 dinţi care indică o vârstă de 4 ani.

păstraţi

M3.
prezintă

Şi

din acest mormânt provin puţine resturi osoase şi dinţi. Frontalul
iar morfologia dentară indică vârsta de 5 ani.

sutură metopică,

MS. Din acest mormânt provine un schelet foarte bine conservat care a
unui bărbat.
Craniul are o lungime mijlocie şi o lăţime mijlocie. Indicele cranian este
situat la limita dintre brahican şi hiperbrahican. Indicele de lungime-înălţime
este hipsicran. Indicele de înălţime-lăţime este tapeinocran spre metriocran. În
norma verticală craniul are fromă romboidă. Regiunea frontală prezintă un
relief supraorbital forte puternic, lăţimea minimă a frunţii este lată, lăţimea
maximă a frunţii este mijlocie. Înclinaţia frunţii este camemetopă. Indicele
parieto-frontal este eurimetop. Polul cranian posterior se caracterizează printrun occipital puţin curbat cun un relief muscular puternic dezvoltat. Procesele
mastoide sunt conice şi mari. Din normă posterioară craniul are formă de casă.
Circumferinţa orizontală este mare spre foarte mare, capacitatea craniană indică
aristencefalia.
aparţinut
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Înăltimea superioară a fetei este foarte înaltă, iar înăltimea totală a fetei

este înaltă. Lătimea fetei este la limita dintre fetele late şi foarte late. Indicele
facial total indică mezoprosopia. Indicele facial superior este mezen. Unghiul
facial este ortognat (86°). Înălţimea nasului este mijlocie, lăţimea sa este
mijlocie spre Iată, iar indicele nazal este camerin. Nasul este convex, cu
apertura piriformă de tip antropin. Spina nazalaă este puternic dezvoltată.
Orbitele sunt rectangulare, au înălţime mijlocie şi o lăţime mijlocie, cu indicele
orbitar situat Ia limita dintre orbitele mezocohne şi hipsicohne. Fosele canine
au adâncime mijlocie. Arcadele dentare au formă eliptică. Indicele palatin este
brahistafilin. Unghiul de profil este ortognat. Mandibula prezintă unghiuri
puternic eversate, iar mentorul are aspect de piramidă. Pe arcada maxilară au
fost extraşi molarii primi şi secunzi, 25 este în stadiu de rest radicular, iar
35 şi 36 prezintă carii complicate. Abrazia dentară pledează pentru o vârstă
cuprinsă între 40 şi 50 ani.
M6. Din acest mormânt provine un schelet foarte slab conservat, care a
apartinut unei femei mature. S-a păstrat întreagă doar o tibie, care a permis
estimarea taliei.
M7. Din acest mormânt provine un schelet bine conservat, care a
unui bărbat decedat la o vârstă între 40-50 ani. Craniul are o
lungime mijlocie, este lat. Indicele cranian este brahicran. Indicele lungimeînălţime auriculară este hipsicran, iar indicele de Iătime-înăltime auriculară este
acrocran. În normă verticală craniul are o formă romboidă. Regiunea frontală
are un relief supraorbitar bine reprezentat. Indicele frontal sagital este
camemetop. Lăţimea minimă a frunţii este situată la limita dintre frunţile
înguste şi mijlocii, iar lăţimea maximă a frunţii este Iată. Indicele parietofrontal este stenometop. Polul cranian posterior se caracterizează printr-un
occipital cu o Iătime mijlocie, puţin bombat, cu creste şi amprente musculare
bine marcate. Procesele mastoide sunt conice şi bine dezvoltate. Din normă
posterioară craniul are formă de casă. Circumferinţa orizontală este mică,
capacitatea craniană indică aristencefalia.
Masivul facial se caracterizează prin următoarele date metrice: înălţimea
superioară a feţei, înălţimea totală, precum şi lăţimea fetei sunt mijlocii.
Indicele facial total este mezoprosop, iar indicele facial superior este curien
spre mezen. Înălţimea nasului este situată Ia limita dintre nasurile mijlocii şi
înalte. Lăţimea nasului este mijlocie spre Iată, iar indicele nazal este mezorin.
Apertura piriformă este de tip antropin. Orbitele se caracterizează printr-o
înălţime scundă spre mijlocie şi o lăţimea foarte îngustă spre îngustă. Indicele
orbital indică orbite hipsiconhe. Fosele canine sunt adânci. Arcadele dentare
sunt incomplete prin extracţia dinţilor 27, 37, 44-47. Molarii de minte sunt
absenţi. În jumătatea posterioară a bolţii palatine se găseşte o formaţiune
torusală. Rezorbtia procesului alveolar indică o boală parodontală. Abrazia
dentară este corespunzătoare vârstei de 40 până la 50 de ani. Unghiurile
mandibulare sunt în ortopoziţie, mentonul are o formă stelată.
aparţinut
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MS. Scheletul provenit din acest mormânt este slab conservat. Din
neurocraniu se păstrează doar 6 fragmente, din oasele lungi sunt păstrate
parţial diafizele. Scheletul a aparţinut unui adolescent de sex masculin.
M9. Din acest mormânt provine un schelet bine conservat, care a
unui bărbat matur.
Craniul este puţin deformat postmortem prin deformarea şi înfundarea
jumătăţii posterioare a parietalului drept şi prin deformarea jumătăţii stângi a
frontalului. Craniul este scurt şi are o lăţime mijlocie. Indicele cranian este
hiperbrahicran la limita inferioară. Indicele de lungime-înălţime auriculară este
hipsicran, iar indicele de lăţime-înălţime auriculară este acrocran. În normă
verticală craniul are formă spheroidă. Regiunea frontală se caracterizează
printr-un relief supraorbitar destul de proeminent. Indicele frontal sagital este
camemetop. Lăţimea minimă a fruntii este foarte lată, iar lăţimea maximă a
frunţii este Iată. Indicele parieto-frontal este eurimetop. Polul cranian posterior
se caracterizează printr-un occipital cu .o lăţime mijlocie, puţin curbat, cu
creste şi amprente musculare mediu dezvoltate. Procesele mastoide sunt conice
şi mari. Din normă posterioară craniul are formă de casă. Circumferinţa
orizontală
este foarte mică, iar capacitatea craniană indică un ~raniu
aristencefal.
Masivul facial este caracterizat de o faţă a cărei înălţime superioară şi
totală sunt mijlocii, iar lăţimea este lată. Indicele facial total este mezoprosop,
iar indicele facial superior este eurien. Înălţimea nasului este la limita dintre
nasurile scunde şi mijlocii, lăţimea este lată, iar indicele nazal este camerin,
forma aperturii piriforme este de tip antropin. Datorită deformării masivului
facial nu au fost prelevate date metrice referitoare la orbite. Fosele canine
sunt foarte adânci. Arcadele dentare au o formă eliptică. Au fost pierduţi
incisivul central şi incisivul lateral inferior din partea stângă. Pierderea dinţilor
putea să survină în urma unei fracturi mandibulare paramediane stângi. Aceasta
este indicată de un calus. Un crater situat pe locul liniei de frctură presupune
şi un proces de osteită cu o fistulizare Ia tegument. Abrazia dentară pledează
pentru o vârstă de 35-40 de ani. Unghiurile mandibulare sunt uşor eversate.
aparţinut

MIO. Scheletul provenit din acest mormânt este slab conservat. El a
unei femei mature.
Din craniu se păstrază parţial neurocraniul care pare a fi brahicran.
Prezintă sutură metopică. Fosele canine sunt adânci, abrazia dentară puţin
marcată indică o vârstă de 25-30 de ani. Pentru aceeaşi vârstă pledează şi un
început de obliterare a suturilor coronale şi sagitale pe partea endocraniană.
aparţinut

Ml l. Scheletul provenit din acest mormânt este destul de bine conservat.
unui bărbat matur.
Craniul, cu excepţia occipitalului, este bine conservat. Ca lungime este
scurt, iar ca lăţimea este lat spre foarte lat. Indicele cranian este ultrabrahicran.
Indicele lungime-înălţime auriculară este hipsicran, iar indicele lăţime-înălţime
auriculară este acrocran. În normă verticală craniul are formă romboidă.
El a

aparţinut
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Regiunea frontală se caracterizează printr-un puternic relief supraorbitar.
Indicele frontal sagital este ortometop. Lătimea minimă a fruntii este mijlocie,
iar lătimea maximă este lată. Indicele frontal transvers este urimetop. Polul
cranian posterior se caracterizează printr-un occipital aplatizat cu creste
musculare bine marcate. Procesele mastoide, partial conservate, sunt mari.
Indicele parieto-occipital indică un occipital mijlociu. În normă posterioară
craniul are o formă de bombă. Circumferinta orizontală este mijlocie, iar
capacitatea craniană indică aristencefalia.
Masivul facial prezintă o înăltime superioară a fetei foarte înalte iar
înăltimea totală a fetei este înaltă. Lătimea fetei ste Iată. Indicele facial
superior este mezen, iar indicele facial total este leptoprosop. Unghiul facial
este ortognat 95°. Datele metrice ale nasului indică un nas înalt şi foarte lat.
Indicele nazal este camerin. Apertura piriformă este de tip antropin. Piramida
nazală este dreaptă. Orbitele au o formă rectangulară cu o înăltime scundă şi
o Iătime situată Ia limita dintre orbitele mijlocii şi late. Indicele orbital indică
orbite camecohne. Fosele canine sunt putin adânci. Forma arcadei dentare este
parabolică. Pe arcada superioară se constată absenta incisivilor laterali cu
dispariţia spatiului acestora. Aceasta indică cu mare probabilitate o anodontie
de incisivi laterali. Pe arcada dentară mandibulară se observă înghesuiri dentare
cu ectopia primilor premolari inferiori. Pe fata vestibulară a arcadei superioare
şi pe fata orală a incisivilor inferiori se observă tartru abundent. Dintii nu
prezintă leziuni carioase. Indicele palatin este brahistafilin. Mandibula are un
menton în formă de piramidă asimetrică, unghiul mandibular este în ortopozitie.

Dimensiunile oaselor lungi

şi

determinarea taliei

În vederea determinării taliei a fost măsurată lungimea următoarelor oase:

M1

M

338

338

251

251

270

452

MS

M

335

335

250

250

274

274 473

M7

M

344

344

260

260

278

278

M9

M

340

256

256

278

M11

M

327

243

243

M6

F

M10

F

327

385

385

171,38

473

389

389

172, 13

475

475

391

391

173,70

278

482

482

398

398

265

440

440

368

340
238

322

381

381

173,80
168,61

155,2
322

152,2
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Bărbaţii aveau o înălţime cuprinsă între 168 ,6 cm şi 173 ,8 cm, cu o
medie de 171,92 cm.
Femeile aveau talia de 152,2 cm şi 155,2 cm, cu o medie de 153,7 cm.
Pentru bărbaţi această talie este considerată înaltă, iar pentru femei este
considerată o talie mijlocie. De obicei diferenţa de înălţime dintre bărbaţi şi
femei este de 10-12 cm. În cazul de faţă diferenţa înălţimii dintre cele două
sexe este de 18,2 cm. Considerăm că talia mai joasă a femeilor poate fi
cauzată de sarcini în perioada adolescenţei, care au contribuit la încetarea sau
oprirea creşterii. De asemenea este posibil ca sarcinile numeroase să fi dus Ia
decalcifierea oaselor. Aceasta ar explica slaba conservare a scheletelor
provenite de la femei, faţă de buna conservare a scheletelor care au aparţinut
unor bărbaţi.
Repartiţia

Grupe de

scheletelor pe grupe de

vârstă

vârstă şi

sex

Nr. deceselor

Nr.
mormântului

0-7 ani

2

M2, M3

lnfans li

7-14 ani

-

-

Juvenis

15-20 ani

1

M8

1

-

Adultus

21-30 ani

2

M6, M10

-

2

Maturus I

31-40 ani

2

M9, M11

2

-

Maturus li

41-50 ani

1

M7

1

-

Senilis

peste 50

2

M1, MS

2

-

Biologica

Cronologica

lnfans I

BArbaţi

Femei

Sex nedeterminat

Din aceste date rezultă că bărbatii au trăit mai mult decât femeile. Cele
femei au decedat în cel de al treilea deceniu de viaţă, în timp ce
bărbaţii, cu exceptia unui adolescent, au decedat la o vârstă cuprinsă între 30
şi 60 ani.

două

Diagnoza

tipologică

Doar cinci cranii, toate masculine, se pretează la o diagnoză tipologică.
Criteriul principal pentru încadrarea în anumite tipuri antropologice îl
constituie indicele cranian. Din acest punct de vedere cele cinci cranii se
încadrează în felul următor:
Pe cele cinci cranii studiate, media indicelului cranian este brahicran
(83,96). Acest indice concordă cu indicii cranieni determinati pe cranii
bărbăteşti la populaţia românească.
Este bine cunoscută tendinţa de brahicefalizare din ultimul mileniu. În
acest sens D. Botezatu (1995) raportează un indice cranian mediu pentru
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Nr. mormtlnt

Indicele
cranian

Sexul

Mezocran
75,0-79,9

Brahicran
80,0-84,9

M1

77,09

M

X

M5

82,68

M

X

M7

82,51

M

X

M9

85,54

M

M11

92,00

M

Hiperbrahicran Ultrabrahican
85,0-89,9
peste 90,0

X

X

bărbati

de 80,2 pentru seriile vechi şi de 84,0 pentru seriile noi. La populatia
din satul Bătrâna s-a măsurat pentru bărbati un indice cranian mediu de
85,4± 0,9 (St. Mileu, 1958).
Pentru populatiile europene sunt definite două tipuri antropologice pentru
dolicocrani (indice cranian mai mic de 75). Acestea sunt nordicul şi
mediteranoidul. Pentru mezocrani (indice cranian 75-80) este definit un singur
tip antropologic - cel Crâ Magnonid, iar pentru brahicrani (indice cranian mai
mare de 85 sunt definite două tipuri antropologice: brahicranii curvoccipitali
sau alpinii şi brahicranii planoccipitali sau dinaricii. Interpretarea rigidă a
indicelui cranian, fără corelarea cu alti parametri, ne-ar permite încadrarea
craniilor cercetare în tipurile: Crâ Magnonid (M 1), alpin (M5 şi M7) şi
dinaric (M9 şi Ml l).
Din corelarea indicelui cranian cu celelalte date metrice şi indici, în
cazul de fată nu rezultă tipuri pure. Astfel, craniul M5 are numeroae
caracteristici specifice tipului Crâ Magnonid: Foarte robust, colturos, datorită
dezvoltării mari a reliefurilor osoase ca arcada supraorbitală, frunte teşită,
unghi mandibular eversat, protuberantă occipitală externă, linii nucale şi
mastoide mari, orbite rectangulare şi talie înaltă. În ciuda indicelului cranian
brahicran, craniul din M5 poate fi încadrat în tipul Crâ Magnonid, tip numit şi
protoeuropid. Prin urmare, craniile masculine provenite din Satchinez apartin
unor populaţii europene, brahicrane, curv şi planoccipitale cu numeroase
caractere arhaice. Aceasta indică o combinaţie dintre tipurile protoeuropid,
dinaric şi alpin.
actuală

Atribuirea

etnică

Pentru atribuirea etnică ne stau la dispoziţie date istorice. Satchinezul
este şi a fost o aşezare românească în care au locuit şi locuiesc şi familii de
sârbi. După Borovszky, în timpul ocupaţiei turceşti numărul sârbilor a fost mai
mare ca a românilor. În 1716 aceştia au plecat şi românii au devenit
majoritari. În 1786 au fost colonizate şi 23 de familii de n't1nţi.
Prin urmare, în secolul al XVIII şi la începutul secolului al XIX-iea nu
a putut exista decât un cimitir ortodox în care s-a înmormântat o populaţie
românească şi probabil o minoritate sârbă.
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Datele metrice, indicii cranienii şi încadrarea tipologică sunt foarte
cu date similare publicate de Botezatu, pentru românii din
Moldova, şi de Mileu şi Dumitrescu (1958) pentru românii din satul Bătrâna,
tinutul Pădurenilor.
Datele concordă cu descrierea făcută de Pitard, la începutul secolului
(Mileu şi Maximilian, 1967). Pitard a efectuat determinări antropologice, în
România între anii 1902-1912, şi apoi, împreună cu A. Donici, după 1920. În
urma studiilor efectuate ajunge la concluzia că poporul român are predominent
caracterele populaţiilor preistorice, populaţiile carpatice actuale de talie înaltă
şi brahicrane, reprezentând cel mai bine tipul originar al românilor.
asemănătoare

Concluzii

Scheletele provenite din săpăturile arheologice de la Stachinez au
unor femei, bărbaţi şi copii. De aici se poate deduce că provin din
cimitirul satului care era locuit predominant de o populaţie românească.
Femeile au o talie mai mică cu 18 cm decât cea a bărbaţilor. Scheletele
sunt mult mai slab conservate decât cele ale bărbaţilor, iar media de vârstă
este mai mică cu 10-20 de ani. Aceste fenomene se pot explica prin sarcini
în perioada adolescenţei, care încetinesc sau opresc creşterea, sarcini numeroase
care au spoliat organismul matern de calciu şi decese survenite probabil în
urma unor infecţii legate de naştere.
Bărbaţii se încadrează în tipul brahicran (indice cefalic mediu - 83,96)
şi conservă o serie de caractere protoeuropide.
MARIUS MUNTEAN
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
aparţinut
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DIE ANTHROPOLOGISCHE BESTIMMUNG EINIGER SKELETTE AUS
EINEM IN DIE 18-19 JHD. DATIERTEN FRIEDHOF VON SATCHINEZ
(KR. TEMESCH)
- Zusammenfassung Die vorliegende Arbeit umfasst die anthropologische Bestimmung von 1O
Skeletten aus einem rumănischen Friedhof von Satchinez (Kr. Temesch). Die
Skeletten datieren aus den 18-19 Jhd. Wir konnten 6 Mănner, 2 Frauen und 2
Kinder identifizieren. Die mittlere Grosse der Mănner ist 171,92 cm und die
der Frauen 153,70 cm. Der schle:chte Erhaltungszustand der Frauenskelette
eralubte keine typologische Diagnose. Es konnten 5 mănnliche Schădel
bestimmt werden. Diese haben ein mittleres Schădelindex von 83 ,96. Diese
Schădel gehoren einer mit gewălbtem und mit flachen Hinterhauptbein
brahikranen Bevolkerung mit zahlreichen protoeuropiden Merkmalen, welche
Merkmale der proteuropiden, dinarischen und alpinen Typen umfassen.
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Nr.

'

i

I

I
I

II

crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nr. crt.
Nr. morminte
Nr. Martin
g-op
g-i
n-i
g-1
n-1
eu-eu
ba-b
n-ba
po-b
ft-ft

co-co
au-au
ast-ast
circumf. orizontală
arc n-o
arc n-i
arc n-b
arc b-1
-··----arc l-o
n-b
b-1
l-o
ba-o
Lăţ. foramen magnum
zy-zy

ba-pr
n-pr
n-gn
fmt-fmt
zm-zm
ol-sta
emn-emn
n-ns
Lăţ. orific. nazal
mf-ek
înălţ. orbitei
mf-mf
fmo-fmo
eu-eu
g-op
ba-b
g-op
po-b
g-op

1
2
2a
3
3a
8
17
5
20
9
10
11
12
23
25
25a
26
27
28
29
30
31
7
16
45
40
48
47
43
46
62
63
65
54

51
52
50
43(1)
Ic

1
M1
I

2
M5

3
M7

4
M9

5
M11

'
i 179

179
177
173
174
169
148
131
105
118
105
126
131
111
551
340
295
119
116
105
109
116
87

183
174
172
177
176
151

173
172

175
178
174
171
171
161

134
97
130
133
114
509
388
341
124
131
132
113
119
11 o

-

-

i
I
!

i
I
!

i
I

!

i
I
I

i
i

!
i
!

:

i
:
i

i

i

i

175
172
172
172
138
129
100
130
100
117
125
112
497
360
360
183
117
120
112
108
97
38
33
129
92
67
122
109
97
44

I i 49

i

25
I 38
I 34
I 29
102
!

148
133

-

-

144
100
131
136
122
524

133

129
111
131
132
108
494
345
285
114
120
111
107
104
100
39
32
136

-

-

66.
114
115
95

66
114

-

46

42
50
26
40
34
31
105

-

-

31
140
100
75
122
113
103

I

167

52
25
36
32
26
96

I

97
48
36
49
28

-

77,09

82,68

82,51

85,54

72,06

73,18

-

76,87

i 72,06

65,92

73,22

74,56

I

-

316
136
130
I

116
116

137

I

74
125
106
99
39
36
53
30
42
31

99
92,0

I

lv1 (1)

I

I

lv1(2)

!
I

I 82,28
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Nr. crt.

1

2

3

4

5

Nr. morminte

M1

MS

M7

M9

M11

lt1

43,47

88,51

-

89,86

-

112

94,2

79,72

88,74

87,16

89,44

85,47

83,33

69,78

84,73

76,33

iI 72,46

70,94

64,13

75,0

62,11

Nr. crt.

Nr. Martin
ba-b

42

eu-eu
po-b

43

eu-eu
ft-11

44

ast-ast
eu-eu
b-1

47

n-b
n-b

48

arc n-b
b-1

49

arc b-1
l-o

50

arc l-o
Lăţ.

foramen magnum
ba-o
zy-zy

52

n-pr
zy-zy
n-gn

54

zy-zy
Lăţ-

55

orificiu nazal

Înăl~mea orbitei

onf-ek
enm-enm

57

ol-sta
Capacitatea

81,15

75,0

75,49

72,97

75,77

lfpl

96,42

97,24

105,3

97,19

100

Ici

91,05

91,59

91,13

93,85

85,29

lcp

92,3

91,37

90,83

86,66

89,23

Igo

80,83

82,85

83,33

90,09

-

86,84

-

-

82,05

-

93,47

94,59

88,07

91,89

85,09

lfs

166,66

53,57

49,62

48,52

54,01

lft

194,57

87,14

85,71

83,83

91,24

craniană

ln

51,02

52,0

98,07

57,14

56,6

Io

89,47

85,0

88,88

-

73,8

Ip

-

91,3

-

75,0

92,3

kdl-kdl

65

60

go-go

66

Lă~mea

bimentonieră

62

ld-gn

69

inălţ. la foramen. mentonier

69(1)

65
66
67

Lăt.

la foramen. mentonier
Înălţimea ramurii

Lăţimea minimă

Lăţ.

68

a ramurii

Unghiul mandibular
min. la foramen.
mentonier

39(3)
65

70

Lăţimea minimă

a ramurii

Înălţimea ramurii

go-go
Kdl-Kdl

I

-

126

118

128

109

107

91

105

-

47

46

46

43

46

33

36

28

35

36

31

!
! 12

36

31

32

35

12

13

10

13

I

56

78

71

63

67

I

71(1)

35

29

32

36

79

I 137°
!

112·

125°

117°

118°

ir

I 38,7

33,33

41,93

31,25

37,14

44,87

40,84

50,79

53,73

84,92

77,11

82,03

-

Înălţ. la foramen. mentonier

69

I

67

63
64

1531,4 1500,3 1710,8 1564,9 1840,2

38

59
61

i

lco

i

n-ns

56

Tea

Te.j

eu-eu

53

58

ltf

eu-eu

46

I

i

ft-ft

45

51

ltf

co-co

30

I
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Planşa

I: Satchinez - craniul din M 1
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Planşa

li: Satchinez - craniul din M5
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Planşa

III: Satchinez - craniul din M7
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Planşa

IV: Satchinez - craniul din M 9
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Planşa

V: Satchinez - craniul din M 11
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Planşa

VI : Satchinez - atlasul (a)
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BANATUL MEDIEVAL
Ioan

Haţegan,

Lucia Savulov

I. CADRUL GEOGRAFIC. ISTORIC. POPULAŢIA. HABITATUL. CNEZI
ŞI DISTRICTE.
Studiul de faţă doreşte să deschidă calea unor materiale mai ample
dedicate Ba.natului medieval. Aceasta din dorinţa de a aduce în fata
specialiştilo.r sinteze asupra unor probleme sau asupra problematicii evului
mediu bănăţean. În acelaşi timp studiile respective se vor adresa acelor
categorii de public iubitor de istorie care vrea să cunoască istoria acestor
locuri şi nu găsesc lucrările corespunzăto;\re.

1.1. CADRUL GEOGRAFIC.
Pentru o corectă înţelegere vom prezenta Banatul ca pe o regiune
geografică distinctă, delimitată de mari forme de relief şi de ape. În sensul
geografic al termenului Banatul este acea regiune delimitată la est de muntii
Carpaţi (Carpaţi Sudici - Muntii Ţarcu, Godeanu, Cernei), la nord de râul
Mureş, la vest de râul Tisa şi la sud de fluviul Dunărea. În această accepţiune geografică a fost şi este cunoscut teritoriul numit Banat.
În urma tratatelor de pace de la Versailles (1919), completate prin tratate
bilaterale între statele succesoare monarhiei austro-ungare, această regiune a
fost împărtită - pe principiul naţionalităţii între trei tări. România a obtinut 2/
3 din suprafată (66.5%) adică 18.966 km 2 , Jugoslavia 113 (32,5%) în suprafată
de 9,276 km 2 şi Ungaria 1% adică 284 km 2 •
Considerând viabile şi valabile prevederile tratatelor de pace trebuie să
folosim totuşi termenul Banat pentru epocile mai vechi din istoria regiunii
întrucât faptele s-au desfăşurat în alte epoci şi în alte organizări politice şi
administrativ-teritoriale. Acolo unde situatia permite se vor folosi şi sintagmele
„Banatul românesc" şi respectiv „Banatul sârbesc sau jugoslav" spre a contura
cu precizie afirmatiile din cuprinsul textului.
Suprafata provinciei geografice Banat însumează 28.526 km 2 •
Pe cuprinsul ei se găsesc toate formele de relief. Interesant este faptul
că ele ocupă fiecare circa 113 din suprafată. În acelaşi timp se remarcă
dispunerea munte-deal-câmpie de Ia est către vest. În felul acesta avem de-a
face cu o coborâre lentă de la este către vest a formelor de relief, apelor,
climei, florei, faunei şi solurilor.
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1.1. Relieful Banatului
1.1.1. Muntii
În privinţa lanţurilor muntoase ce mărginesc, în patea estică, Banatul
sunt Munţii Carpaţi. Masivele muntoase fac parte din două subdiviziuni
ale Carpaţilor: cei meridionali (munţii Ţarcu şi Cernei) şi cei Occidentali
(munţii Semenicului, Aninei, Dognecei, Almăjului, Locvei, Poiana Ruscă,
defileul Dunării şi culoarele Reşiţei, Timiş, Cerna, Mureşului şi Depresiunea
aceştia

Almăjului).

Munţii Ţarcu 1

sunt situaţi în estul Banatului, despărţindu-l de Transilvania. Sunt delimitaţi de culoarele depresionare Bistra şi Timiş-Cerna spre vest
şi respectiv Râul Rece - Râul Şes - Râul Mare la sud-est. Relieful este
dispus în amfiteatru cu înăltimi ce cresc de la 500-700 m. până la 2.100 m.
Puternic fragmentat de văi, relieful este împărţit în câteva subunităţi dominate
de vârfurile Ţarcu-Căleanu 2190m), Baicu (2123 m), Bloju (2192 m) şi
Muntele Mic ( 1802 m). Poduri larg vălurite, dispuse în două trepte,
completează imaginea acestora. Precipitaţiile abundente, abundenţa izvoarelor şi
pajiştile numeroase au dus la apariţia, încă de timpuriu, a unei intense vieţi
pastorale. O treaptă intermediară o r~prezintă cea cu înălţimi de 1300-1400 m.
Văile sunt în general înguste, dar unele se lărgesc şi formează mici depresiuni
cu fundul relativ plat· şi pante mai domoale (Poiana Mărului, Plopu şi Rusca).
Treapta joasă a acestor munţi este împădurită aproape în întregime. Predomină
pădurile de fag, pâlcurile de carpeni şi molizi.
Munţii Cernei 2 sunt delimitaţi la vest de depresiunea Caransebeş-Mehadia
şi la sud-est de valea Cernei, la nord de munţii Godeanu. Există o culme
principală (Culmea Vlaşcu) cu o lungime de 40 km şi una mai mică şi mai
joasă de 15 km (Culmea Cornereva). Sunt despărţite de depresiunea Comereva.
Vârful Poiana Mare de 1.364 m este cel mai înalt din această culme. Pajiştile
au permis şi aici viaţa pastorală. Pădurile urcă până spre 1300 m altitudine,
fiind predominant făgete, urmate de goruni, mojdrean, cer, gârniţă. Climatul
munţilor înalţi se completează cu cel de cruţare din depresiuni, fiind vizibilă
şi o influenţă submediteraniană pe valea Cernei.
Munţii numiţi ai Banatului 3 , fac parte din Carpaţii Occidentali. Ei se
întind între valea Mureşului la nord, cea a Dunării la sud, depresiunea Haţe
gului la est şi dealurile Banatului la vest. Situaţi în extremitatea sud-vestică a
arcului carpatic, Munţii Banatului se deosebesc de ceilalţi prin câteva caracteristici: o fragmentare tectonică accentuată, o anume dispunere a interfluviilor
şi depresiunilor, căderea în trepte de la est spre vest.
În ansamblu Munţii Banatului apar ca o asociere de horsturi, semihorsturi
şi grabene aşezate Ia un nivel mult mai coborât decât Carpaţii Meridionali.
Culoarele limitrofe sunt etapele unei evoluţii complexe, pe fondul cărora s-au
format elemente de peisaj cu un mare grad de complexitate dar şi cu
particularităti locale. În Munţii Aninei se află cel mai expresiv relief carstic, în
munţii Semenicului şi Poianei Ruscă există mari suprafeţe de nivelare.
Caracteristice sunt şi marile culoare străbătute de Dunăre, Cerna, Timiş, Bistra
şi Mureş. Munţii Banatului se încadrează în zona climatică a munţilor cu
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altitudini mijlocii. Efecte predominante au masele de aer dinspre vest, sud-vest
şi nord-vest. Influenta maselor de aer dinspre Marea Mediterană generează
adeseori timp umed, cu nebulozitate accentuată, precipitatii şi încălziri locale
persistente,
Reteaua hidrografică a muntilor Banatului este tributară direct Dunării.
Fac exceptie câtiva mici afluenti ai Mureşului. Râurile care străbat aceşti
munti, îşi au izvorul aici iar văile lor sunt largi, cu terase care au permis
locuirea umană de timpuriu. Aceste râuri sunt Timişul, Nera, Caraşul şi Cerna.
Solurile din zona muntoasă sunt brune acide, trecând pe culmile cele
mai înalte, la soluri brune feriiluviale şi podzoluri hunico-feriiluviale. În zonele
mai joase există soluri brune şi brune luvice iar pe calcare s-au dezvoltat
rendzine, soluri brune, terra rossa. În depresiuni şi pe culoare există în special
solurile aluvionare.
Vegetaţia este o îmbinare a elementelor montane central-europene cu cele
sudice, cu rarităti floristice datorită climatului submediteranean. Pădurile de
foioase (fag, gorun) sunt cele mai întinse, urmate de pădurile de amestec (fag,
gorun şi molid), alternează cu pajişti mezoxerofile şi cu terenuri arabile.
Păduri de cărpinifă, liliac sălbatic, mojdrean, scumpie, alun turcesc, simbovină,
artar trilobat, conservă vegetatia de tip submediteranean.
În privinta terenurilor, datorită conditiilor pedoclimatice în munti există
azi o predominantă a celor forestiere. Dacă azi ele ocupă 52% din total teren
în evul mediu procentajul trecea cu sigurantă de 60-76%. Şi tot azi păşunile
şi fânetele ocupă circa 30% din această suprafată. Considerăm că ele erau la
fel şi în evul mediu. Suprafata agricolă totală azi în munţii Banatului este de
18% din totalul terenurilor. Pentru evul mediu, Ia regimul de locuire şi la
intensitatea acestuia zona montană bănăteană putea avea circa 10% din întreaga
suprafată montană disponibilă pentru agricultură.
·

1.1.2. Dealurile Banatului
Ele se desfăşoară de Ia malul Mureşului la nord şi până la valea Nerei
în sud şi apar drept o treaptă piemontană bine individualizată la marginea
vestică a muntilor Banatului 4 . Altitudinea se menţine între #200 şi 300 metri.
Valori mai mici de 200 se găsesc doar în trei depresiuni (Făgetului, Brebului
şi Caraşului) iar altitudini mai mari de trei sute de metri doar în dealurile
Lipovei, Lugojului şi Buziaşului. Înăltimi mai mari de 400 m se datorează
aparitiei şisturilor cristaline şi a rocilor eruptive. Ele apar în dealurile Bulzei
(dealul Cirodan de 459 m), Lugojului (Măgura Surducului de 496 m), Oravitei
(Tâlva Mică de 430 m).
Dealurile bănătene formează un ansamblu de culmi ce se înclină uşor
spre câmpie, de care sunt separate prin diferente foarte mici, de multe ori
pierzându-se lin în această câmpie. Limita dinspre munte este marcată prin
denivelări pronuntate ca urmare a diferentelor tectonice şi structurii litologice
diferite. La contactul dintre deal şi munte apar mici depresiuni de contact, iar
văile îşi micşorează profilul longitudinal şi se lărgesc dintr-o dată.
Dealurile sunt străbătute de râuri ce înaintează, cu văile lor largi, adânc
în cuprinsul acestora, marcând astfel discontinuităti. Cea mai importantă este
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Timişului ce pătrunde până spre Caransebeş. Acelaşi Timiş desparte în
regiunea deluroasă locală. La nord-vest şi nord se află Dealurile
Lugojului şi Lăpugiului, Depresiunea Făgetului şi Dealurile Lipovei. Iar Ia sud
vest sunt dealurile Pogănişului, Dognecei şi Oraviţei precum şi depresiunea
Caraş ului.
Regimul climatic suferă aceleaşi influenţe ca şi munţii Banatului cu un
minus în privinţa influenţei submediteraneene. Valorile termice anuale sunt în
jurul a 11°C şi peste aceasta în depresiuni. Precipitaţiile medii anuale sunt
cuprinse între 700 şi 800 mm, coborând uşor în depresiuni.
Solurile dominante în regiunea deluroasă sunt cele brune luvice
(podzolite) şi luvisolurile albice (soluri podzolice argiloiluviale). În zona
şisturilor cristaline apar soluri brune luvice şi psamosolurile, în timp ce pe
magnatite există solurile brune acide şi andosolurile. În văi şi depresiuni
predomină solurile aluvionare. Pădurile sunt de cer, gârnită şi gorun. Cele mai
mari suprafeţe sunt ocupate de pajişti colinare secundare şi terenuri agricole.
Poziţia acestor dealuri între munţi şi câmpie s-a reflectat şi numeroase
condiţii de favorabilitate în desfăşurarea vieţii omeneşti şi a activităţii
economice. Ca urmare o mare parte a districtelor româneşti bănăţene s-au
constituit pe acest perimetru. Circa 3/4 din suprafaţa lor totală a constituit
teritoriul mai multor zeci de districte.

cea a
două

1.1.3. Câmpia Banatului
Face parte din marea câmpie panonica. În acelaşi timp câmpia bănăţeană
este împărţită azi între România şi Jugoslavia. O parte mai mică este în
România şi cea mai mare parte în Jugoslavia. Cu excepţia măgurii Vârşeţului
restul Banatului sârbesc este o câmpie, în cea mai mare parte joasă, cu mici
porţiuni de câmpie înaltă. Revenind la câmpia bănăţeană în ansamblul ei,
aşezată între dealuri şi Tisa-Dunăre, menţionăm faptul că ea se dsfăşoară de Ia
nord către sud, pe o lăţime destul de mare, peste 100 km, uneori mai lată
datorită numeroaselor înaintări spre est, printre dealuri şi chiar pe culoarele
intramontane. Ea se suprapune unor regiuni scufundate în trepte, de la est
spre vest, cu un mai pronuntat caracter piemontan la est din cauza conurilor
aluvio-proluviale largi, parţial îngropate de material aluvionar mai recent.
Partea vestică a câmpiei bănătene are un aspect jos, aproape neted, cu foarte
puţine diferenţieri
morfologice şi litologice, supusă intens unor procese de
înmlăştinire şi colmatare.
În urma unei îndelungate evoluţii paleogeografice sub influenta
mişcărilor fundamentului propriu sau din regiunile vecine relieful câmpiei apare
dispus în trei trepte: câmpia înaltă, câmpia intermediară şi câmpia joasă. Din
prima categorie fac parte câmpiile Vingăi, Buziaşului, Gătăii şi Fizeşului, cu
altitudini între 140-200 m, brăzdate de mai multe râuri ce le fragmentează.
Câmpia intermediară se menţine la valori de 100-130 m şi se pot individualiza
atât câmpii de glacis (Hodoni, Duboz, Tormac, Jamu Mare) cât şi câmpii
tabulare pe bază de loes (câmpiile Aradului, Sânnicolaul Mare). Treapta cea
mai joasă ocupă cele mai mari suprafeţe şi este legată de activitatea reţelei
hidrografice de dinainte de lucrările de indiguiri. Ca urmare relieful câmpiei
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bănăţene

joase arată ca o suprafaţă întinsă de divagare, cu aspect de luncă,
de numeroase albii părăsite. S-au suprapus procese de înmlăştinire
(azi desecate) ori o pătură de loess pe porţiunile ceva mai ridicate.
Regimul climatic al câmpiei bănătene se află sub influenţa dominantă a
maselor de aer vestice dar se resimt şi influenţe mediteraneene. Temperatura
medie anuală este, în general, sub 11°C iar precipitaţiile medii anuale între
550 şi 650 mm.
Reteaua hidrografică cuprinde râurile Mureş, Bega veche (Beregsău),
Bega, Timiş, Bârzava şi doar parţial Caraşul şi prezintă particularităţi ce sunt
dependente de câmpia de subsidenţă pe care o străbate. Toate râurile au pante
foarte mici şi au multe meandrări, divagări şi despletiri. Sunt numeroase cursuri
de apă părăsite, mlaştini şi terenuri sărăturoase. Intervenţia omului a început
acum câteva secole, accentuându-se abia în ultimele două.
Solurile prezintă o foarte mare varietate. În câmpia înaltă (piemontană)
predomină cernoziomurile vermice, cambice şi argiloiluviale, cele brune argiloiluviale, luviosolurile albice, vertisolurile şi lăcoviştile. În câmpia intermediară
şi cea joasă predomină solurile de tip cernoziom tipic carbonatic, cernoziom
vermic, cernoziom gleizat şi cel cambie, vertisoluri, lăcovişti etc. Pe aceste
soluri predomină terenurile arabile şi pajiştile puternic modificate.
Problema mlaştinilor bănătene a fost, şi este, încă, un subiect interesant,
folosit în diverse scopuri. Locuirea umană constantă şi numeroasă în câmpia
joasă este o realitate a ultimelor două secole. Iar pentru problema în discuţie
- districtele bănăţene - nu interesează. Din cadrul câmpiei districtele au
ocupat doar părţi însemnate din cea piemontană (înaltă), părti modeste din cea
intermediară şi aproape deloc pe cea joasă.
brăzdată

1.2. Clima
Din larga

paletă

a

şi

habitatul uman.

determinărilor

climatice vom detalia aspecte ale

unităţilor bioclimatice şi respectiv agroclimatice 5 . Zona geografică a Banatului

se

încadrează,

din punctul de vedere al bioclimatului, în bioclima sedativ
(de crutare). Se întinde în câmpie şi în zona dealurilor şi podişurilor până Ia 600-800 m. Parametrii climatici variază în limite moderate fapt
ce solicită foarte putin sistemul nervos central şi vegetativ, precum şi glandele
cu secretie internă. Numărul zilelelor cu confort termic din vară este foarte
mare, senzatia fiind de zile confortabil-răcoroase. Stresul global anual (cutanat
şi pulmonar) este cel mai redus din toată România.
În privinta necesităţilor plantelor fată de climă regiunea bănăteană,
împreună cu cea crişană, constituie o unitate. Această câmpie Banato-Crişană
se caracterizează prin contraste termice şi pluviometice mai putin pronunţate, cu
regim termic şi de umezeală uniform repartizate în timp şi spatiu. Potentialul
termic este relativ ridicat atât iarna cât şi vara. Trecerile de la vară-iarnă şi
invers se desfăşoară lent, cu primăveri lungi şi ierni scurte. Umezeala productivă este suficientă tot anul. Resursele agroclimatice sunt dintre cele mai
prielnice pentru marea majoritate a culturilor agricole.
Dealurile Banatului dispun de un regim termic mai moderat. Iarna pe văi
şi în depresiuni se produc inversiuni de temperatură, fundul fiind mai rece
indiferentă
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decât versantii. Convecţia termică şi dinamică produsă pe versanti determină o
nebulozitate mai mare tot timpul anului; umezeala şi precipitatiile sunt mai
mari. Resursele climtice sunt mai bogate decât cele ale solurilor cultivate.
Datorită solurilor potentialul productiv scade de la est spre vest.

1.3. Apele
Prezenţa apei m formele sale cunoscute (râuri, lacuri, ape subterane) este
o conditie decisivă pentru prezenta omului şi locuirea sa într-o anumită zonă 6 .
Apele subterane (freatice şi de adâncime) completează şi înlocuiesc celelalte
două categorii şi permit astfel locuirea umană în locuri unde primele nu sunt
prezente.
Dealurile şi câmpia Banatului având un climat temperat-continental
dispun de o retea întinsă de apă freatici:., alimentară abundent în timpul iernii
din precipitatii. Dealurile piemontane nu prea oferă conditii favorabile
acumulării apelor freatice şi adâncimea acestora este între 16 şi 25 m. În
câmpiile piemontane şi în glacisuri adâncimea scade de Ia 10-15 m la 5-10
m. În câmpia joasă apele freatice sunt acumulate în nisipurile pleistocenice.
Adâncimea lor se menţine Ia 3-6 m în câmpiile interfluviale şi între O şi 3 m
în ariile joase. Sub aspect hidrochimic predomină apele bicarbonate cu tendinţe
de salinizare continentală sulfatică în de.aluri şi câmpii.
În zona bănăţeană se găsesc ape d·! adâncime, variate ca structură, tipuri
hidrochimice şi termalitate. Cum acestea au fost extrem de putin folosite în
perioada medievală considerăm suficienlă doar semnalarea lor ca şi a celor
minerale.
Râurile reprezintă principala structură hidrografică şi cele îndeobşte
cunoscute. De-a lungul acestora s-au a!;)ezat oamenii la începutul dezvoltării
societăţii omeneşti. Râurile au constituit, împreună cu terasele, văile, depresiunile, culoarele adiacente, locuri favorabile locuirii umane. Râurile care
bordează zona şi o delimitează de restul teritoriilor sunt Mureşul, Tisa şi
Dunărea. Un semicircuit în care Mureşul se varsă în Tisa şi aceasta în Dunăre.
Cu exceptia unor mici afluenţi locali Mureşul nu are o arie foarte largă.
Celelalte râuri care-şi au izvorul în Banat sunt afluenti direcţi (sau indirecţi ai
Tisei şi Dunării). Cel mai important este râul Timiş cu un bazin hidrografic de
5.797 km 2 • Îl urmează Bega cu 2.391 km 2 suprafaţa bazinului. Bega şi Aranca
se varsă în râul Tisa, iar Timişul cu afluenţi ca Pogăniş, Bârzava, Caraşul şi
Nera se varsă în Dunăre.
Lacurile existente în Banat sunt destul de puţin numeroase şi de mici
dimensiuni. Nu au constituit niciodată a resursă hidrografică principală.

IA. Vegetatia
Din acest punct de vedere Banatul face parte din mai multe regiuni
fitogeografice 7 • Aria ce~1 mai cuprinzătoare este regiunea marocanezomediteraneană care cuprinde subregiunea mediteraneaă. La rându-i această
subregiune se împarte în trei regiuni: provincia dacică, provincia daco-ilirică şi
provincia panono-ilirică. Subprovincia banalo-getică este o parte a provinciei
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dacice şi cuprinde mai multe districte: districtul Munţilor Poiana Ruscă ce are
ca elemente caracteristice pădurile de fag balcanic cu elemente dacice; districtul Munţilor Banatului ce are numeroase relicve terţiare, specii rare şi
endemice, precum şi tufărişuri de tip submediteranean.
Provincia daco-ilirică este specifică vestului României şi se caracterizează prin păduri de cer şi gârniţă, cu pajişti. Din această provincie fac
parte şi districtele fitogeografice ale Dealurilor Banatului şi Culoarul Mureşului, având drept specific alternanta de fitocenoze şi diverşi hibrizi de stejari.
Provincia panono-ilirică are drept district şi Câmpia Banatului, care se
caracterizează prin pâlcuri de păduri şi multe specii sudice.

1.5. Fauna
fauna este împărţită în mai multe provincii: dacică,
Banatul, prin treptele sale de relief, se încadrează parţial
în fiecare dintre acestea. Astfel părţi estice bănăţene au o faună de tip dacic,
adică centrul-european cu elemente locale. Fauna specifică provinciei panonice
ocupă câmpia vestică. Este vorba despre faună central-europeană cu elemente
pontice: mamifere, batracieni, lepidoptere şi chilopode. Provincia moesică are o
faună central-europeană infiltrată cu elemente submediteranene şi mediteraneene.
Este prezentă şi în Banat în partea sud-estică.
Ca

şi

vegetaţia

moesică şi panonică 8 .

1.6. Solurile
Ţinând seama de formele de relief şi de tipurile de sol adiacent în
România au fost zonale pedogeografie, cinci mari unităţi (regiuni) 9 • Regiunea
Banato-Crişană reprezintă una dintre ele. La rându-i fiecare regiune se împarte
în districte. Între regiune şi districte se interpun domeniile. Pentru cea citată
există trei: argiluvisoluri şi cambisoluri; molisoluri şi soluri neevoluate. Pentru
fiecare există mai mult subdomenii. Dar iată o sinteză a acestor categorii de
soluri bănătene.
Din primul domeniu (argiloluvisoluri şi cambisoluri) subdomeniul B
(soluri brune luvice şi soluri brune cu eu-mezobazice asociate cu soluri brune
argiloluviale şi cu luvisoluri albice) fac parte următoarele districte: Dealurile
Lipovei, Lăpugiului şi Lugojului, Dealurile Pogănişului. Subdomeniul C (soluri
luvice albice pseudogleizate şi pseudogleice şi planosoluri asociate cu soluri
brune luvice) cuprinde şi un district bănăţean anume dealurile Doclinului,
Buziaşului şi depresiunea Caransebeşului. Subdomeniul E cuprinde soluri brune
argiloluviale şi brun roşcate asociate cu soluri hidromorfe) ce există în Câmpia
Vingăi. Subdomeniul F cuprinde soluri brune luvice şi vertisoluri asociate cu
planosoluri şi are în Banat un singur district: dealurile Oraviţei, depresiunea
Caraşului şi vestul câmpiei Bârzavei.
Domeniul molisolurilor, subdomeniul B (cernoziomuri argiloluviale şi
cernoziomuri cambice asociate cu cernoziomuri) cuprinde districtul vestului
Câmpiei Vingăi. Subdomeniul D (cernoziomuri şi cernoziomuri gleizate asociate
cu soluri hidrmorfe) cuprinde districtul câmpiilor Arancăi şi Jimboliei.
Subdomeniul E (cernoziomuri cambice asociate cu lăcovişti şi soluri aluviale)
cuprinde districtul Câmpiei Timişului şi vestul Câmpiei Bârzavei.
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Iată o sumară schi tă geografică a Banatului. Ea este valabilă şi pentru
perioada medievală. Micile corecturi în privinta unor realităti geografice medievale au fost făcute la fiecare domeniu în parte. Interventia omului a modelat
partial mediul geografic. Semnele exterioare constau în restrângerea zonei
pădurilor la deal şi câmpie, creşterea spectaculoasă a suprafetei arabile,
tehnicile agricole noi, îndiguiri, desecări şi i:cigatii.

1.2. Cadrul istoric
1.2.1. Numele provinciei
Regiunea cunoscută azi sub numele de Banat a avut în decursul istoriei
mai mulde denumiri. Parte a spatiului tracic, apoi a ramurii nordice a acestora
- dacii, ea era cunoscută drept o parte a Daciei. Cucerită de către armata
romană în anul 101 e.n. provincia a fost înglobată în Dacia Romană. Mai apoi
a făcut parte, cu prilejul noilor împărtiri romane, din Dacia Superioară. Unele
încercan instoriografice mai vechi au încercat să localizeze Malva în Banat,
fără însă a fi convingătoare. Din perioada voievodatului bănătean din secolele
X - XI cunoaştem existenta unei tări („terra" şi chiar „regum") condusă de
Glad şi nepotul său Ahtum. Zona acestui regat prefeudal cuprindea Banatul şi,
peste un secol, şi Crişana.
În ordine cronologică prima este acea denumire de „Banat de Severin",
existentă încă în secolul al XIII-iea. Nici până astăzi situatia acestei formatiuni
politice, militare şi administrative nu a fost clarificată. A fost o creaţie a
regalităţii arpadiene în tendinţa de a opune forţelor militare venite dintre est pe linia Dunării şi a Carpaţilor - o marcă militară. În sensul cel mai larg
teritoriul Banatului de Severin îngloba părţi ale Banatului şi ale Mehedintului.
în proporţii greu de apreciat, în nici un caz însă integral. Din realităţi mai noi
(sec. XIV-XV) putem deduce totuşi o zonă montană şi piemontană adiacentă
cetătii Severin şi altor câtorva cetăti din preajmă. Banatul de Severin va fi
obiect de dispută între regalitatea maghiară şi voievozii Ţării Româneşti în
secolul al XIV-iea şi chiar în prima jumătate a celui următor. Îşi va pierde
importanta militară la începutul secolului al XV-iea şi va sfârşi sub loviturile
otomane la 1524. Autoritatea militară în special, dar şi partial adminstrativă, a
banilor de Severin se va extinde şi asupra unor districte româneşti, în special
a celor opt privilegiate. Efortul militar al românilor, organizaţi în aceste forme
administrative proprii, va fi deosebit de important în stăvilirea ofensivei
otomane. Ca urmare şi regii Ungariei vor acorda respectivelor districte privilegii care le vor conserva autonomia pe o lungă perioadă de timp. 10
Papa Grigore al XI-iea numeşte această zonă la anul 1373 drept „ ... in
metis Ungarie circa Sebest et maiorem Wlachiam ... "1 1 (în hotarele Ungariei către
Sebeş (Caransebeş) şi Valahia cea Mare (- Ţara Românească). O hartă italiană
din anul 1453 are trecută peste regiunea bănăteană denumirea de „principio
della Valachia" 12 • Călugărul şi misionarul Ioan de Capistrano numeşte la 1455
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Banatul drept „ ... partis Cismontanis" (părţile de dincoace de munţi) 13 • Leonardo
Batta trimis al curţilor italiene în Ungaria anului 1476 numeşte Banatul drept
„ ... terra chiamata Themisvar ... " 14 • Pentru umanistul român Nicolaus Olachus Ia
1536 „regiunea situată intre acest Timiş şi râul Mureş se numeşte Timişana" 15 • O
hartă germană din anul 1536 numeşte regiunea dintre Mureş - Dunăre - Olt
„Transalpina" amplasând şi principalele cetăţi: Cenad, Semlacul Mare, Vărădia,
Orşova 16 • În anul 1551 pentru Habsburgi Banatul era numit „ Tomascherischen
Landtschafft" 17 .
O altă denumire generică, nu numai pentru Banat, ci pentru regiunile
dintre Carpaţi şi Tisa, din Maramureş şi până la Dunăre, era cea de Partium.
Ea definea iniţial - Ia sfârşitul secolului al XV-iea - o regiune militară cu rol
de cordon defensiv antiotoman, ce se afla sub co·nanda comiţilor de Timiş. Cu
timpul toate comitatele aflate în această regiune au moştenit apelativul. Ele au
fost constituite moral în acele „părţi ungurene" ce figurează şi în acte până
Ia 1918. Toate comita tele bănăţene figurau în acest Partium, inclusiv cele
centrale şi estice; deci şi districtele româneşti bănăţene erau componente.
Giovan Andrea Gromo, călător italian prin Banatul veacului al XVI-iea,
mai precis prin părţile sale răsăritene, în anii '70, numeşte această parte
„ Valachia Cissalpina" şi „ Valachia Citeriore" 18 adică Valahia de dincoace de
Alpi" sau Valahia de dincoace (de lângă noi). Un urmaş de-al său, scrie după
două decenii (1584) G.P. Campani, că „Oradea este in Partium, Lugojul şi Caransebeşul sunt in Valahia" 19 • Amândoi italienii confirmă caracterul românesc al
acestei Valachii prin mărturii directe asupra locuitorilor. La peste trei decenii
după Gromo trei rapoarte ale călugărilor iezuiţi confirmă faptul că Caransebeşul şi Lugojul sunt provincie românească 20 • l'nsuşi Mihai Viteazul, donând
credinciosului său Gheorghe Borţun satul Sărăzani, recunoaşte la 1 ianuarie
1600 că aceasta era în „ ... cis Transilvaniam partiumque" (în aceste părţi dinspre
Transilvania) 21 .
O atenţie deosebită trebuie acordată acelei formaţiuni politico-administrative numite „Banatul de Lugoj - Caransebeş"' .22 El s-a constituit în jurul
anilor 1526-1536 în condiţiile în care forţa districtelor privilegiate româneşti
intră în conflict cu puternicul comite de Timiş, Petru Petrovic şi-şi îndreaptă
privirile spre Transilvania. Numit şi comitatul Severin, şi provincie, şi zona
Lugoj-Caransebeş, sau zona Caransebeş-Lugoj, până la urmă se încetăţeneşte
sintagma „Banatul de Lugoj - Caransebeş", deşi „capitala" era la Caransebeş.
Această formaţiune politico-adminitrativă avea un imens rol militar. Înşişi
Habsburgii detaliază acest rol în 1551 şi 1552 şi încearcă să-şi apropie
această puternică forţă militară antiotomană. Campania otomană de cucerire a
Banatului din vara anului 1552 devastează aceste zone, după cucerirea
Timişorii, dar nu Ie ocupă. Cauza este intervenţia domnului muntean care
convinge Poarta Otomană asupra câştigului avut prin menţinerea acestei zone
libere. ŞI într-adevăr a existat un câştig, dar nu pentru sultan ci pentru ţările
române. Între 1552 şi 1658 acest Banat de Lugoj - Caransebeş a fost o forţă
militară de excepţie, cu prestaţii armate deosebite, în cadrul principatului Transilvaniei. Pentru această prestaţie militară Patriciu Drăgălina a aflat o sintagmă
uluitoare prin simplitate şi complexitate. El i-a numit de nobilii şi oştenii
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romani de aici „condotierii răsăritului". În anul 1658 otomanii, deranjaţi de
acest obstacol, impun drept condiţie a înscăunării principelui transilvan Acaţiu
Barcsay (Bârcean) cedarea acestui Banat. A fost înglobat în eyaletul Timişoarei
doar 30 de ani, rămânând apoi în mâna Habsburgilor.
Teritoriul acestui Banat era alcătuit din fostele districte Caran, Sebeş,
Lugoj, Mehadia şi în anumite perioare (vezi 1594-1600) şi Almăj, Făget,
Marginea, Bujor, Susani, etc. În acest fel el se întindea de la Mureş până în
valea Cernei şi de Ia Carpati până spre Bocşa şi Oraviţa. În sensul restrâns
Banatul ocupa culoarul Timiş-Cerna, cu munţii din jur, depresiunea Caransebeş,
valea Bis trei, valea superioară a Pogănişului. Fără o exitenţă anterioară a
districtelor româneşti nu ar fi fost posibilă nici existenţa acestui Banat de
Lugoj-Caransebeş.

Pentru continuitatea românilor aici şi a acelor „Valachii" atestate anterior,
sunt relevante şi mărturiile călugărilor trimişi de mitropolia ortodoxă de Ipek
să strângă milele în anii 1660 şi 1666 23 • Aceştia consemnează faptul că,
trecând Dunărea, au intrat în „ VlaSka", sau în „ Vlaskozemski" (Valahi a sau
pământul Valahiei). Tot un reprezentant ortodox, patriarhul Arsenie Cernojev'ic
scrie în 1690 împăratului Ia Viena cerând ca privilegiile ilirice să fie aplicate
şi în „această mică Valahie de lângă Transilvania" 24 (hac parvam Valachiam
praeterea Transsylvanicam ... ". La 1694 Consiliul de război vienez consemnează
şi el aceiaşi expresie „Parvam Valachiam" 25 •
Cel care transcrie pentru prima dată numele provinciei drept Banatul ...
este cunoscutul Luigi Ferdinando Marsigli. Cu prilejul călătoriilor sale pe aici
în anii 1688-1699 cunoaşte bine zona şi oamenii. Inspirindu-se din vechiul
Banat de Severin şi probabil şi din cel de Lugoj-Caransebeş, Marsigli consemnează în ciornele tratatului de pace de la Karlovitz (1699) şi chiar în
textul final numele de „Bantus Temesvariensis" (Banatul Timişoarei), modificat
ulterior în Banatus Temesiensis (Banatul Timişan) 26 • Prin contractie s-a ajuns
mai apoi Ia forma simplă Banat. Oricum această formă conservă amintirea
rolului strategic şi militar al zonei în cursul evului mediu, rol asumat de
populaţia românească majoritară aici şi constituită în propriile-i forme politice
şi administrative, districtele.

I. 2.2.

Spaţiul

istoric în evul mediu

Banatul a fost atât unul dintre teritoriile etnogenzei româneşti, cât şi cel
ce a suportat aproape toate aceste migraţii. Cu excepţia slavilor, pecenegilor,
cumanilor şi ungurilor, restul populaţiilor migratoare au plecat natural sau au
rămas şi au fost asimilate în timp, fără a lăsa urme materiale persistente şi
consistente. Unele grupuri au fost atât de puţin numeroase, de ordinul sutelor
sau a miilor, încât nu au contat în echilibrul etnic al regiunii. Alte grupuri de
populatii migratoare au stat aici timp de decenii sau chiar secole dar au
sfârşit prin a fi asimilate organic datorită nivelului superior al culturii materiale şi spirituale autohtone.
În acest lung răstimp de bulversări economice, sociale şi militare autohtonii şi-au continuat existenta în forme moştenite de Ia romani. Este vorba
despre obştile săteşti, acele judecii sau romanii populare după cum fericit le-
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a numit Nicolae Iorga. Aceste obşti Uudecii) romanii populare în evoluţia
temporală s-au organizat în uniuni de obşti ce sunt strămoşii
cnezatelor de vale de mai târziu.
Descoperirile arheologice au confirmat atât existenta cât şi dezvoltarea
formelor specifice de organizare românească 28 . Romaniile populare, urmaşele lor
cnezatele, cu forma superioară cnezatele de vale (uniunile de obşti
teritorializate) şi voievodatul, sunt realităţi sociale, economice şi administrative
ale veacurilor VIII-X. Legăturile permanente cu lumea bizantină şi balcanică
sunt elemente de continuitate dar şi de progres social într-un timp istoric
marcat de ridicarea presiunilor militare şi politice străine.
Societatea omenească de pe teritoriul bănăţean, Ia cumpăna celor două
milenii ale erei noastre, este reliefată atât arheologic cât şi documentar. În
acest din urmă caz apelăm la mărturiile notarului anonim al regelui Ungariei şi
la legendele despre viaţa şi activitatea lui Gerard, primul episcop „latin" al
Cenadului 29 . Completându-se între ele aceste izvoare, dublate în timp de altele
de mai mică importanţă, vorbesc despre existenţa seculară a unui voievodat
bănătean. În secolul X acesta era condus de către ducele Glad şi încorpora
toate părţile Banatului. Conflictul cu triburile maghiare încheiat pe malul
Dunării îl permite ducelui local să păstreze existenţa liberă a formaţiunii sale
de tip etatic incipient.
Continuitatea dinastică a ducilor (voievozilor bănăteni) este fapt singular
în epoca preetatică românească, fiind însă confirmat documentar. Atât Ahtum
cât şi Chanadinus sunt nepoţii lui Glad. Iar rivalitatea dintre ei duce Ia
învrăjbire şi apoi război intern, căruia I se suprapune trădarea lui Chanadinus
şi intervenţia maghiară. Moartea lui Ahtum nu înseamnă lichidarea voievodatului ci doar schimbarea celui ce-I conduce. Acest principiu al unei singure
familii stăpânitoare de ţară, cu reprezentanţi aleşi din ramura principală sau
ramuri colaterale, este şi o realitate a întregului ev mediu românesc, indiferent
de zonă.
Voievodatul bănăţean condus de Ahtum este numit de izvoarele citate o
ţară „terra", „regum" (regat). El îngloba atât Banatul cât şi Crişana. Menţio
narea documentară a unor structuri economice de tip feudal (raport suzeranitate
- vasalitate) între masa tărănimii şi vârfurile nobiliare; raporturi de posesie a
pământului, a unor sate de robi şi/sau ţărani aserviţi, a unor cirezi de vite,
este dublată arheologic. Ducele are putere emitentă (dominium eminens) semn
că stăpânea ţara. O pătură feudală în constituire era în jurul acestuia şi
beneficia de donaţii funciare sau în bunuri mobile pentru serviciile prestate.
Există o reţea de cetăţi pe axele principale de invazie, există deja elementele
oştirii feudale, dar şi a obştilor ridicate la cerinţa voievodală.
Există şi o organizare bisericească de tip creştin „grecesc", cu preoţi în
biserici şi călugări în mănăstiri. Este menţionată o asemenea mănăstire Ia
Cenad, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul. Botezul lui Ahtum Ia „greci"
indică legăturile permanente cu lumea imperială bizantină şi forma orientală a
credinţei creştine; după câţiva ani marea schismă a creştinismului va împăqi
credinţa în catolică şi ortodoxă. Şi maghiarii fuseseră creştinaţi în secolul X în
ritul „grecesc" pentru ca ulterior, la anul 1001 Ştefan I să-i convertească
forţat şi total la ritul latin (Catolic).
firească
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Confruntarea militară dintre Banatul ducal al lui Ahtum şi trupele regelui
I al Ungariei, conduse de către vărul său trădător Chanadinus, se
desfăşoară la sfârşitul primei treimi a secolului al XI-iea, pe parcursul a mai
multor campanii. Uciderea lui Ahtum înseamnă doar schimbarea deţinătorului
puterii în condiţiile omagiului prestat regelui ungar. Acest omagiu şi vasalitatea,
corect înţelese în accepfiunea medievală, nu înseamnă intrarea automată a zonei
în sfera politică a regatului maghiar.
Înglobarea voievodatului bănăţean în structurile regalităţii arpadiene a
fost un proces îndelungat şi nicidecum un moment. Numeroase exemple stau
mărturie acestui proces: sociale, economice, administrative. Apreciem faptul că
acest proces s-a întins pe mai bine de un veac şi jumătate. În acest fel
structurile feudale au început să acţioneze asupra Banatului de vest şi centru
abia în jurul anilor 1200 şi abia după invazia tătară din 1241, putem vorbi
despre exercitarea suveranităţii regale în formele „clasice". Ele sunt însă
diferite de cele de tip feudal occidental, întrucât şi regalitatea arpadiană era
distinctă de acest model. Acest fapt va fi vizibil în secolul al XIV-iea când
regalitatea angevină impune un model f·.!Udal de tip occidental.
Aceste considerente nu sunt urma:·ea unor idei politice, naţionaliste ori
şovine, cu o urmare a analizei sistemati::e şi detaliate a situaţiei Banatului în
perioada secolelor X-XIII. Analizând in :rarea localităţilor bănăţene în aria de
interes a documentelor oficiale putem observa o zonare, în spaţiu şi timp,
întinsă pe mai multe perioade. Iniţial rnnt amintite aşezări din colţul nordvestic şi valea Mureşului, apoi din zona de câmpie joasă, câmpia înaltă cu
intruziuni în cea colinară. Şi ultima etapă (ce coresp~nde secolului al XIV-iea)
înseamnă pătrunderea în zona piemontană şi montană. Constatăm aşadar o
înaintare „feudală" de la vest spre est, extinsă pe câteva secole.
O adevărată „explozie" de atestări documentare a aşezărilor bănăţene se
produce în secolul al XIV-iea, îndeosebi în a doua jumătate a sa. Ea nu poate
fi pusă nicidecum pe seama unei populări masive, ci doar pe momentul în
care aceste aşezări intră în sfera relaţiilor de producţie de tip feudal şi de
instituţionalizare a acestor relaţii. Atestarea documentară relativă târzie a
comitatelor, ca forme politico-administrative: 1156 Arad, 1177 Timiş, 1197
Cenad, 1200 Caraş, este o dovadă a acestei lente pătrunderi spre est. Rezistenţa vechilor forme de organizare autohtonă - cnezatele - a determinat
Ştefan

această încetineală organizatorică.

La data desfăşurării acestui proces putem constata o linie de demarcaţie
foarte interesantă. Consemnarea documentară a numeroşilor cnezi români şi a
prerogativelor acestora asupra aşezării/aşezărilor arată şi aria lor de răspândire
dar şi acţiunea nivelatoare a puterii centrale. Banatul fiind locuit în absolută
majoritate de români şi aceştia având ca formă specifică cnezatul, apare ciudat
faptul că linia de demarcaţie între zone cneziale şi zone neocneziale trece şi
uneşte cu o linie imaginară valea Mureşului de ce a Dunării prin dreptul
Aradului, Timişorii, Vârşeţului şi Horom-ului. La este de aceasta este „plin" de
cnezi, iar la vest abia dacă consemnăm câţiva. Nu negăm şi existenţa unor
elemente alogene în câmpia joasă a Banatului ce nu aveau o asemenea
organizare. Dar tot aici sunt atestaţi şi cnezi români. Existenţa voievodatului
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(sec. X-XI) presupunea o organizare unitară. Cum a putut dispare la vest de
imaginara linie această organizare şi nu la est? În al doilea rând, cum anume
se explică faptul că doar opt districte româneşti, cele mai estice, au primit
privilegii ş1 restul de peste 30 nu?
Doar o pătrundere lentă, dinspre centrele de spnJm a puterii centrale
către restul teritoriului poate explica aceste fapte. Acest centru era Cenadul,
sediu de episcopie romano-catolică şi zona sa era mai intens feudalizată.
Existenta marilor domenii ale familiei Chanadinus dar şi a descendentilor lui
Ahtum (sec. XI-XIV) confirmă asertiunea citată. Din acest punct a început
difuziunea puterii arpadiene asupra realităţilor româneşti bănăţene. Aceasta a
frn;t mai puternică în zona câmpiei şi mai timpurie, reuşind să anihileze parţial
sau total vechile organizaţii administrative locale. Constituirea domeniilor
feudale la câmpie a fost o realitate şi înainte de veacul al XIV-iea. Asaltul
asupra zonei colinare, mai bogată în aşezări s-a produs în acest secol. La acea
dată cnezatele româneşti erau mult mai bine închegate, mai puternice prin
legăturile dintre ele. Şi chiar dacă unele au fost anihilate sau desfiinţate, multe
au rămas. Iar cele rămase au beneficiat de un complex favorabil de factori
care le-a permis să-şi revendice vechea autonomie chiar şi în faţa puterii
centrale. Aceasta - din interes politic multiplu - le-a acordat. Faptul că aceste
autonomii au fost păstrate se datorează puternicului sentiment de apartenentă la
obşte/obşti cât şi unor condiţii politice şi mi li tare favorabile.
Creşterea demografică, fenomen caracteristic Europei, şi practicarea unei
agriculturi de tip intensiv (proces de durată ce-şi are începuturile acum)
introdusă de către regalitatea angevină pe un model occidental, conduc la sporirea numărului de aşezări, la o putere economică mai mare a acestora, la tendintele nobilimii de a le subordona sieşi.
Un alt element ce a contribuit la păstrarea acestei largi autonomii în
anumite zone bănăţene l-a constituit pozitia strategică excepţională a Banatului.
Aşezat la confluenţa Carpatilor cu Dunărea, într-o regiune obligatorie de trecere
de la sud (sud-est) spre nord (nord-vest), Banatul a jucat rolul unei plăci
turnante în plan militar strategic. Aşezat în extremitatea sudică a regatului
maghiar el a suportat dese invazii şi multe bătălii. Populaţia sa a trebuit să se
organizeze spre a rezista acestor şocuri militare. Farta armată românească locală
a fost folosită de către puterea centrală. Pătrunderea otomanilor până la Dunăre
a contribuit la o creştere spectaculoasă a importanţei militare a zonei iar
efortul militar antiotoman a impus şi păstrarea autonomiilor româneşti locale.
Organizarea administrativă a Banatului medieval până la mijlocul veacului
al XVI-iea a constat în comitale (cu număr variabil prin dispariţii şi apariţii),
dublată îndeosebi pe plan militar de Banatul de Severin. Subsumate acestora au
fost districtele româneşti. Larga autonomie obţinută de către opt dintre acestea
(Caran, Sebeş, Lugoj, Comiat, Bârzava, Caraş(ova), Mehadia şi Almăj), confirmată ulterior indică însă o acţiune bipolară: cea feudală şi cea autohtonă.
Aşezările bănăţene sunt tot mai numeroase şi mai bine populate. De
ordinul miilor pentru aşezări, de ordinul zecilor pentru târguri (oppidum) şi
oraşe (civitas), dublate de un număr impresionant de fortificaţii. Rol important
au avut Cenaclul, Severin ul, Caran-Sebeşul dar mai ales Timişoara.
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Religia dominantă a locuitorilor era ortodoxismul. Alogenii au îmbrăţişat,
sau au fost obligaţi să o facă, catolicismul. Opera de apostolat catolic a
regilor Ungariei a adus modificări în straturile superioare ale societăţii, dar nu
a reuşit să afecteze masa mare a locuitorilor. Reforma şi contrareforma nu
afectează decât în parte o situ a ţie dată.
În plan politic regalitatea arpadiană de pe tronul Ungariei (1000-1301)
este înlocuită prin cea angevină (1307-1382) apoi prin epoca dinastiilor mixte
(1387-1526). Pentru Banat schimbările acestea înseamnă o instituţionalizare a
feudalismului în forme juridice şi a~ministrative, intrarea într-un circuit
complex. Ridicarea Timişorii la rang de „capitală" a regiunii coincide cu
ofensiva otomană pe, şi la, nord, Duniirea şi cu efortul militar total pentru
stoparea acestuia.
Incursiunile de pradă ale turcilor otomani, aşa numitele „akin"-uri, în
Banat au început imediat după 1389. Bani de Severin ca Ştefan Dosonczi,
Nicolae Marczali şi Nicolae Pereni se remarcă în aceste conflite de Ia întretăierea veacurilor XIV şi XV. Comiţi de Timiş de talia unor Filippo Scalari,
Ştefan Rozgony, Iancu de Hunedoara, Mihail Szilagi, Petru Socol, Pavel
Chinezu, Iosa de Sam, Ştefan Bathory, Petru Petrovic şi Ştefan Losonczi, sunt
figurile pregnante ale luptei antiotomane desfăşurare pe Dunăre şi Carpaţi între
1390 şi 1552.
Căderea sistemului creştin dunărean antiotoman se desfăşoară pe fondul
unui proces de epuizare psihică a apărătorilor. El se concretizează prin căderea
cetăţilor Severin şi Belgrad sub otomani ca şi prin pierderea bătăliei de Ia
Mohacs (1526) şi desfiinţarea regatului feudal maghiar. O parte este trasformată în paşalâc (centrul Panonici), alta revine casei de Habsburg (nordvestul) iar estul se organizează într-un principat autonom - Transilvania - sub
suzeranitate otomană.
Perioada anilor 1526-1552 este extrem de complexă pentru Banat.
Presiunea socială tot mai accentuată ca urmare a creşterii servituţii feudale,
reforma religioasă, rolul militar tampon, duc Ia răscoala condusă de Iovan
Nenada (1526-1527), autoînfiinţarea Banatului de Lugoj-Caransebeş ca formă
locală de apărare, încercările Habsburgilor de a ocupa Banatul între anii 1551
şi 1552. Echilibrul politic şi militar, respectat mutual de către otomani în
privinţa Banatului se rup prin încercările habsburgice şi generează două
campanii de cucerire a acestuia (1551 şi 1552). Ca urmare a ultimei campanii,
partea vestică şi centrală este ocupată şi transformată în provincie otomană. La
intervenţia domnului muntean Mircea Ciobanul, proaspăt creatul Banat de
Lugoj-Caransebeş, rămâne liber şi se alipeşte principatului Transilvaniei.
Istoria acestei formaţiuni politico- militaro-administrative este interesantă
de urmărit. Ea este o marcă de graniţă a Transilvaniei, un tampon între eialetul
Timişoarei şi principat. Aici converg tendinţe adeseori divergente, aici se
pregătesc campanii antiotomane şi represalii. Aici se fac şi se desfac domnii
din Ţara Românească şi Moldova. Aici realitatea districtuală, filtrată prin
evoluţie, cunoaşte forme finite. La 1658 şi acest Banat ajunge sub stăpânire
otomană.
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Provincia (eialet, vilaiet) Timişoarei este împărţită administrativ în sangeacuri. Relaţia dintre administraţie şi locuitor, este intermediată de către cnezi
(„chinezi") iar autonomia comunităţii respective este destul de mare. În acest
fel, deşi desfiinţate ca formă districtele continuă să persiste în structurile
sociale locale. Creştinii, numiţi „raia - raiale" de către otomani, îşi conservă
autonomia desfăşurării vieţii economice, sociale, culturale, religioase în
schimbul impozitelor plătite statului. Iradeaua (patenta) sultanală din anul 1695
crează un precedent în jurisdicţia otomană: pentru prima dată sultanul împroprietăreşte ţăranul cu pământul pe care-l lucrase. Nici unde în altă parte a
imensului Imperiu Otoman nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Faptul că Banatul
deţine această unicitate, care nu a fost extinsă şi asupra altor regiuni
învecinate sau nu, indică preocuparea susţinută a Porţii Otomane de a mentine
zona în sfera sa de influenţă.
În privinta evenimentelor majore ale acestor secole remarcăm răscoala
antiotomană din anul 1594, extinsă apoi cu ofensiva transilvană şi încercările
acestui principat de a reocupa întreg Banatul de la turci; unirea Banatului cu
celelalte tări române sub domnia lui Mihai Viteazul; episodul rezistenţei
antiotomane a „republicii" Lipova în fata turcilor între 1594 şi 1616; planurile
dacice ale principilor ardeleni.
Ofensiva creştină spre regiunile est-europene se amplifică după anul 1683
şi, mai ales după 1686. Timp de mai bine de un deceniu Banatul va fi teren
de campanii şi bătălii între imperiali şi otomani. Prevederile tratatului de pace
din 1699 consfinţesc o situaţie de statu-quo, dar aduce şi noul nume al zonei
(Banatul Timişoarei). Războiul dintre cele două puteri dintre anii 1714-1718
este marcat decisiv de asediul şi cucerirea cetătii Timişoarei de către austrieci
în octombrie 1716 şi intrarea regiunii în stăpânirea acestora.
Deşi organizarea administrativă va fi pe districte, acestea nu mai au
atribuţiile iniţiale. Simple umbre ale unei realităţi dispărute, districtele vor fi
înlocuite prin comitale la 1778.

I. 3. Habitatul în Banatul medieval
Informaţiile documentare şi, în special, săpăturile arheologice desfăşurate
sistematic, precum şi analize complexe ale demografiei istorice, geografiei
istorice, etnologiei, sociologiei etc., permit azi o conturare a habitatului românesc medieval. Chiar dacă datele cunoscute nu sunt întru totul complete, ele
certifică alinierea habitalului de aici la nivelul celui european al timpului.
Menţiunea este deosebit de importantă şi nu din considerente patriotarde ci
pentru a arăta cu exactitate locul românilor în contextul continental.
În perioada marilor migraţii habitatul autohton a cunoscut prefaceri
însemnate. Daco-romanii s-au reîntors la habitatul de tip rural, atât de bine
cunoscut şi practicat şi înainte. Aşezările erau răspândite în toate regiunile şi
se compuneau de regulă dintr-un număr de câteva locuinţe, cu spaţii între ele;
uneori aşezarea era alcătuită din „pâlcuri" sau „crânguri" de case. Locuinţele
erau atât de suprafaţă cât şi bordeie. O mică perioadă de timp inventarul
casnic şi economic suferă prin lipsa unor centre meşteşugăreşti. Urmează însă
etapa creşterii meseriilor săteşti şi a meseriaşilor, care le practică atât în mici
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centre cât

şi

itinerant. Schimburile comerciale, chiar limitate de fapte istorice,
sociale.
Populaţiile migratoare sunt constituite din grupuri de populaţie ce-şi
transportă avutul personal cu sine. Animalele de tractiune şi luptă, carele de
transport, sunt realităţile lor curente. Aşezările temporare sunt alcătuite din
corturi sau locuinţe improvizate. În special neamurile turanice păstrează
obiceiul cortului chiar şi după mai multe sute de ani de prezenţă în Europa.
Sălaşurile pecenegilor şi ale cumanilor, de exemplu, sunt relevante. Aceştia nu
se amestecă cu populaţia autohtonă ci îşi aleg o altă vatră de locuire. Aici îşi
ridică corturile, îşi fac sălaşul, îşi desfăşoară ciclul vietii cotidiene. Foarte greu
vor putea fi constrânşi spre a locui în condiţii asemănătoare autohtonilor.
Migratorii de neam germanic şi slav, după un început ezitant, vor deveni - cei
care se sedentarizează - capabili să preia modul de habitat local. Integrarea
lor va fi mai uşoară.
Investigaţia arheologică susţinută a demonstrat, inclusiv prin cartarea
ansamblului punctelor arheologice, intensitatea de locuire şi chiar o ştiinţă a
folosirii a spaţiului aşezării din partea 1utohtonilor 30 . S-au cartat astfel zone
întregi cu grupări de aşezări. Dintre cele bănăţene, concentrări existau în zona
Moldovei şi Orşovei, în perimetrul actual al Timişoarei, pe teritoriul Aradului,
pe valea Timişului şi în jurul Ocnei de Fier. Fortificaţiile întinse pe mai multe
hectare, construite din pământ şi lemn, sunt numeroase şi reflectă o realitate
atât militară cât şi socială.
Începând cu secolul al XI-iea atestările documentare privitoare la
aşezările bănătene încep să crească, la început (XI-XIII) destul de lent, dar
odată cu secolul al XIV-iea şi îndeosebi a doua sa jumătate, atestările localitătilor cunosc un ritm accelerat. Este vorba despre două aspecte: a) atestarea
documentară a unor localităti ce există de multă vreme dar nu au fost cuprinse
în documente şi 2) atestarea documentară a unor localităţi relativ nou înfiinţate
prin proces natural de „roire", „colonizare", etc.
Ca urmare, documentele vorbesc despre multe aşezări libere de se,rvituti
feudale până acum, care, odată intrate în această sferă, devin obligatoriu
bunuri imobile şi sunt consemnate. Satele libere îşi trăiesc viata independent de
feudal sau stat, plătindu-şi obligaţiile prin intermediul cnezilor („chinezilor")
proprii. Atestarea lor documentară este sintetizată în 7 aspecte 31 : satul este
dăruit unei/unor familii; se reînoiesc actele de proprietate asupra satului; ieşirea
din statutul de devălmăşie a proprietarilor; neînţelegerile dintre proprietari;
abuzuri ale unor feudali din jur; încheierea de acte între vii - vânzări, cumpărări, donaţii, schimbări de posesiuni; moartea posesorului; mutaţii în privinţa
proprietăţii funciare. Nu se poate afla cu precizie proporţia dintre aşezările
„vechi" şi cele „noi" doar pe bază documentară.
Noile relaţii feudale, bazate pe proprietate şi raporturi de aservire a
locuitorilor de către feudali, solicită un complex de acte care să certifice şi să
permanentizeze această situaţie. Studiul habitatului este uşurat prin bogăţia
informaţiei primare sau secundare, dar lipsesc încă părţi importante, atât
numerice cât şi calitative spre o imagine complexă.
Multiplele prefaceri adminitrative existente în Banat până azi fac ca o
parte a studiilor să trebuiască mereu reconvertite la unităti administrativasigură circulaţia necesară dezvoltării
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teritoriale standard; iar transpunerile dintr-o unitate în alta sunt şi greoaie şi
cu inerente minusuri şi erori. De aceea excelentele contributii la problemele
habitatului transilvan incluzând şi problematica bănăteană, ale acad. Ştefan
Pascu trebuiesc reconvertite Ia realităţile medievale 32 • Astfel, el vorbeşte despre
comitatele Cenad, Timiş şi Caraş-Severin în acceptiunea lor modernă, de Ia vest
către est în fâşii paralele mărginite de Mureş şi Dunăre. Ori Cenadul ocupa
un spatiu geografic bănătean destul de mic, Timişul era de departe cel mai
mare, iar Caraş-Severinul nu a existat în perimetrul respectiv decât în epoca
noastră. Oricum ar fi însă, chiar cu aceste amendamente, datele oferite de autor
sunt reale şi interesante. Împărtind perioada XI-XVI în două: până la 1350 şi
între 1351-1541, şi raportând la atestările documentare ale localităţilor pe
comita te obtinem următoarea situaţie: în comital ul Cenad 70% dintre aşezări
sunt atestate înainte de această dată şi doar 30% după ea; în comitalul Timiş
doar 18,5% din aşezări sunt de dinainte de 1350 şi 81,5% după; în Caraş
Severin înainte de 1350 avem atestări documentare pentru 15 ,4% dintre
localităti iar între 1351-1541, 84,6% .
Se impun totuşi câteva observaţii. Cenadul, un comital de câmpie a fost
mai rapid şi mai intens feudalizat şi a intrat în sfera atestărilor documentare.
Timişul avea o repartizare geografică mai nuanţată, fapt reflectat şi în nivelul
atestărilor documentare.
Pe totalul celor trei comitale până la 1350 sunt amintite doar 34,6% din
localităfi, iar între 1351-1541 65,4% . Această perioadă de două secole se
împarte la rându-i. Astfel, între anii 1351-1400 sunt amintite documentar doar
24% din aşezări.
Un fenomen interesant îl reprezintă „roirea" aşezărilor din satul matcă
către zona apropiată acestuia. Aşezările dezvoltate dintr-unul singur sunt numeroase şi conferă zonei bănăţene o prioritate absolută fată de restul teritoriilor
româneşti intracarpatice. Avem, astfel: 3 Nrad, 3 Sculea, 3 lgrechy, 3 Criva, 3
Bolvaşnita, 5 Radna, 10 Cladova, 4 Chizdia (Coşarii), 5 Soşdea, 4 Ierşnic, 3
Cuvejdia, 4 Cholt, 3 Gutnuia, 3 Filew, 3 Oltarom, 3 Gătaia, 3 Boli bar, 3
Hodoş, 3 Babşa, 3 Gladna, 3 Cutina, 3 Balinţa, 3 Jimbolia, 3 Bizere.
În perioada anilor 1351-1541 din totalul aşezărilor amintite 79% dispar
şi 21 % supravieţuiesc. Pe comitale situaţia este următoarea: Cenad 15% supravieţuitoare şi 85% dispărute; Timiş 20% - 80%; Caraş-Severin 27% şi 73%.
Dispariţia reală a fost cauzată de invazii, războaie, epidemii. O altă cauză este
părăsirea satului de către locuitorii care caută să scape de exploatarea feudală
ap.faătoare. Înşişi feudalii îşi „mută" uneori satele dintr-un Ioc în altul al propriului domeniu. Sunt apoi locuitorii satelor libere sau aservite ce sunt
ad<!meniţi de către feudal să vină pe propria-i moşie; aceştia întemeiază un sat
cu un alt nume. Vatra satului mai era strămutată după secătuirea pământului
uneori păstrându-se numele iniţial alteori apărând alt nume. „Înghiţirea" satelor
mici de către cele mari din preajmă este o altă realitate. Apoi, schimbarea
numelui aşezărilor de către oficialităţi prin traducerea lui corectă sau incorectă.
Situaţia schiţată este valabilă pentru întreaga Europă.
Cauza acestui număr foarte mare de aşezări dispărute a fost căutată, dar
din păcate în diverse scopuri politice naţionaliste şi nu pentru adevărul istoric
real. În realitate lucrurile sunt mult mai complicate dar şi mai simple, fără
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cauze artificiale. În primul rând secolele XIV-XVII sunt, pentru Banat, secole
extrem de dinamice. De la dinamismul creşterii demografice, la cel al extinderii
terenurilor cultivate, la „mişcarea" naturală sau voită a aşezărilor, la
distrugerile datorate numeroaselor incursiuni de pradă otomane, numeroaselor
campanii ale unor trupe creştine cu nimic mai bune decât cei mai înainte
citaţi, epidemii mari, ducerea în robie a populaţiei. În acest context nu mai
miră „dispariţia" atâtor şi atâtor localităţi. Şi pentru a descuraja orice tendinţă
politică datele cunoscute permit următoarea concluzie: numărul aşezărilor
bănăţene dispărute în intervalul 1351-1552 este cu mult mai mare decât cel al
aşezărilor dispărute în intervalul 1552-1716 (stăpânirea otomană). Prin cauze
naturale dar şi de interes uman, satele bănăţene ale perioadei otomane au
continuat să „apară" şi să „dispară" dar în limitele unei societăţi aflate deja
în plină consolidare. Uneori parcă societatea şi populaţia par a se fi aflat în
„suspensie" printr-o stabilitate care poate surprinde. Secolul al XVIII-iea, cu
marile sale colonizări habsburgice este ultima mare perioadă de „mişcare"
populaţionistă.
Aşezările medievale erau organizate în gospodării situate pe parcele
relativ izolate, uneori grupate. Ele ocupau o suprafaţă relativ întinsă în raport
cu numărul gospodăriilor şi Ia cel al locuitorilor. Formele localităţilor erau şi
diferite şi extrem de neregulate. Acestea s-au format în funcţie de relieful
existent şi „adunarea" lor a fost un proces secular. Există astfel sate de forme
pătrate, dreptunghiulare, ovale, alungite şi neregulate. Unele sate erau de tip
„împrăştiat", altele „dispersate", unele se prelingeau de-a lungul drumurilor sau
ale văilor. Existau localităti cu un singur şir de case, altele cu două şiruri;
unele cu case doar pe o parte a drumului, altele pe ambele părţi.
Aşezările rezultate din „roire" erau compacte, cu gospodării aşezate
înspre mijlocul satului, uneori protejate defensiv cu şanţ şi val de pământ.
Exista în general un centru al satului, o piaţă unde se ţinea târgul, o capelă
sau o biserică, din dreptul căreia porneau uliţele. În piaţa bisericii se desfă
şura o parte a vieţii publice. Străzile sau uliţele purtau şi denumiri. Astfel în
1337 în Seceani erau mai multe uliţe dintre care una se numea „a bisericii" 33 ;
la Iersig în 136911377 exista o „uliţă a oraşului " 34 ; în 1366 localitatea
Bodogassonfalwa avea două străzi, fiecare cu câte două rânduri de case; la
Hodeghaz era o singură uliţă şi un singur şir de case, în timp ce Nogtarnuk
avea 2 străli fiecare cu câte două şiruri de case pe ele 35 •
Problematica tipologiei caselor din aşezările rurale este deosebit de
complexă şi greu de rezumat în câteva cuvinte. Se pot distinge trei tipuri
principale: casa ce grupează spaţiul rezervat oamenilor şi pe cel destinat
adăpostirii animalelor, uneltelor şi proviziilor; casa cu mai multe clădiri în
jurul curţii (casa de locuit, grajdul, hambarul, casa cu clădiri distanţate
protejate de pomi (locuinţa, hambarul, staulul, grajdul, cuptorul de pâine, etc.).
Stratificarea socială a completat în timp, în amploare şi diversitate, această
sumară tipologizare, modulând-o după stare socială dar şi după tipurile de
ocupaţii practicate.
În cuprinsul aşezărilor mai sunt atestate aşa-numitele „curia" şi „palatio"
- curţi, fie ele nobiliare, fie aparţinând unor meşteşugari sau chiar ţărani
înstăriţi. Erau diverse ca forme şi mărime, ca utilitate şi somptuozitate.

196
https://biblioteca-digitala.ro

Pentru intervalul 1552-1716 cifrele referitoare la dispariţia unor aşezan
sunt diferite de cele ale perioadei precedente. Pe comitale situaţia
arată astfel: Cenad 51% aşezări dispărute (50 ca număr fizic); Timiş 12% (70)
şi Caraş-Severin 28% (150). Cauzele sunt atât militare (campanii otomane,
habsburgice, campanii tătare), cât şi dislocări de populaţie cu alte prilejuri.
Luat pe comitale calculul arată clar că în Timiş au dispărut acum doar 1/5 din
totalul celor dispărute înainte; în Caraş-Severin 1/3 din totalul anterior.
Ca urmare nu putem vorbi despre o depopulare masivă datorată exclusiv
stăpânirii otomane ci, nuanţat, despre dispariţia unor aşezări fără dispariţia
populatiei care s-a mutat sau a fost mutată dintr-un loc în altul, uneori de mai
multe ori, la presiunea militară sau socială. Au apărut în acest interval de timp
şi noi aşezări aşa încât discuţia rămâne în echilibru. Modificarea hărţii privind
răspândirea aşezărilor omeneşti din Banat a fo::t o realitate a întregului ev
mediu. Aceasta însă nu a afectat creşterea JenU., dar sigură, a populatiei şi,
implicit a habitatului. La sfârşitul epocii medievale putem vorbi despre un
habitat constant, deja tradiţional prin formele sak de manifestare, cu elemente
care determină apartenenţa acestuia la cea a hat,itatului general la români.
bănăţene

IA.1. Populatia Banatului medieval
Stabilirea, măcar şi cu aproximatie, a !>opulaţiei acestei regiuni m
decursul evului mediu este o intreprindere dificilă. Lipsesc atât informatiile
concrete şi globale, cât şi posibilitatea unor aproximări sau asemănări. Prin
coroborarea datelor oferite de izvoarele documf ntare cu cele ale săpăturilor
arheologice, precum şi cu indici demografici v'izibili în unele aşezări sau
grupuri de aşezări, vom avansa câteva opinii pe marginea acestei probleme.
Primele date, estimative, pot fi date prin omparaţie cu datele cunoscute
pentru alte regiuni europene, pentru zona carpatică şi pentru Transilvania
voievodală. 36 Se recunoaşte drept real faptul că şi Transilvania se încadra în
limitele normale demografice ale Europei. Meda de locuitori pe km 2 este
acceptată ca fiind de 5 ,5. Cunoscând faptul că Banatul se dezvoltă în condiţii
re ativ asemănătoare Transilvaniei voievodale se acceptă aceeaşi medie de 5 ,5
lodkm 2 •
Raportând această medie la suprafaţa Banatului de 28.526 km 2 se ajunge,
printr-un simplu, calcul la numărul de 156.803 locuitori. Şi chiar dacă acest
număr poate fi completat sau redus cu câteva procente populaţia Banatului în
veacurile XI-XIII se poate cifra undeva în jurul acestui număr de oameni.
Sigur că repartiţia teritorială nu este egală. În acest sens munţii şi câmpia
joasă a Tisei sunt cu mai puţină populaţie, în timp ce câmpia înaltă şi
dealurile sunt mult mai populate. Ţinând cont de actuala suprafaţă a Banatului
românesc de 18.966 km 2 ajungem Ia un total de 104.313 locuitori. Oricum o
cifră ce depăşeşte suta de mii de oameni. Mai bine de jumătate din această
pcpulaţie este centrată pe contactul câmpiei cu dealurile, în teritorii ce vor
deveni viitoarele districte româneşti.
În prima jumătate a secolului al XIV-iea se înregistrează un spor
demografic însemnat ca urmare a unei stabilităţi politice, dezvoltări economice
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şi sporului natural al populatiei. Dar în acelaşi veac apar trei factori
perturbatori ai acestui spor demografic: ciuma neagră, foametele repetate şi
războaiele. Ca urmare progresele existente în prima parte a secolului al XIViea: circa 200 locuitori într-o aşezare, cu o medie de 4,2-4,3 membri în
familie, respectiv 9-10 locuitori la km 2 sunt anulate în cea de-a doua parte.
Dar iată cum arăta situatia Banatului în prima parte a intervalului. La un
număr de 9 loc./km 2 populatia se ridica la 256.734 locuitori. La o medie de
10 loc./km 2 numărul acesteia creştea Ia 285.260. Pentru Banatul românesc
sumele respective sunt de 170 .694 (pentru medie de 9 Ioc ./km 2) şi 189 .060
locuitori.
La începutul veacului al XV-iea situatia demografică începe să se
redreseze. Creşte numărul localitătilor, numărul locuitorilor pe sat rămâne
relativ constant (surplusul „roieşte"), apariţia unor noi târguri şi oraşe cu
populaţia preluată din surplusul satelor. Putem astfel vorbi la mijlocul secolului
al XV-iea de o medie generală de 12 loc./km 2 care înseamnă pentru provincie
o populatie estimabilă Ia 313 .312 locuitori iar pentru partea românească de
astăzi la 227 .592 locuitori. Introducând factorii corectivi pe micro-zone
(relieful, gradul de arabilitate al solurilor, gradul de feudalizare) putem aprecia
mai detalita anumite zone cu locuire intensă şi altele cu locuire moderată sau
chiar slab populate.
Începând tot cu secolul al XV-iea trebuie să vorbim şi despre ponderea
populatiei urbane în totalul cifrelor. Chiar dacă târgurile şi oraşele bănătene nu
ating dezvoltarea celor din Transilvania de exemplu, ele devin surse demografice importante. Media de locuitori în mediul urban era de 4000. Din
această categorie făceau parte Timişoara şi Aradul care aveau circa 4-5 .OOO,
Lugojul şi Caransebeşul între 3.000 şi 3.500 locuitori. Restul târgurilor şi
oraşelor erau sub această medie. Num~rul lor se ridica Ia sfârşitul aceluiaşi
veac Ia peste 60, aşa încât numărul minim al populaţiei era de 60.000 şi cel
mediu în jurul unei sute de mii de locuitori.
Conform unor date de statistică demografică despre sfârşitul secolului al
XV-Iea 37 existau în Banat (exceptând Aradul cu partea sa sudică, dar
completând aceasta prin localităţile nord-m~reşene ale Cenadului) următoarea
situaţie:

Comita tul
Cenad
Timiş

Caraş

Toron tal

Nr.aşezări

Nr.

porţi

Nr. familii

Nr. locuitori

209
999
300
56

3.218
10.689
3.180
862

6.430
21.180
6.360
1.724

57.900
190.600
57.240
15.516

1.564

17.449

35.634

321.256

Acest tabel nu reflectă în totalitate populaţia pentru că îi lipsesc câteva
elemente importante. În primul rând, în aceste cifre nu sunt cuprinşi ţăranii
iobagi ce nu au gospodărie proprie. Iar proporţia acestora în total ţărănime
este de circa 20%. Apare un plus de 64.252 locuitori posibili. În al doilea
rând nu sunt cuprinşi ţăranii liberi din punct de vedere juridic, cnezii şi
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voievozii - categorii care nu figurează în conscriptiile fiscale; în total 5% din
populatie. Aşadar un plus de 16.003 locuitori. În al treilea rând nu apare
populaţia urbană şi cea nobiliară; propoqia lor este estimată tot la 5% din
totalul populatiei. Un nou plus de 16.003 locuitori.
Adăugând la cifra initială aceste completări obtinem o populatie totală de
417.513 locuitori.
Iată aşadar o evaluare estimativă a totalului populatiei bănătene la
sfârşitul secolului al XV-iea. Ea se apropie destul de mult de situatia reală,
trecând prin atâtea corecturi statistice. Aceste cifre corectate de la un an la
altul în functie de evenimente: invazii, jafuri, rohiri, pustiiri de sate, răscoale,
foamete, epidemii, pot fi folosite şi pentru secc•lele XVI şi XVII. O uşoară
cri!ştere până spre 1552, o stagnare în a doua treime a veacului al XVI-iea,
sunt contrabalansate de stabilitatea din primele două treimi ale veacului al
XVII-iea, fapt ce a permis creşterea naturală a populatiei. Un aflux de
populatie vine în Banat în perioada 1695-1716 în urma acelei adevărate
„reforme agrare" a sultanului. Şi chiar dacă administratia otomană a contabi:izat populaţia plătitoare de dări, registrele zac încă în subsolurile palatului
muzeu Topkapu din lipsa unor turcologi care să le identifice, prelucreze şi
publice în România. Venirea administraţiei austriece inaugurează o nouă epocă
în cercetarea demografiei istorice, care depăşeşte deja intenţiile studiului.

1.4.2. Structura

etnică

a

populaţiei bănăţene

în evul mediu

În mileniul marilor migraţii populatia Banalului a cunoscut modificări şi
împliniri atât cantitative cât şi calitative. În primul rând există atestările
ar"1eologice asupra unei populaţii daco-romane, romanice şi mai apoi româneşti.
Mai există mărturii despre trecerea unor grupuri alogene prin zonă. Unele
di 1tre acestea s-au aşezat alături de autohtoni. Cunoscând succesiunea migraţiilor, ştim cu certitudine că au poposit aici goţi germanici, fără a lăsa urme
semnificative; hunii turanici ce stăpâneau o populaţie romanică („ausonii");
gepizii germanici dispăruti fără urme.
O influenţă asupra romanicilor autohtoni l-a avut marea migraţie slavă
dh secolul al VII-iea. Slavii s-au aşezat, în parte, alături de romanici şi au
convieţuit împreună. Influenţa reciprocă s-a manifestat un timp, dar superioritatea culturală de factură romană a localnicilor a contribuit decisiv la
asimilarea, treptată, a vechilor slavi.
Grupuri pecenege au ajuns în Banat, la întretăierea mileniilor. Mărturii
decomentare vorbesc despre pecenegi, în secolul al XIII-iea, ca locuitori puţini
ai unor sate din pustă: Dudeştii Vechi, Veresdub, Cocha, Demevar, Kengelus,
Sclumus, Ebalfaya, Sap, Valcani 38 • De la mijlocul veacului următor urmele lor
se pierd în restul populaţiei.
Cumanii s-au aşezat în grupuri în aceeaşi zonă de câmpie. La anul 1091
re.5ele Ladislau cel Sfânt aşează cumani din Transilvania în zonele Timişului şi
câmpiei vestice 39 . În anul 1266 sunt amintite alte posesiuni cumane (Rety şi
Bobda; în anul 1272 cumanii păgâni se reîntorc Ia catolicism, dar la scurt
timp îşi reîncep incursiunile de jaf aici; în august 1279 regele Ladislau al
IV-iea ordonă ca toţi cumanii din regat să fie adunaţi şi aşezaţi în locurile ce
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li se confirmaseră cu conditia să devină catolici şi să-şi clădească Iocuinte
stabile; în Banat zona alocată lor era cuprinsă între Valcani-Vizejdia-Jimbolia
Horogszeg (B. Veliko Selo) şi este organizată sub forma unui scaun cuman; în
1321 localităţile Beba Veche şi Halaszmortua apartin unui nobil cuman; Ia
sfârşitul veacului comitii de Timiş sunt şi juzi ai cumanilor; cumani sunt
amintiţi şi la Chama şi Chwmaeghaz; pentru anii 1406, 1407, 1423 şi 1425
sunt amintite procese ale acestora şi dispoziţii ale comitelui de Timiş în ceea
ce-i priveşte; scaunul lor are drept sediu localitatea Szentelt; alte Iocalităti
cumane mai sunt Rabe şi insula din faţa cetătii Becej. Dintre toponimele ce
amintesc de ei amintim satul Comanfalva, Poganfalva, râul Pogăniş. Odată cu
mijlocul veacului al XV-iea urmele lor distincte dispar, asimilându-se masei de
locuitori de aici.
Problema slavilor şi a prezentei l•>r în Banatul evului mediu este mult
mai complexă. Vechea migraţie slavă anterioară anului 1000 s-a „topit" în
masa autohtonă. La data atestărilor doci.;.mentare nu mai sesizăm slavii vechi.
Noile popoare slave ce se formează între timp în Balcani şi în centrul Europei
vor avea mai multe migraţii, în grupuri diferite ca mărime sau individuale, în
Banat.
Sârbii vor fi cei mai numeroşi dintre aceştia, şi vor juca un rol
important în istoria Banatului, alături de români 40 . Prezenţa lor este semnaltă
documentar şi înainte de 1389, dar mai cu seamă după. Despoţii Serbiei obţin
posesiuni la nordul fluviului, în Banat.. unde aduc sau vin singuri oamenii
îngroziti de atacurile otomane. O etapă ulterioară este ce a colonizărilor cu
tărani sau chiar mici nobili a acestor posesiuni. După anul 1457, căderea
cetăţii Smederevo şi a întregii Serbii în mâna turcilor şi crearea unei provincii
otomane, numărul locuitorilor refugiaţi în Banat este tot mai mare.
Despoţii sârbi refugiaţi în Ungaria îşi crează trupe proprii, cu care luptă
- alături de armata regală - împotriva turcilor otomani. Sunt cunoscuţi acum
despotul Vuk Brankovic şi „bănăţenii" cei trei fraţi Jaksic, Milos Belmosevic.
Campaniile ofensive antiotomane conduse de către comitele de Timiş Pavel
Chinezu, desfăşurate în sudul Dunării şi încheiate cu victorii categorice, aduc
cu sine şi un număr de câteva zeci de mii de suflete (familii după alte
informatii) în Banat. Alte perioade de venire sunt între 1514-1526, apoi între
1538-1552. Marca migraţie se produce în jurul anilor 1690 atunci când
mitropolitul Arsenie Crnojevic obţine „privilegiile ilirice" de Ia curtea vieneză
şi transplantează Ia nordul Dunării şi al Savei o mare parte a sârbilor.
Sârbii devin parte componentă a peisajului etnic bănăţean. Au un rol
militar însemnat, o structură religioasă ortodoxă care subordonează pe cea
locală. Începe acum şi procesul de „sârbizare" a numelor de familie româneşti
în aşa fel încât în perioada 1552-1716 şi chiar după aceia o perioadă este
greu de deosebit nominal un sârb de un român. Relatiile lor cu românii au
fost bune, fiind uniţi prin credinţă şi lupta împotriva turcilor. Numărul satelor
locuite cu şi de sârbi, alături de alţii este mare pe valea Mureşului în
comitatele Arad şi Cenad, în câmpia joasă a Torontalului dar şi în zona
câmpiei înalte a Timişului şi Caraşului.
Integrarea lor în specificul zonei a însemnat un câştig pentru regiune iar
modalităţile de convieţuire dintre ei şi români au devenit emblematice pentru
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interferenţele

spontane generate. Acestea au contribuit la o mai mare apropiere,
inclusiv culturală.
Cu toate aceste fapte mitropolia de Ipek numeşte această zonă drept o
„Vlaska" (o ţară românească) la 1660 şi 1666, drept dovadă a faptului că
structura etnică de bază (românii) nu fusese schimbată.
În privinţa influenţei rutene în Banatul medieval există câteva sumare
menţiuni. Considerându-se îndeobşte că sunt cele mai vechi urme slave satele
cu eponimul Ivan/Iovan şi existând doar în secolul al XV-iea şi numai în
regiunea Mureş-Timiş 6 asemenea aşezări, putem constata o prezenţă ruteană
aici. Apelativul maghiar pentru aceştia este orosz (rus); cel mai cunoscut
CX·!mplu este acel Oroszlamos, azi. Majdan, amintit încă de Anonimus. Alte
sale Orosz (Oroz, Huruz - i) sau familii nobilian ce-şi iau numele de Ia satul
stăpânit eponim, confirmă o prezenţă ruteană, fărL semnificaţie însă în spectrul
etnic zonal.
Prezenţa caraşovenilor într-un grup de sate de pe valea Caraşului cu
centrul Ia Caraşova, a fost destul de mult discutată şi nu este complet
elucidată 42 . Este o popul ape sud-slavă, catolică, sosită într-un timp greu de
precizat istoriceşte ce trăieşte compact. Puţin numeroasă, nu a jucat un rol
important în istoria regiunii.
Slovacii au venit în familii sau grupuri mici, fără a se cunoaşte anii sau
secolele. Existenţa mai multor toponime T6th (slovac în maghiară) şi a unor
familii omonime certifică această prezenţă 43 . În privinţa localităţilor avem atât
ap•!lative simple T6th, Tot, Toti cât şi localităţi ce îşi adaugă apelativul toth
la numele iniţial, semn că au fost sate întemeiaye lângă satul iniţial. Avem
Tothfalu, Tothfalva, patru Toti şi Toth: Zăbrani, Hodoş, Simand, Serbenck,
Va.rad, Gywrk, Ciacova, Hollos, Illyek, Kakat, Mura, Sculea, Partos, Sebed,
Szagyupuszta, Apaca şi Taj.
O prezenţă interesantă şi benefică pentru Banat au reprezentat-o italienii,
nu atât prin numărul lor (sute sau câteva mii) ci prin calitatea prezenţei.
Primele contacte au fost cele ale negustorilor ce au venit aici realizând afaceri
bune. Odată cu venirea dinastiei angevine la Timişoara (1307-1315) numărul şi
profesiile italienilor sosiţi în Banat au fost numeroase: negustori, clerici,
oşteni, artişti, ingineri, arhiteqi, etc. Italienii sunt şi primii care remarcă
latinitatea românilor, mai întâi prin papalitate apoi şi prin laici 44 . Un rol
de:erminat pentru amplificarea prezenţei italiene în Banat l-a avut florentinul
Filippo Scolari 45 comite de Timiş între 1404-1426. Tot prin intermediul
aci;stuia Renaşterea şi umanismul trec peste Alpi şi ajung până Ia Timişoara şi
Oradea. Mecenatul cultural al acestuia, urmat de către Huniazi, îmbogăţesc
cultura zonei cu elemente noi. Inginerii şi arhitecţii italieni sunt cei ce ajută
la construirea sau reconstruirea fortificaţiilor locale atât în secolele XV şi XVI
câ. şi mai târziu. Tot italienii lasă descrieri ample şi corecte ale călătoriilor
lor aici.
Un capitol aparte îl reprezintă aşezarea maghiarilor în Banatul medieval.
Nl'. atât pentru numărul propriu zis cât pentru faotul că Banatul a fost integrat
structurilor regatului feudal maghiar. MinoritJ.ri şi în Câmpia Panonici,
mitghiarii vor fi o prezenţă etnică destul de redusă şi în Banat. Acţiunea
ap )Stolică a regilor lor va aduce la catolicism resturile popoarelor migratoare
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şi implicit la maghiarizare prin asimilare. Această acţiune va aduce o
a numărului populaţiei maghiare sau maghiarofone şi prin egalitatea
dintre starea de nobil şi exercitarea religiei catolice, statuată de mai multe ori
de regalitate. Nobilimea ridicată din rândul altor etnii din regat va fi aşadar
maghiarizată în una, două generaţii. Iată aşadar caracterul unui stat feudal, al
unei etnii constitutive de stat care fiind minoritară este obligată să-şi sporească
numărul membrilor comunităţii lingvistice spre a nu dispărea. Pe acest fond
medieval se va axa, obligatoriu, întreaga politică naţională şi naţionalistă a
regatului maghiar şi în epoca modernă.
În Banat primele aşezări de maghiari pot fi consemnate pentru perioada
veacurilor XI-XIII, îndeosebi în centrele de putere administrativă şi aceeaşi
etică. În perioada XIV-XVI numărul lor creşte până la a da apelativul
„magyar" câtorva localităţi bănăţene. J\fai târziu numărul va scădea considerabil, prin plecarea păturii administrative, nobiliare spre Transilvania. Se va
ajunge astfel ca Ia 1716 în Banat să existe o singură localizare (Szoreg)
locui tă de maghiari.
O ultimă problemă în privinţa populaţiei medievale din Banat o
reprezintă prezenţa populaţiei germane 46 • Ea comportă mai multe aspecte. Unul
îl reprezintă elementele săseşti transilvane venite aici. Pentru aceasta toponime
şi nume de familie de tipul Szaz (sas) sunt tipice: Szazegyhâz (biserica
săsească), Szasztho (lacul saşilor), Saswar (cetatea saşilor) etc. În limba
maghiară cuvântul nemet(h) desemnează clar pe germani, ca pe urmaşii
acestora. În Banat există o vilă Nemeti - Beregsăul Mic de azi şi un Nempche
- Nemeşeşti azi. Există familia Nemeti de Kenez (Satchinez), o alta Nempti.
Este vorba despre o colonizare de populaţie germană d.in centrul Europei,
venită prin Cehia/Austria şi Ungaria şi aşezată prin târguri şi oraşe. Însuşi
epitetul de „hospites" (oaspete, cu sensul de colonist al regelui) aplicat unor
mici comunităţi din peste 10 asemenea aşezări, estimate la câteva familii sau
zeci de familii este edificator. Prezenţă urbană în special, cu îndeletniciri
meşteşugăreşti, germanii au adus o contributie însemnată la dezvoltarea zonei.
În această privinţă este cunoscută realitatea oricărui oraş din centrul şi
estul Europei care cuprindea o mică comunitate germană, ca parte constitutivă.
Prin generalizare s-a ajuns la opinia potrivit căreia spre a deveni oraş o
aşezare avea nevoie de şapte elemente caracteristice (economice, sociale,
demografice, etc.). Unul era tocmai prezenţa acestor „hospites regium". Deşi
puţin numeroasă, prezenta germană a fost activă şi benefică pentru zona
bănăţeană, în special în domeniul meşteşugurilor, al comerţului şi al vieţii
culturale (câteva zeci de studenţi bănăţeni erau germani, precum şi unii
episcopi de Cenad: Pelbart de Timişoara era şi el german).
Iată aşadar o structură etnică majoritară românească, pe lângă care au
venit grupuri mai numeroase de sârbi şi maghiari şi mai puţin numeroase
aparţinând altor popoare. Alogenii s-au aşezat în general în partea centrală ~şi
vestică, partea estică rămânând majoritar, aproape, exclusiv românească. In
acest teritoriu estic şi central avem consemnate cele mai multe dintre
districtele româneşti.

turanice
creştere
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1.5. Cnezi

şi

districte

bănăfene

în evul mediu

Termenul care este propriu organizării sociale a românilor în evul mediu,
indiferent de zonă, este cel de cnez. Pronuntat „cnez" în Muntenia, „cneaz" în
Moldova, „cnez" în Transilvania şi „chinez" în Banat, termenul defineşte,
pentru toate regiunile româneşti un singur sistem de organizare socială.
Cuvântul este de origine slavă 47 • Discutii comportă faptul dacă a fost
împrumutat de aceştia de la vechii germani (kiinig-rege) 48 . Preluat de români
de la slavi în epoca convietuirii cu aceştia, cuvântul a definit Ia români, de la
început, forma lor proprie de organizare - cnezatul - şi pe conducătorii
acestuia, cnezii. Nu poate fi vorba despre o suprapunere, sau o similitudine
între atributiile cnezului Ia români şi Ia sla\'i. Rutenii, care au aceeaşi
denumire pentru ei, au ajuns în tinuturile române~:ti relativ târziu, când românii
au deja consemnată documentar forma proprie.
Atestările documentare ale cnezilor şi denumirile topice cnez în regatul
Ungariei sunt prezente încă din secolul al Xi-lea. Istoricii maghiari, analizând
originea cuvântului şi semnificatia acestuia pe cuprinsul regatului feudal
maghiar, sustin că cnezul este cel ce colonizează un sat sau un teritoriu cu
populatie în primul rând românească (dar care poate fi şi de altă limbă) şi
care este conducătorul acesteia 49 .
Diferenta reală dintre un cneaz slav şi un cnez român constă în
atributiile lor complet diferite. La slavi, cneazul este conducătorul unui teritoriu
întins (tinut, tară) cu atributiile unui „princeps" sau domn 50 . La români, cnezul
arc prerogative asupra unui sat (cnezul de sat) sau Ia un mic grup de sate
(cnezul conducător al unui cnezat de vale). El are un statut inferior nobilului
sau boierului. În timp ce toate documentele îl arată pe cneazul slav cel putin
având rangul de boier (la ruşi cneazul era membru al marii nobilimi), la
români cnezul doar arareori ajunge la rangul de nobili ta te/boierie şi aceasta
abia atunci când şi-a pierdut vechiul său statut de conducător al micii
comunităti umane din rândul căreia provine, comunitate ale cărei interese le-a
apărat până acum împotriva clasei feudale în care prin nobilitare intră acum.
La români cnezul poate fi considerat o formă incipientă a feudalizării
relatiilor de productie în care nu se încadrează perfect şi ca urmare îşi pierde
atributiile ancestrale 51 . Aceste atributii cneziale româneşti au apărut în perioada
de formare a poporului român, atunci când populatia daco-romană era
organizată în obşti teritoriale săteşti. Necesitatea unor conducători ai acestor
obşti a contribuit la apariţia acestei functii, numită iniţial jude (de la latinescul
juclex) şi mai târziu, după pătrunderea slavilor ~i convieţuirea lor cu românii,
transformată în cnez. S-a păstrat până târziu în evul mediu dualitatea acestor
denumiri jude - cnez, ca expresie a acestei străvechi realităţi 52 .
Cnezul epocii prestatale şi parţial şi cel al perioadei statale este un
nobil gentilic ce nu recunoaşte în mod permanent un superior, acesta
neconcedându-i pământul şi privilegiile, pe care cnezul Ie are pe cu totul alte
considerente. Nobilul/boierul apare abia odată cu apariţia statului şi al
suveranului pe care-I recunoaşte de drept şi de fapt drept stăpân feudal, acesta
concedându-i posesiunile şi numindu-l în diverse funcţii la curtea domnească
(regală). Nobilul/boierul este omul suveranului prin intermediul căruia acesta
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domneşte, pe când cnezul este martorul unui trecut pe care domnul îl respectă
sau nu în funcţie de interesele sale. Domnul nu-i consideră pe cnezi drept
concesionari ai pământului stăpânit şi pe care el îl concede în virtutea dreptului de eminium princeps şi ca urmare, cnezii nu-i sunt vasali direcţi. Interpunându-se, şi nu de puţine ori, voinţei puterii centrale care ameninţă autonomia
comunităţii pe care o conduce, cnezul este dat la o parte sau eliminat pur şi
simplu, prin nerecunoaşterea vechii sale situaţii privilegiate şi înglobându-l în
marea masă a ţărănimii 53 .
Pentru definirea caracterului cnezului şi a stăpânirii sale cneziale
(„keneziatus") este semnificativ un fragnent dintr-un manuscris din secolul al
XIII-Iea 54 : „Kinesiatus erat jus dominium exercendi in suis bonis, independente
a publico magistratu. Itaque quibus possessiones cum jure keneziatus
conferebantur, in iis foro magistratui C:tus (comitatus n.n.) competente, utebantur, hoc est pari juridictione. Subditi eorum prestabanat Regnantibus tribu ta,
sed juridictione tantum kenesiorum suberant". Cu alte cuvinte, cnezul îşi
exercita autoritatea asupra pământurilor şi oamenilor din subordine fără
intervenţia magistratului comitatens. În posesiunile stăpânite cu drept cnezial ca
urmare a donaţiei regale, forul de judecată al cnezului este controlat de
magistratul local. Supuşii cnezului plătesc tributul (dările) obişnuit în regat, dar
rămân supuşi din punct de vedere jurid c cnezului săteasc.
Regăsim aici două atribute fundamentale ale organizării cneziale: dreptul
de proprietate asupra pământului şi dre Jtul de jurisdicţie asupra locuitorilor.
Deşi suferă diferite transformări în timp, aceste prempţiuni cneziale continuă să
se manifeste în forme mai mult sau mai puţin dependente de dreptul feudal
legiferat.
În timp ce în Muntenia şi Moldova etapa etatică a corespuns cu
accentuarea procesului de decădere a instituţiei cneziale, în Transilvania şi
Ungaria - loc unde regalitatea era interesată de stabilitatea stăpânirii sale
asupra regiunilor româneşti - cnezul şi cnezatul şi-au păstrat mai multă vreme
autonomia lor internă. Atragerea populaţiei româneşti în sfera intereselor
economice, sociale şi militare ale regalităţii a contribuit la concedarea unor
privilegii, dar în primul rând la respectarea vechii organizări sociale româneşti.
Nici aici însă procesul citat nu a fost liniar, anumite regiuni beneficiind de
autonomie un timp mai îndelungat, iar altele mai scurt.
Regiuni de margine, aşa cum au fost Banatul, Crişana, Maramureşul,
Făgăraşul, şi-au păstrat pentru mai multe veacuri autonomia specifică perioadei
prestatale, unele obţinând însemnate privi legii, asemănătoare cu cele obţinute de
saşi şi secui.
Procesul de diferenţiere socială în rândul cnezilor se manifestă cu
precădere spre sfârşitul secolului al XIV-iea şi în prima jumătate a secolului
al XV-iea. Pot fi deosebite trei mari categorii de cnezi: cnezii regali sau
nobili, cnezii de cetate („castrensis") şi cnezii săteşti sau comuni.
Cnezii no bi li se diferenţiază de restul păturii cneziale fie ca urmare a
faptelor de arme sau a altor servicii prestate puterii centrale, pentru care
primesc de la aceasta diverse posesiuni. În marea majoritate a cazurilor regele
le dăruieşte chiar vechile lor posesiuni, deţinute până acum în virtutea acelui
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drept românesc (ius valachicum), dar cu titlul de nouă donaţie regală. Prin
acest fapt regele reuşeşte .să şi-i apropie pe cnezi intereselor sale şi, prin ei,
să-şi impună hotărârile şi asupra obştilor săteşti în fruntea cărora s-au aflat, şi
se află încă, aceşti cnezi nobili. Prevederile decretului regal din 28 iunie 1366
sunt explicate: „fiecare cnez întărit în cnezatul său printr-o scrisoare
regească... să fie socotit ca un adevărat nobil, iar cnezul de rând să fie
socotit ca un jude (sătesc) ... " 55 . Cnezii care nu obţin diplome regale de
întărire în vechile posesiuni nu vor fi asimilaţi nobilimii iar mai târziu li se
refuză recunoaşterea juridică a stăpânirii posesiunilor „ab antiquo". Ca urmare
procesul de: îndepărtare a cnezilor de stăpânirea efectivă a posesiunilor
funciare evoluează rapid.
Situaţia este oarecum similară cu cea a cnezilor din Muntenia __şi
Moldova 56 , unde are loc acelaşi proces de hărăzire domnească de pământuri. In
locurile în care puterea centrală a pătruns mai târziu sau doar superficial,
cnezul continuă să-şi stăpânească posesiunile după vechiul drept românesc,
prestând eventual doar o parte a vechilor atributii. Mai târziu, cnezul îşi
pierde dreptul de deplină proprietate asupra pământului, drept ce-i revine acum
puterii centrale.
În cele două tări româneşti cnezul este încă proprietar, dar însemnătatea
sa socială scade, ceea ce înseamnă că atributele sale revin acum puterii
centrale care şi le exercită prin dregători. În regatul feudal maghiar o parte a
acestor atributii sociale îi sunt lăsate cnezului, subordonat însă puterii regale.
Importanţa deosebită a contribuţiei militare a cnezilor la campaniile
regale este factorul care-i menţine într-o situatie privilegiată faţă de restul
populaţiei sau îl ridică la rangul nobiliar. Cnezul nobil este obligat să se
prezinte la oaste în fruntea micului său detaşament, denumit în lexicul militar
medieval „lance". Pentru acest efort militar deosebit al cnezilor români sunt
semnificative volumele de documente medievale care enumeră aceste fapte 58 . Pe
baza mărturiilor documentare poate fi mai uşor urmărit procesul de desprindere
a cnezilor nobili de restul cnezimii şi transformarea lor în familii nobiliare.
Cele mai semnificative evoluţii în această privinţă l-au avut familiile cneziale
din Mâtnic, Măcicaş, Bizere, Gârlişte, Temeşel.
O categorie intermediară între cnezii nobili şi cei săteşti este reprezentată de cnezii de cetate 59 . Aceştia locuiesc în sate ce sunt dependente de
ce .ăţile regale, fiind obligaţi să lupte călare pentru apărarea uneia sau, sub
conducerea castelanului, să participe la campanile regale desfăşurate în zonă.
În timp de pace îndeplinesc funcţia de conducătc ri ai obştii săteşti în mijlocul
că:·eia trăiesc, îngrijindu-se de aprovizionarea cetăţii cu alimente, muniţii şi
apărători, efectuând şi serviciul de pază la ce tace. Tot aceşti cnezi de cetate
controlează muncile agricole şi modul de strângere a dărilor. Plătesc ei însuşi
censul în bani, dările şi contribuţiile în natură, ca dări specifice categoriei lor
sociale. Pe plan juridic ei alcătuiesc, alături de cnezii nobili, scaunul de judecară local sau districtual. Nu pot însă judeca singuri ci doar în prezenţa
castelanului. Sentinţele pronunţate de către cnezii de cetate trebuie să poarte
contrasemnătura unui dregător regal. Pământurile le deţin ereditar, cu obligaţia
moştenitorului de a plăti castelanului o vită de trei ani la intrarea în posesie
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a bunurilor părinteşti. Printre avantajele acestei pături cneziale se numara: o
portiune mai mare de pământ în stăpânire personală, dreptul de a tine moară,
scutirea de o parte a dărilor ca şi dreptul de judecată asupra pricinilor civile 60 .
Cnezii comuni sau săteşti reprezintă, numeric, cea mai însemnată parte a
păturii cneziale. În fiecare sat există cel puţin unul, de regulă 2-3 şi uneori şi
mai multi şi îndeplinesc diferite atributii cu caracter social, economic şi
juridic. Un document din 22 aprilie 1406 referitor Ia satul Medwes din
districtul Soşdea specifică faptul că cnezul este conducătorul iobagilor din
localitate 61 . Situatia este valabilă pentru întreaga epocă feudală şi până spre
începuturile epocii moderne. Până astăzi primarii unor sate bănătene sunt
denumiti „chinezi" (cnezi). În secolele XIV şi XV procesul de deposedare a
cnezilor săteşti de vechile lor atribuţii este un fenomen general, majoritatea
cnezilor săteşti decăzând la starea de ţăran liber şi apoi de tăran iobag.
Dreptul lor de cnezat („keneziatus") apare astfel drept o subîmpărtire
economică a proprietăţii nobiliare şi ecleziastice, chiar dacă stăpânul feudal
este un cnez nobil 62 • Există astfel chiar pe aceeaşi posesiune şi în acelaşi
timp un cnez nobil (sau un nobil) ca proprietar şi mai multi cnezi săteşti.
Exemplul caracteristic este dat de situaţiile întâlnite pe domeniul nobiliar
Himfy de pe valea mijlocie a Bârzavei în perioada anilor 1378-1389 63 . Ca
atributii juridice cnezul sătesc se apropie de cel de cetate, cu singura
deosebire că el nu mai judecă pricinile în atributiile functiei sale cneziale, ci
în calitate de loctiitor al nobilului proprietar. Pentru decăderea cnezilor săteşti
din drepturile juridice ancestrale sunt hotărârile dietelor principatului
Transilvaniei din anii 1543, 1545 şi 1548 64 •
Întrucât problema districtelor româneşti bănătene beneficiază deja de o
bogată literatură de specialitate 67 , imposibil de detaliat aici, iar tema notelor
de faţă o constituie doar creionarea unor aspecte bănătene medievale, suntem
siliţi să ne limităm doar la o succintă prezentare a unor aspecte caracteristice
districtelor în comparaţie cu celelalte districte româneşti.
În afara denumirii de district, în Banat se mai întâlnesc şi alte forme de
atestare documentară a acestor formaţiuni. Astfel Ia 13 martie 1369 apar
„provincia Cumyath et Eguzeg" 66 , în anul 1374 „comitalu seu districtu de
Temeskuz" 61 şi la anul 1403 „tenutum seu districtu Beelvydyke" 68 • Denumirea
generală de district se impune însă cu începere din ultimul pătrat de veac XIV
şi se generalizează în veacul următor.
În ceea ce priveşte numărul real .li acestor districte, izvoarele cunoscute
până acum oferă cifre variind între 20 şi 30 69 • Din cercetările noastre asupra
acestui subiect am constatat că numărul lor poate fi completat. Problema este
îngreunată de faptul că apar dublări şi chiar triplări de nume pentru acelaşi
district, sau unificări. Exemplul cel mai caracteristic îl reprezintă districtul
Caransebeş, format prin unirea districtelor Caran şi Sebeş. În timp acestui
district i se mai adaugă şi districtele Temeskuz (sec. XIV) şi Bistra (sec.
XVII). Un alt exemplu de suprapunere şi continuitate teritorială este cel al
districtelor lcuş (sec. XIV) şi Margina (sec. XV-XVII). O altă delimitare care
se impune, până acum puţin reliefată, o reprezintă deosebirea dintre un district
românesc şi un district al cetătii.
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Deosebirea este, în general uşor de făcut dacă se ia în considerare
sau inexistenta
în cadrul acestor districte -a autonomiei
administrative şi a dreptului românesc ca procedură juridică. Astfel se poate
deosebi un district românesc tipic de district cetăţii Timişoara din sec. XV, în
cuprinsul căruia nu aflăm nici o urmă de autonomie districtuală şi nici de jus
valachicum, nu fiindcă nu erau nici români ci pentru că puterea centrală şi-a
impus cu tărie punctul de vedere şi avem de-a face cu o simplă formă
administrativă ca emanatie a puterii centrale.
În ceea ce ne priveşte considerăm ca districte româneşti- cu tot ceea ce
presupune acest fapt - următoarele formatiuni ate ;tate documentar: Almoj, Bay,
Belint, Beregsău, Beri ni, Caraşova, Căpâlnaş, Chuy, Chewreg, Comint, Duboz,
Fârdea, Făget, Piatra lui Filip, Hodoş, Horom, Icuş, Iersig, Ilidia, Jupani,
Jdioara, Lipko, Lugoj, Margina, Maxond, Mănăştiur, Mehadia·, Mylos, Nybald,
Remetea, Sculea, Sânandrei, Şoimoş, Soşdea, Sudgea (Susani), Zaad. Rămâne ca
sarcină prioritară pentru istorici să definească cu precizie cantitatea şi, mai
ales, calitatea autonomiei acestor districte.
Districtele aveau un număr variabil de localităţi şi cnezate, mai mare sau
mai mic, în funcţie de suprafaţa lor geografică. Cele opt districte privilegiate:
Caransebeş, Lugoj, Mehadia, Almăj, Comiat, Ilidia, Caraşova şi Bârzava, la care
se adaugă şi districtele stăpânite de Huniazi: Bujor, Fârdea , Marginea,
Mănăştur, Sudgea, aveau cea mai mare întindere, cu zeci şi zeci de sate şi un
teritoriu de zeci şi sute de kmp. Cele mai mici districte numărau doar un
număr restrâns de sate, apropiate între ele. Aceste districte au fost mult mai
repede dezmembrate şi integrate domeniilor feudale din jur.
În stadiul actual al cercetărilor istoriceşti este greu de dat un răspuns
mulţumitor la problema întinderii lor reale. Cu toate acestea unii cercetători au
reuşit să ofere rezultate, parţiale cei drept, notabile. Dintre ei Ştefan Manciulea
su:;ţine
că
pe anul 1500 districtul Lugojului avea vreo 15 sate, al
Caransebeşului 25 sate, al Mehadiei 26 sate, al Almăjului 13, al Ilidiei 10, al
Comeatului 18, al Caraşovei 16 şi al Fârdei 16 sate 70 • Pentru anul 1510 Csanki
Dezso susţine că Fârdea avea 16 sate şi 1 prediu, Icuşul 35 sate şi 1 prediu,
Mănăştiur 3 sate şi oraşul Mănăştiur, Sudgea 9 sate, Bujor 24 sate şi târgul
Bujor71 • Cea mai completă imagine ce până acum a oferit-o Iosif Pataki care
indică pentru anul 1512 următoarele cifre, pe baza registrelor domeniului
Hunedoara: Fârdea 14 sate, 124 familii şi 620 locuitori; Mănăştiur 13 sate, 97
familii şi 485 locuitorii; Bujor 20 sate, 94 familii şi 470 locuitori; Sudgea 9
sate, 71 familii şi 355 locuitori; lor trebuie să b mai adăugăm cei 147 cnezi
şi crainici de pe teritoriul acestor districte 72 • Acelaşi cercetător a calculat, pe
baza aceloraşi elemente, o cifră medie de 9 familii pe sat şi 45 locuitori.
Această mare masă de ţărani liberi participă la scaunul de judecată al
districtului, unde neînţelegerile comune erau rezolvate pe baza vechiului drept
consuetudinar. Alături de acest scaun mai exista o obşte a nobililor şi cnezilor,
denumită cu termenul latinesc de „universitatie nobilium et Keneziorum", cu
îm;emnate atribuţii administrative şi juridice. Această obşte apare atestată
documentar pentru prima dată în anul 1369 în districtul Sebeş, fiind mai târziu
înlâlnită în mod curent în veacul al XV-iea. Ea judecă pricini diverse: litigii
de proprietate, confirmări personale sau familiale de posesiuni, răspunsurile la
existenţa
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demersurile puterii centrale sau a unor reprezentanţi locali ai acesteia (comiţii
şi banul de Severin), episcopul de Cenad capitalurile mănăstireşti din Cenad şi
Arad. Judecă de asemenea neînţelegerile dintre nobili, dintre nobili şi cnezi,
ca şi dintre aceştia şi ceilalţi reprezentanti ai obştii sau persoane din afara
teritoriului districtual. În cazul judecării unor litigii de proprietate se adună
întreaga obşte într-o adunare specială, fapt nemaiîntâlnit în nici un colţ al
regatului feudal ungar. Valabilitatea juridică a actelor obştii este confirmată
prin prezenta banului de Severin, a comitelui de Timiş (sau Caraş, etc.) sau a
altor reprezentanţi ai puterii centrale. Judecarea unui român din cadrul acestor
districte după legea obişnuită a regatului era considerată nulă şi neavenită, ea
fiind rejudecată în prezenţa obştii româneşti, iar sentinţa dată după dreptul
românesc rămâne definitivă.
În conformitatea cu prescripţiile dreptului românesc, moştenirea se făcea
între urmaşi pe linie masculină şi feminină, cu respectarea dreptului de
protimisis (prioritate la vânzare între rudele colaterale şi vecini). În cazul
vânzării proprietarul avea obligaţia să anunte, la trei termene diferite, rudele şi
vecini asupra intentiei sale iar aceştia aveau prioritatea de a cumpăra bunurile
în faţa oricărui locuitor din alte sate sau din afara districtului. Procedeul
urmărea să păstreze în familie sau în interiorul aceleiaşi comunităţii rurale
posesiunile funciare. Acelaşi drept de pr.:ltimisis este întâlnit şi în restul ţărilor
române.
Documentele au păstrat amintirea diverselor cazuri în care a acţionat
această lege românească. Dintre acestea vom prezenta o mică parte, ilustrativă
pentru scopurile propuse 75 . În anul 1382 vicecomitele de Caraş ordonă
cneazului Toma din districtul Cuieşti să-l aducă în faţa judecăţii pe un
inculpat şi-l amendează pentru neîndeplinirea ordinului. În anul 1390 românii
din acelaşi district se obligă să-l aducă înaintea judecăţii pe un român numit
Dobruţ. În acelaşi interval de timp Bogdan cneazul din districtul Cuieşti
solicită banului de Severin eliberarea unui alt Bogdan întrucât acesta urmează
să fie judecat după legea românească. La 1418 şi 1433 cnezii districtului
Bârzava alcătuiesc un complet de judecată pentru rezolvarea litigiului de
proprietate referitor la posesiunea Maylat de lângă râul Maycho din acelaşi
district şi refac judecata în momentul în care nu sunt mulţumiţi cu procedura
juridică a comitelui de Timiş. La 25 iulie 1467 nobilul Lado de Armeniş şi
Ludovic, Ştefan şi Sandrin de Mâtnic hotărăsc să-şi înfrăţească moşiile. La 11
iunie 1478 Iacob de Marga, viceban de Severin, împreună cu voievodul Rayn
voievodul hotărăsc într-un proces în care pârâtul trebuie să jure împreună cu
12 cnezi nobili pentru a-şi dovedi nevinovăţia, după cum sună prevederile
dreptului românesc („iuxta antiquam et approbatam legem districtuum valachicalium
universorum") la 16 ianuarie 1493 nobilii de Bizere află că unul dintre ei vrea
să-şi vândă părţile sale de moşie şi protesrează arătând că în virtutea
vechiului lor drept românesc doresc să le cumpere, la 1500 Cristina, fiica lui
Nicolae de Bizere, se judecă după dreptul românesc cu George Goman de
Bizere pentru sfertul cuvenit fiicei din moştenirea părintească şi invocă în
prnpria apărare dreptul românesc. La 15 mai 1503 Nicolae de Măcicaş şi alţi
doi nobili din Caransebeş se judecă în faţa banului de Severin după acelaşi
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drept românesc. La 23 noiembrie 1503 nobilul Gabre face cunoscut vecinului
său, conform dreptului românesc, dorinţa de a-şi vinde posesiunile. Tot în anul
1503 un Zgriban de Zederyes şi un Iacob de Marga sunt închizitori „după
dreptul românesc" în două procese locale.
Aceiaşi situaţie determină, ca şi în cazul cnezilor nobili, evoluţia
ascendentă a unor districte: factorul miliatr şi angrenarea lor totaltă în lupta
antiotomană. Districtele sunt subordonate banului de Severin şi - de la
sfârşitul secolului al XV-iea - comitelui de Timiş. Aceştia sunt ajutaţi de câte
doi castelani, sau vicecomiţi, în fiecare district şi de un jude nobiliar, de
asesori şi de notar. În cuprinsul fiecărui district, fie ele privilegita sau nu, se
află cel puţin una sau două cetăşi, dintre care ur•a este dublată şi de existenţa
concomitentă a oraşului sau târgului în preajma zidurilor sale
şi îndeplinesc
funcţia de centru districtual. Cetă!ile sunt apărate de locuitorii districtului, care
au obligaţii militare precise per total, dar şi fiecare în parte. Există şi alianţe
militare interdistrictuale cum sunt cele dintre Sebeş şi Caran, Sebeş şi Lugoh,
Sebeş şi Mehadia, Sebeş şi Haţeg, etc.
Obligaţiile districtelor pe plan militar sunt reliefate de memoriul obştii
districtului Caransebeş, în anul 1369, banului de Severin 74 : toţi locuitori au
plecat la oaste la sosirea regelui în zonă în anul 1366, oferindu-le acestuia şi
oa:;petelui său, împăratul bizantin Manuel Paleologul, ospeţie pe timpul trecerii
prin Caransebeş; l-au însoţit în campania intreprinsă împotriva cetăţii Vididn şi
o parte dintre ei au întărit garnizoana de acolo; au ţinut în permanenţă câte
două sute de ostaşi în munţii Banatului între anii 1366-1369 spre a anunţa
orice primejdie şi a contracara acţiunile duşmane; au suferit grele pierderi prin
jaful armatei regale găzduite. Solicită banului clemenţă pentru datoriile
neichitate, întrucât şi acum regele le datorează mari sume de bani. Peste
numai doi ani aceiaşi obşte, alături de restul bănăţenilor participă la lucrările
de refacere a cetăţii Orşova 75 , iar mai târziu la refacerea tuturor cetăţilor
dunărene. Este mult mai bine cunoscută participarea acestor districte la lupta
antiotomană din secolul al XV-iea aşa încât nu mai revenim asupra faptelor.
Mai puţin cunoscute sunt însă aprecieriele contemporanilor despre rolul lor
militar în anii de la mijlocul vracului al XVI-lea. 76
În această perioadă turcii otomani reuşesc să cucerească Banatul de
câmpie şi să-l transforme într-o provincie (eyalet, vilayet), cu excepţia părţilor
de deal şi munte care se organizează într-o formaţiune administratică numită
Banatul de Lugoj-Caransebeş şi care se alipeşte principatului transilvan. Pentru
rolul districtelor privilegiate în cursul anilor 1551 şi 1552 afirmaţiile urmă
tm.re sunt relevante. La 4 martie 1551 cardinalul Martinuzzi aminteşte că districtul Sebeş a avut întotdeauna o excelentă reputaţie în faţa regilor Ungariei
pentru efortul lui militar. La 31 martie acelaşi an el repetă faptul că districtele
Lugoj şi Sebeş pot ridica la arme 16.000 oameni. În toamna anului 1551
err.isarii habsburgici din Transilvania transmit împăratului la Viena că românii
di11 Lugoj şi Caransebeş pot ţine singuri piept turcilor dacă s-ar alia cu
trupele comitelului de Timiş. Petru Petrovici, cu care se aflau în duşmănie şi
da;::ă ar avea un ban din mijlocul lor. Împăratul Ferdinand scrie, la 5 noiem209
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brie 1551, solicitând ca cele două districte să fie ţinute permanent de partea
sa, având în vedere tocmai aceste aspecte ce-i fuseseră semnalate anterior.
Importanţa militară a contingentelor bănăţene a fost apreciată de-a lungul
veacurilor XVI şi XVII şi de diverşi domni munteni şi moldoveni, care şi-au
cucerit, sau recucerit, tronurile cu ajutorul acestora; Vlad fiul lui Vlad Ţepeş;
Laiotă Basarab cel Tânăr; Mihnea cel Rău; Radu vodă Ilie, Petru fiul lui
Mircea Ciobanu; Ştefan fiul lui Petru Cercel, Mihai fiul lui Simion Movilă,
Matei Basarab şi încă alţii 77 .
Ca o confirmare a strălucitei lor contribuţii al efortul general antiotoman,
opt dintre aceste districte bănăţene (Lugoj, Sebeş, Mehadia, Almăj, Bârzava,
Comiat şi llidia) primesc - la 29 august 1457 - însemnate privilegii 78 . În
preambulul actului de privilegii regele ladislau al V-lea Postumul mărturiseşte
faptul că a emis documentul la cererea tuturor nobililor, cnezilor şi a
locuitorilor acestor districte, care au trimis la Viena o delegaţie compusă din
nobilii Mihail de Temeşel şi Ştefan de Buziaş. Întrucât românii de aici păzesc
şi apără vadurile Dunării şi au suferit pagube importante din partea turcilor
care robesc şi jefuiesc populaţia, regele întăreşte şi confirmă cu autoritatea sa
regală „toate acele privilegii ale valahil·x şi cnezilor, referitoare la libertăţile,
prerogativele şi drepturile câştigate, ca şi când ar fi introduse cuvânt cu
cuvânt în diploma prezentă". Regele se obligă să respecte toate condiţiile,
sarcinile şi servituţiile sub care au fost eliberate de antecesorii săi regali,
promiţând să le menţină în aceiaşi stare.
Pentru ca districtele să-şi continue efortul defensiv menţionat, regele
decretează unirea lor strânsă şi continuă, precizând imposibilitatea donaţiilor
regale de posesiuni pe seama unor străini, cu excepţia celor pe care obştea
districtuală îl va afla vrednici de aceasta. Întrucât districtul Comiat fusese
zălogit lui Iancu de Hunedoara încă în anul 1435 şi abia acum s-a răscum
părat cu bani, regele hotărăşte alipirea lui la celelalte şapte districte, consfinţind pe veci uniunea lor.
Din punct de vedere juridic, nobi ~ii şi cnezii sunt supuşi doar comitelui
local, iar în cazul unui recurs se ad1esează direct curiei regale şi regelui
personal. Comiţii şi vicecomiţii care am hetează pricinile penale ale locuitorilor
nu pot sechestra calul, ogarul armele şi şoimul de vânătoare („equum,
leporarium, arma et aves") celor învinovă! iţi sau găsiţi vinovaţi, iar pedepsele în
bani nu vor fi încasate decât în prezenia judelui nobiliar al districtului. Cnezi
nobili sunt din nou echivalaţi nobilimii regatului, în timp ce cnezii săteşti sunt
scutiţi de plata unor dări. Iobagii şi posesiunile funciare nu pot fi sechestrate
sau încorporate altor comitale şi nici locuitorii nu pot fi constrânsi să se
prezinte în faţa altor instanţe judecătoreşti decât cele districtuale. Pricinile
dintre nobili şi cnezi sunt judecate de tribunalul districtual, iar cele privitoare
la iobagi în faţa nobililor şi cnezilor respectivi. Textul diplomei regale este
explicit în toate punctele şi relevă caracterul şi scopul donaţiei. Valabilitatea
acestor privilegii va rămâne constantă, cu excepţia anilor 1658-1696 perioadă
în care districtele sunt ocupate de otomani, până spre mijlocul veacului al
XVIII-iea.
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Prea putin a fost relevat în cercetările de până acum faptul că diploma
nu face decât să confirme şi să întărească privilegiile anterioare acordate
acestor districte; acest aspect ar merita în sine un studiu aparte. Considerăm
că aceste privilegii acordate unora dintre cele opt districte în anii anteriori lui
1457 s-a putut face în special în vrema îndelungatei domnii a lui Sigismund
de Luxemburg (1387-1437), perioadă care corespunde perfect începutului
luptelor antiotomane şi implicit şi creşterii rolului militar al acestor districte.
Deşi nici un alt document care s-a păstrat nu detaliază aceste privilegii,
considerăm totuşi posibilă reconstituirea momentului în care unele dintre
acestea au fost acordate. Ne referim direct la districtele Caransebeş, Mehadia şi
Ilidia, toate trei vizitate de către Sigismund de Luxemburg în cursul anului
1439. După lupta de la Golubac - moment care a marcat eşeul politicii
„orientale" a regelui împărat Sigismund de Luxemburg petrece un timp
îndelungat în Banat, îngrijinud-se de îmbuntătirea sistemului defensiv dunărean.
În acest context, el vizitează şi districtele menţionate, prezidând şi
congregaţiile districtuale
respective. Din păcate nu s-au păstrat decât
documente care vorbesc în subsidiar despre hotărârile adoptate. Cu toate
acestea considerăm că acum şi aici s-au eliberat - sau au fost reconfirmate în
unele cazuri - vechile privilegii districtuale. La 24 august 1429 regele se află
la Ilidia unde prezidează lucrările scaunului de judecată al districtului 79 • La 1
noiembrie 1429 prezidează acelaşi scaun la Mehadia 80 şi tot în cursul lunii
noiembrie 1429 pe cel al Caransebeşului 81 •
Urmărind cu atenţie documentele bănăţene din vremea regilor angevini
Carol Robert de Anjou (1307-1342) Ludovic I de Anjou (1342-1382) şi
Sigismund de Luxemburg (1387-1437) se pot observa cu uşurinţă desele lor
vizite în Banat, dar mai ales se poate urmări şi interpreta contextul politicomilitar în care au fost efectuate şi implicit, aproxima perioada în care a fost
posibilă acordarea unor astfel de privilegii. În stadiul actual al informaţiei
istorice este prematură tragerea unor concluzii definitive.
În privinţa evoluţiei în timp a acestor privilegii, câteva elemente apar ca
deosebit de interesante. Primul dintre acestea, sesizat de noi, se referă la
documentul din 1 septembrie 1494, emis de regele Vladislav al II-iea la
Timişoara 72 • Regele acordă caransebeşenilor scutire de vamă pe tot cuprinsul
regatului pentru meritele lor militare dovedite în cursul luptelor cu turcii
otomani şi din cauza distrugerilor suferite de locuitorii acestui district din
partea aceloraşi duşmani. Cele două motive indicate în diploma din 1494 sunt
identice cu cele ale diplomei din 1457, deşi ultimul privilegiu nu menţionează
şi alte scutiri. Este doar un pas, din mulţii făcuţi în timp, în consolidarea
autonomiei distructuale.
În secolele XVI şi XVII sunt emise încă câteva reconfirmări ale acestor
privilegii 73 • Astfel la 7 mai 1551 regina Isabella Zapolya acordă districtului
Lugoj dreptul la emblemă şi anume un lup, ca răsplată a serviciilor militare
prestate. Pe 3 aprilie 1609 Gabriel Bathory reînoieşte la rându-i vechile privilegii, pentru ca la 1654 Gheorghe Rakoczy al Ii-lea să o facă pentru ultima
dată. Peste patru ani, un alt principe transilvan - Acaţiu Barcsay cedează
otomanilor teritoriul acestor districte. La 1696 trupele imperiale reuşesc să le
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ocupe în urma unor lupte aspre cu turcii otomani. În anii imediat următori,
nobilimea districtelor bănătene - reîntoarsă pe vechile vetre sub conducerea lui
Petru Măcicaş protesteasză în fata curtii vieneze întrucât aceasta l-a numit în
funqia de prefect al districtelor pe Mihail Sava, nobil ce nu are posesiuni în
Banat şi potrivit vechilor lor privilegii nu poate ocupa asemenea functii,
acestea fiind rezervate doar localnicilor. La 1726 prefectul este Ioan Rat din
Mehadia iar între anii 1759 şi 1778 obercnezi ai districtului Lugoj sunt
Gavrilă Gurean şi Alex. Pătraşcu. În anul 1775 numărul districtelor este redus
de la opt la patru, pentru ca în anul imediat următor ele să fie desfintate şi
încorporate comitatelor bănătene, receat înfiintate. Privilegiile vechi sunt
publicate în anul 1800 de către împăratul Francisc I, fără a mai avea nici o
importantă reală. Iată aşadar o istorie a acestor districte româneşti întinsă pt!
parcursul a aproape patru veacuri de atestări documentare, cu un însemnat rol
în istoria medievală românească.
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LE BANAT MEDIEVAL

- resume L'etude inaugure la sene des recherches sur l'histoire du Banat, telle
qu'elle peut etre connue aujourd'hui. En meme temps, c'est le debut d'un futur
ouvrage qui presentera l'espace geographique et historique du Banat dans son
evolution.
La premiere partie trace l'image geographique de la zone du Banat, ce
qui est assez rare dans Ies ouvrages d'histoire. La deuxieme partie presente
l'histoire - jusqu'a la fin du Moyen Age.
Deux elements sont inedits: le catalogage de toutes Ies denominations
que le Banat a jamais enes et l'estimation, par siecles, de la population pendant
le Moyen Age.
Le recherches confirment, a l'aide des documents, que l'ethnie roumaine
est restee majoritaire dans la multiethnicite et le plurilinguisme medieval.
La derniere partie este dediee a l'etude des "cnezate" et districts
roumains. Le Banat a ete la seule region de la Roumanie qui a connu un
developpement remarquable de ces formes d'organisation.
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ROLUL BANULUI DE CARANSEBEŞ-LUGOJ PETRU PETROVICI ÎN
CADRUL LUPTELOR INTERNE DIN TRANSILVANIA DE LA
MIJLOCUL SECOLULUI AL XVI-LEA
Sipos Ibolya

În urma bătăliei de la Mohaci, regiunea Ungariei a fost împărţită în două
una a ajuns sub stăpânirea habsburgilor, iar cealaltă pe mâinile
voievodului Transilvaniei Ioan Zapolya. Aflat în plină ascensiune politică şi
militară în sud-estul Europei, Imperiul otoman dorea să-şi menţină şi în secolul
al XVI-iea, aceeaşi presiune asupra tărilor române, aşa cum o făcuse şi în
perioadele anterioare.
Între cei doi rivali la tronul Ungariei - Ferdinand de Habsburg şi Ioan
Zaploya - s-a desfăşurat un îndelungat război civil vreme de doisprezece ani,
care nu s-a soldat cu nici un rezultat. Pericolul turcesc a determinat partida
adversă să încheie pacea de la Oradea în 24 februarie 1538, conform căreia,
partea din fost Ungaria stăpânită de Zapolya împreună cu Ardealul, rămâneau
sub stăpânirea acestuia, urmând ca la moartea sa să revină lui Ferdinand de
Habsburg. Căsătoria lui Zapolya cu Isabella, fiica regelui Poloniei şi Sigismund
a avut drept urmare naşterea la 9 iulie 1540 a unui fiu pe nume Ioan. Având
asigurat succesiunea la tron, Zapolya nu a mai respectat clauzele tratatului de
la Oradea. Cu putin timp înaintea mortii sale (22 iulie 1540), el a încredintat
creşterea copilului său minor lui Gheorghe Martinuzzi şi Petru Petrovici, cu
dispozitie ca primul să ia conducerea tării, iar cel de-al doilea, care mai avea
şi functia de comite de Timiş, căpitan al armatei pentru părtile de sud ale
regatului Ungariei, să apere cu armele moştenirea lăsată reginei Isabella şi lui
Ioan Sigismund. 1
Biografia lui Petrovici este similară cu ale altor figuri ale epocii din
Transilvania şi Ungaria, care au stat constant de partea partizanilor lui
Zapolya. Născut în anul 1486 în cetatea Pozsega într-o veche familie sârbă, el
a venit în Ardeal, unde a fost sprijinit de ruda sa Ioan Zapolya. Ascensiunea
sa pe plan politic şi militar este lentă şi sigură. În 1531 este numit căpitan al
cetătii Lipova, iar din 1534 primeşte şi functia de comite de Timiş, pe care
reuşeşte s-o păstreze cu o întrerupere de doi ani până la sfârşitul vietii. Abia
după moartea lui Martinuzzi, Petrovici reuşeşte să se implice ca o personalitate centrală a vietii politice din Transilvania.
Regele Poloniei nu a intervenit pentru com;olidarea poziţiei nepotului său
pe tronul Ungariei, de teama habsburgilor şi turcilor, aşa cum o cereau Petru
Petrovici şi Gheorghe Martinuzzi în 5 septembrie 1540. 2
Nerecunoaşterea de către adeptii partidei lui Zapolya a tratatului de la
Oradea a redeschis conflictul în Transilvania, ai căror protagonişti vor fi de
părţi:
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acum încolo Gheorghe Martinuzzi şi rivalul său Petru Petrovici. În aceste
condiţii, Ferdinand face o serie de iniţiative diplomaţie pentru a atrage cât
mai mulţi aderenţi de partea sa. EI se adresează regelui Poloniei, cu scopul ca
acesta să-şi lămurească fiica de valabilitatea tratatului de la Oradea. Cu toate
că Isabella vroia să ajungă la o înţelegere cu Ferdinand în ceea ce privea
Ungaria şi Transilvania, ea este oprită de cei doi sfătuitori care se temeau de
transformarea ţării în paşalâc, dacă ea ar părăsi ţara. În 4 octombrie 1540
regele Poloniei i-a scris lui Ferdinand să aibă grijă să nu ajungă în conflict cu
turcii, el promiţând în schimb să nu trimită trupe în Ungaria atâta timp cât
domneşte aici. 3
Primind aprobarea regelui Poloniei, Ferdinand se pregăteşte de asediul
cetăţii Buda, terminată pentru el cu o înfrângere, deoarece Petru Petrovici şi
Velint T6r6k au reuşit să facă faţă asediului impus de către trupele imperiale
conduse de von Regendorf. 4
Îndată după moartea lui Zaploya, Martinuzzi a convocat cele trei naţiuni
privilegiate Ia dieta de Ia Rakoş unde Ioan Sigismund a fost proclamat rege,
iar guvernarea ţării pe tot timpul minorităţii copilului a fost încredinţată
viitorului episcop de Oradea, mai cunoscut şi sub numele de „fratele
Gheorghe" sau „Călugărul" .5 În aceste condiţii pacea de Ia Oradea era
desfiinţată de jure.
Aflând de asediul cetăţii Buda, sultanul l-a trimis pe Mehmed paşa cu
100.000 de oameni ca să depresurcze capitala Ungariei de austrieci. 6 Soliman
a fost primit Ia Buda pe 26 august 1541 de Petru Petrovici, Gheorghe
Martinuzzi şi Balint T6r6k împreună cu banderiile lor. 7 Sub pretextul că o face
în favoarea fiului lui Zapolya, sultanul ocupă Buda, iar în urma acestui
eveniment el scria o scrisoare Isabellei, potrivit căreia Ardealul şi părţile de
dincolo de Tisa ce aparţineau Ungariei le dăruia fiului ei, urmând ca la vârsta
de douăzeci de ani, Ioan Sigismund să ajungă în posesiunea restului ţării. „Ca
să fie cum aţi hotărât, fiului tău, i-am dat Ardealul, Lipova, Şoimoşul, Lugojul,
Caransebeşul şi Timişoara împreună cu cele pe care Gheorghe Martinuzzi şi
Petru Petrovici le-au stăpânit dincolo de Tisa, de pe urma regelui Ioan. 8 Apoi
l-a menţinut pe Martinuzzi în calitate de tutor şi guvernator al Transilvaniei,
iar pe Petrovici în fruntea comitatului de Timiş. 9 Obligaţia lor mai era şi aceea
de a asigura plata tributului către Poartă fixat la suma de IO.OOO de galbeni.
Incursiunea austriecilor în Ungaria a demonstrat faptul că Ferdinand în
acel moment nu era capabil să se opună Imperiului otoman. Dacă Martinuzzi
ca şi guvernator al Transilvaniei ar fi cedat ţara habsburgilor, nu este nici o
îndoială că Ardealul ar fi fost cucerit în întregime de către turci, mai ales că
în apus, Imperiul habsburgic trebuia să facă faţă ameninţiirilor Franţei.
Acţiunea sultanului din anul 1540 a avut drept consecinţă transformarea
Transilvaniei în principat autonom, sub suzeranitate otomană şi reorientarea ei
spre celelalte două ţări româneşti.
Vrând să elibereze ţara de sub turci, Martinuzzi a urmărit în permanenţă
să lupte pentru restabilirea unităţii Ungariei aşa cum ea exista înainte de
dezastrul de la Mohaci. El a dus în tot timpul guvernării sale o politică
prudentă faţă de turci şi austrieci, sperând că va reuşi să unească Ungaria şi
Transilvania cu ajutorul lui Ferdinand de Habsburg. 10 Misiunea sa era aproape
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imposibil de realizat, mai ales

că după

transformarea Budei în

paşalâc ţara

era

împărţită în trei părţi 11 , iar în cercurile politice din Transilvania s-a manifestat
prezenţa

unui puternic curent favorabil menţinerii suzeranităţii turceşti, care
pretenţiile de dominaţie ale habsburgilor şi acţiona pentru strângerea
legăturilor cu Moldova şi Ţara Românească. Exponentul acestei politici
filootomane a fost gruparea condusă de Petrovici, cel mai apropiat credincios
al reginei Isabella.
Având acordul sultanului, care nu-i mai permitea să locuiască la Buda,
Isabella îşi stabileşte domiciliul la Lipova. Din 5 septembrie 1541 ea pleca în
Ardeal fiind însotită de Petrovici şi Martinuzzi . 12
Pentru a nu trezi bănuielile turcilor împotriva sa, Martinu.zzi după anul
1541, începe să ducă tratative secrete cu Ferdinand, pentru ocuparea de către
el a principatului Transilvaniei. Laski Jeromos, lntors de la Constantinopol îl
sfătuia la sfârşitul lui septembrie 1541 pe rege s~-1 numească pe Martinuzzi în
Ardeal locţiitor al său şi să înceapă în acest sens tratative, pentru că dacă
„episcopul este a lui, . . . ceilalţi îl vor urma." 13
Martinuzzi spera ca prin bani şi daruri să poată câştiga încredere
sultanului, dând astfel lui Petrovici posibilitatea de a aduna trupe pentru
apărarea Ardealului de habsburgi . 14 În urma dietei de la Debreţin din
noiembrie 1541, poziţia episcopului a ieşit întărită, stările ardelene, dându-i
câştig de cauză în problema conflictului cu Isabella şi Petrovici. 15 Cu toate că
Ferdinand vroia să ajungă în posesia Ardealului, în urma unei campanii
militare şi nu era de acord cu Martinuzzi în privinţa realizării păcii de la
Oradea, el a fost nevoit să negocieze cu episcopul, modul în care putea
ajunge stăpânitor al Transilvaniei, pentru că de teama turcilor, el se străduia
să menţină deocamdată status-qvo-ul ţării. 16
Martinuzzi a reuşit în cele din urmă s-o convingă pe regină de
avantajele alianţei cu Casa de Habsburg şi drept consecinţă în 18 decembrie
1541, Isabella dădea împuterniciţilor ei, printre care şi lui Petru Petrovici să
înc.:heie o înţelegere cu Ferdinand. 17 Tratativele s--au ţinut la Gilău lângă Cluj,
iar în acordul încheiat între cele două părţi, se prevedea, că în vreme de doi
ani Ferdinand va ceda reginei şi fiului ei cetatea Sepeş cu toate dependenţele
sale şi până la încheierea păcii îi va plăti o întreţinere de 12.000 de florini.
În schimb, regina îi preda coroana Sfântului Ştefan şi Ardealul. 18 Separat întrun alt act cei trei împuterniciţi ai reginei jurau credinţă lui Ferdinand şi-l
recunoşterau ca rege al Ungariei. 19 Faptul că Martinuzzi se afla în graţiile
su: lanului Soli man reiese şi din scrisoarea pe care acesta o trimitea „fratelui
Gl··eorghe", unde era menţionat că dăruieşte Ardealul lui Ioan Sigismund, iar
pe timpul minorităţii acestuia îi încredinţa guvernarea ţării. 20 Scrisoarea
sultanului era citită de Martinuzzi cu prilejul dietei de la Târgu-Mureş din 26
ianuarie 1542, unde episcopul se adresa stărilor că avea sprijinul otomanilor,
iar Soliman îi promitea, datorită credinţei lui „chiar şi Viena" .21 Considerânduse asigurat din partea Porţii, Martinuzzi scris în octombrie 1542 lui Ferdinand
că ar fi bine să pună capăt certurilor cu regina Isabella şi să ocupe
Transilvania deoarece, încă din vechime gândul transilvănenilor a fost acela de
a se despărţi de Ungaria şi după exemplul Moldovei şi Ţării Româneşti să se
respingea
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supună

turcilor 22 . Ideea lui Martinuzzi, exprima o opinie majoritară a
transilvănenilor, aceea a unitătii celor trei provincii româneşti şi în special a
acelei grupări care o sprijinea pe Isabella, avându-l în frunte pe comitele de
Timiş Petru Petrovici.
Simtindu-se stăpân pe situatie Martinuzzi convoca la Turda pe 20
decembrie 1542 stările ardelene ca să-i jure fidelitate. Ca urmare a creşterii
autoritătilor sale, Martinuzzi a făcut tot ce i-a stat în putintă ca să-şi
consolideze cât mai mult situatia în Ardeal în detrimentul partidei adverse. El
a pus mâna pe majoritatea cetătilor care aparţinuseră voievodului Transilvaniei,
în afară de patru (Ciceu, Almaş, Lipova şi Şoimuş) care conform tratatului de
la Gilău rămâneau în posesia reginei. În aceste cetăti Petrovici vroia să
introducă căpitani polonezi, fiindcă erau considerati de el apropiati fată de
Isabella şi regele Poloniei. 23
Cu toate că episcopul de Oradea deţinea controlul aproape în toate
regiunile tării, mai rămâneau o serie de zone, în care cu tot efortul depus nu
a reuşit să-şi găsească sustinători. Printre acestea se număra zona dintre Mureş
şi Tisa, tinutul Coşita. dar şi Banatul de Caransebeş-Lugoj unde-şi exercita
influenta Petru Petrovici. 24 Încercările .ui Martinuzzi au suferit un eşec în
această privintă cu prilejul dietei de la Turda din 1 august 1544, când el a
încercat să obţină sprijinul nobililor, dar partida diversă s-a dovedit mai
puternică. 25

Isabella dezamăgită de atitudinea lui Martinuzzi şi nesimţindu-se în
a hotărât să părăsească ţara. Aceste planuri ale ei, au fost dejucate
de regele Poloniei Sigismund, în colaborare cu Petrovici, care credea necesar
ca ea să evite acest gest, pentru a nu da un pretext favorabil sultanului de a
intra în Ardeal şi a transforma regiunea în paşalâc turcesc. 26 Pe de altă parte,
Isabella, pentru a contracara planurile lui Martinuzzi, sfătui tă de credincioşii
săi, a denuntat tratatul de la Gilău. Acest lucru l-a putut face şi datorită
faptului că Ferdinand fiind lipsit de sprijinul fratelului său Carol Quintul,
interesat mai mult de războiul contra Frantei şi stăvilirea reformei, nu a putut
actiona cu hotărâre aşa cum o cerea Martinuzzi în Transilvania.
Conflictul dintre episcop şi regină a reizbucnit la începutul anului 1546
când turcii, cucerind cetatea Becicherec, au început să actioneze în Ungaria,
pentru a pune mâna pe noi terit,)rii.
Odată cu ofensiva Porţii, Martinuzzi a socotit că trebuie să reia
tratativele întrerupte cu Ferdinand, mai ales că era convins că turcii nu se
mulţumesc doar cu câteva victorii, ci vor să ajungă şi în stăpânirea unor zone
aflate în posesia habsburgilor, fapt care ar pune în pericol unitatea dintre
Ungaria şi Ardeal. 27
Cearta dintre cele două partide rivale, reprezenta un real pericol pentru
ţară, mai ales că neîntelegerile lor au început să devină publice, fiecare parte
căutând să-şi atragă sprijinul turcilor sau bahsburgilor.
Martinuzzi a pârât-o pe regină la sultan, sub pretextul că întretinea
relaţii cu Ferdinand. 28 În mai 1547 a fost convocată o dietă, unde Petrovici a
cerut episcopului de Oradea să dea socoteală de felul cum gestionează averea
regelui minor. 29 Regele Poloniei Sigismund, a încercat să medieze acest
sigurantă.
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conflict printr-o scrisoare scrisă lui Martinuzzi din Cracovia la 20 decembrie
1547, cerându-i să se împace cu Petrovici. 30
Armistiţiul încheiat între otomani şi habsburgi Ia 19 iunie 1547 Ia
Istanbul, l-a determinat pe Martinuzzi, să renunţe definitiv la planul său de
colaborare cu turcii şi să-l convingă pe Ferdinand să nu mai aibe o atitudine
pasivă în ceea ce privea problema transilvăneană, promiţându-i tot sprijinul
său, mai ales că în sus numitul acord dintre cele două puteri, sultanul nu a
inclus-o şi pe Isabella, fapt ce denotă că Ardealul era considerat de Soliman
ca parte integrantă a Imperiului otoman. 31
Raporturile episcopului cu Isabella s-au înrăutăţit în mod vizibil, când
acesta a descoperit complotul pus la cale de ea şi Petrovici pentru îndepărtarea
lui. Ca urmare a acţiunii nereuşite a celor doi, Martinuzzi i-a fixat reginei
domiciliul forţat la Alba-Iulia, iar el a făcut din nou apel la sprijinul lui
Ferdinand, de a scoate Transilvania de sub controlul lui Soliman. În acest scop
Ia sfârşitul anului 1547, trimite o solie Ia aliatii săi, pentru a veni cu trupe în
Transilvania, în vederea apărării hotarului de duşmani, sperând că astfel poate
să lupte cu succes împotriva lui Petrovici. 32 Refuzul lui Ferdinand de a se
amesteca în problema transilvăneană, pentru a nu pune în pericol armistiţiul cu
otomanii, necesar lui ca să lichideze conflictul cu protestanţii, l-au convins pe
episcopul de Oradea că planurile sale vor fi realizate numai dacă reuşea să
predea principatul lui Ferdinand în schimbul unei despăgubiri corespunzătoare
lui Ioan Sigismund. Ori aşa ceva nu era posibil, atâta vreme cât regina
rămânea în Ardeal. Pentru a o determina la acest pas, Martinuzzi a făcut în
1549 o serie de demersuri la regele Poloniei pentru a-şi convinge fiica să vină
la el. Petrovici a dejucat însă planurile rivalului său, şi adresându-se noului
rege, el a arătat adevăratele intentii ale lui Martinuzzi, precum şi repercursiunile pe care le-ar suferi Isabella şi Ardealul. 33
Orientându-se spre alianţa cu celelalte două ţări româneşti, Petrov ici a
căutat ajutor şi în afara spaţiului extracarpatic. În iunie 1549, el scria
domnului Ţării Româneşti, Mircea Ciobanul, cu speranţa că-i va fi aliat în
conflictul cu Martinuzzi, pe care îl descria că vrea să stăpânească singur în
Transilvania. 34 Regele polon confruntat în interiorul ţării cu o puternică
opoziţie a amânat luarea unei hotărâri până spre finele anului 1548. Senatul
polonez s-a pronunţat pentru rămânerea reginei în Transilvania, aşa cum de
altfel o cerea şi Petrovici. În ianuarie 1549, o solie poloneză sosea la AlbaIulia, cerând Isabellei să renunţe la ideea părăsirii Transilvaniei şi o sfătuia să
încerce o nouă împăcare cu Martinuzzi. 35
În vara anului 1549, are loc o nouă atitudine a Poloniei faţă de
probleme transilvăneană, în urma încheierii unui tratat Ia 2 iulie 1549 între
Sigismund şi Ferdinand, potrivit căreia regele renunţa în a-I mai sprijini pe
fiul Isabellci de a mai rămâne în Ardeal.
În urma tratatului polono-habsburgic, aflându-se fără nici un ajutor în
exterior, datorită faptului că sultanul acţiona în Persia, Isabella a fost' nevoită
să încheie o nouă înţelegere cu Ferdinand Ia 8 septembrie 1549 la Nyirbator.
Astfel, străduinţele lui Martinuzzi erau încununate de succes, pentru că,
conform tratatului, Isabella îi preda lui Ferdinand, Ardealul şi în schimb
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primea în Silezia ducatele Oppeln şi Ratibor, cu o întrepnere anuală de 15 .OOO
de florini. Martinuzzi rămânea în continuare locţiitor regal în Ardeal, urmând
să fie numit arhiepiscop de Strigoniu, iar la cererea lui Ferdinand pe lângă
papă să primească pălăria de cardinai. 36
Isabella împreună cu Petrovici, nefiind de acord cu noile schimbări, îl
informau în primăvara anului 1550 pe sultan, despre situaţia existentă în Ardeal
şi mai ales despre obligaţia pe care episcopul a impus-o Isabellei, pentru
încheierea tratatului cu habsburgii.
Aflând despre acţiunea trădătoare a „fratelui Gheorghe", sultanul scris o
scrisoare în iulie 1550 stărilor ardelene, informându-i să-l îndepărteze pe
acesta de la conducerea ţării şi numindu-l în locul lui pe Petru Petrovici. 37
Această numire reprezenta totodată o recompensă a eforturilor comitelui de
Timiş, care mai bine de zece ani se afla alături de Isabella şi fiul ei. La
sfatul său, Isabella a convocat dieta Transilvaniei, unde a demascat stărilor
înţelegerile lui Martinuzzi cu Ferdinand şi a cerut nobilimii să nu recunoască
tratatul. 38 Cu aceasta se declanşa în Transilvania războiul civil între cele două
grupări rivale, care se va prelungi până la plecarea reginei în Polonia. Deja la
27 mai 1550 se ştia la Viena că Martinuzzi şi Petrovici sunt duşmani de
moarte şi luptă unul contra altuia pentru a câştiga puterea în Transilvania. 39
Ferdinand era bine informat despre conflictul izbucnit, dar în această perioadă
a făcut prea puţin pentru a aplana neînţelegerile dintre cei doi. 4 Cu toate că-l
sprijinea doar cu vorba pe Martinuzzi, Ferdinand din cauza imposibilităţilor
materiale a încercat fără şanse însă să medieze conflictul. 41
Fiecare din ei a căutat să câştige cât mai mulţi aderenţi în ţară, chiar şi
în zonele unde adversarul dispunea de o mai mare influenţă.
Grăbindu-se să îndeplinească porunca sultanului, Petrovici încă la
începutul anului 1550 a început să strângă oaste în ţinuturile aflate sub
comanda sa, printre care s-au numărat românii şi sârbii din Caransebeş şi
Lugoj, în jur de circa 3 .OOO de oameni, aflaţi sub conducerea altui sârb
Nicolae Cserepovici. 42
A vând o oaste care se ridica la aproximativ 7 .OOO de oameni ,43 Petrov ici
ocupă principala reşedinţă a lui Martinuzzi, cea din Vinţul-de-Jos, apoi
Brănişca, Deva, grăbindu-se de aici spre Alba-Iulia, unde se afla asediată
regina, în timp ce aliatul său Cserepovici asedia Cenadul. 44
La chemarea lui Petrovici, paşa de Buda a pătruns în Transilvania şi a
atacat oraşul Lipova, iar în ajutorul Isabellei l-a trimis pe Fervagbeg, dar el
fiind înfrânt de către credinciosul lui Martinuzzi Ioan T6r6k, Kasim paşa s-a
retras înapoi la Buda. 45 La începutul lunii septembrie, Martinuzzi personal
pleca cu 24.000 de oameni s-o asedieze pe regină în Alba-Iulia în timp ce
Toma Varkocs avea misiunea de la episcop să elibereze de sub asediu
Cenadul, apărat de către trupele lui Petrovici. 46 La Cenad Varkocs a reuşit să-l
înfrângă. pe comandantul Gaspar Parusics, un credincios
al banului. Un număr
de 2.500 români şi sârbi au murit sub zidurile cetăţii, 4.000 căzând
prizonieri. 47 Atacul armatei lui Martinuzzi contra zonelor controlate de
Petrovici a continuat si în toamna anului 1550, când cad rând pe rând mai
multe cetăţi în frunte ~u Nădlacui. 48

°
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În septembrie 1550 sultanul a scris Isabellei că a acordat administrarea
Transilvaniei lui Petrovici, iar dacă Martinuzzi îşi arăta nemulţumirea sa putea
chiar să-l şi ucidă.
La porunca lui Soliman, care nu dorea să cedeze Transilvania habsburgilor, a avut loc o expediţie a trupelor Ţării Româneşti şi Moldovei,
precum şi a paşei de Buda, Kasirn, cu scopul de a veni în ajutorul reginei
Isabella. 49
Atitudinea rezervată a domnilor români şi teama reginei de invazia trupelor române, cu toate că ea le-a chemat în ţară, au determinat-o să încheie
pace cu Martinuzzi şi astfel să-i ceară paşei de Buda să-şi retragă trupele din
Transilvania, pe motivul că stările ardelene sunt gata să i se închine. 50
În 6 noiembrie 1550 doi soli veneţieni raportau la curtea de la Ausburg,
că Isabella se afla sub influenta lui Petrovici, care este pe jumătate turc, iar
pentru a câştiga simpatiile Porţii mânca şi se îmbrăca turceşte, aşa dorind să
i crească şi pe Ioan Sigismund. 51 În acest sens scria şi un adept al partidei
ferdinantiste, Andrei Bathory de Somlyo, din Eger, prietenului său Toma
Nadasdy, la 12 octombrie 1550, că a fost cu puţin timp în Alba-Iulia unde au
rămas „călugărul Gheorghe'', regina şi Petrov ici, ultimii doi ţinând aici sfat
turcesc, iar primul dorind să punii mâna pe Ioan Sigismund dacă altfel nu
poate. 52
Deşi comportarea lui Petrovici era determinată de un interes direct, acela
de a atrage atenţia şi simpatiile turcilor, el a făcut-o cu scopul de a întări
poziţia Isabellei în Transilvania, în detrimentul lui Martinuzzi.
Episcopul a ieşit victorios pe moment în confruntarea cu partida adversă,
lucru care a dus la salvarea poziţiilor habsburgice în Transilvania. Cu toate că
în ianuarie 1551 sultanul i-a restituit lui Martinuzzi vechile demnităţi, încercând
pe această cale să-l readucă în tabăra antihabsburgică, contactele episcopului
cu Ferdinand au devenit tot mai intense. Chiar în aceeaşi lună, Martinuzzi
convoca dieta Transilvaniei la Oradea, unde anunţa nobilimea că doreşte să
scape ţara de turci, dar pentru aceasta trebuia ca Isabella şi Petrov ici, adepţi
ai alianţei cu sultanul, să părăsească ţara. 53 După ce în 22 martie 1551 în
cadrul dietei ardelene, Martinuzzi a pledat pentru o colaborare cu imperialii,
peste câteva zile el se adresa chiar împăratului arătând că de poziţia
Transilvaniei depindea soarta Moldovei, Ţării Româneşti, Poloniei, Moraviei şi
Sileziei. Tot în aceeaşi lună, episcopul cerea palatinului renan Frederic, să
intervină pe lângă Carol al V-lea să nu lase Transilvania în mâinile turcilor,
de1Jarece în caz contrar toată lumea creştină va fi pierdută. 55
În toată această perioadă, românii din Caransebeş şi Lugoj, aflat sub
autoritatea nominală a lui Petru Petrovici, ameninţaţi în permanenţă de către
turci şi trupele trimise de Martinuzzi în provincie pentru a-i ştirbi autoritatea,
au început să devină nemultumiţi de ban, pentru motivul că aceasta nu respectă
vechile privilegii de care se bucurau înainte. 56 Ca fidel al reginei, Petrovici nu
a lăsat ca banul de Caransebeş-Lugoj să ajungă sub influenţa partidei
ferdinantiste. Dar locuitorii, în special nobilimea, nu au ţinut cont de Petrovici,
din moment ce un apropiat al habsburgilor, Andrei Bathory îi scria lui Toma
Nadasdy, că banul s-a certat cu cei din Lugoj şi Sebeş, pentru că ultimii vor
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să rămână în libertate, însă el le tulbură în permanenţă liniştea. 57 În acest
sens, trebuiau înţelese discuţiile purtate în cadrul dietei de la Aiud, când cele
două oraşe trimit o delegatie, care se plânge împotriva lui Petrovici, de gravele
abuzuri ca prădarea şi ocuparea averilor, animalelor, precum şi de alte
nesfârşite nedreptăţi, săvârşite de aceeaşi persoană. 58 Dieta de la Aiud a recunoscut că trebuie păstrată libertatea celor două oraşe, pentru a putea functiona
în continuare alianţa cu Ardealul. 59 Plângerile lor nu au avut nici un rezultat,
probabil din cauza faptului că Petrovici se bucura de o poziţie favorabilă în
Transilvania. De aceea, Martinuzzi nu a încetat să colaboreze cu partida
ferdinantistă. Episcopul a atras de partea lui în special nobilimea, din moment
ce el îi scria lui Ferdinand că românii din districtul Caransebeş, sunt vestiţi
pentru vitejia lor militară. 6 ° Cei de aici trimiteau chiar în cursul anului 1551
o delegaţie la Ferdinand, pentru a-i oferi sprijin militar, dar în schimb cereau
numirea unui ban din rândurile lor. Totodată Martinuzzi, cerea regelui să
primească bine solia, întrucât locuitorii de aici erau foarte pricepuţi în ştiinţa
militară şi reprezentau o forţă, pentru că şi la nevoie puteau pune pe picior de
război o armată de 16.000 de soldati din cei mai bine instruiţi. 61 Ferdinand îi
răspundea episcopului Ia 1 mai 1551, cii a trimis înapoi solia. 62
Per a contrario, Isabella a căutat să-şi păstreze influenta în regiune şi de
aceea, pentru a-i atrage de partea ei, acorda lugojenilor diploma din 1551, prin
care Ie răsplătea serviciile lor crcdincioase. 63 Diploma oferită de regină la 7
mai, a făcut ca o parte din lugojeni să rămână de partea partidei lui Zapolya,
din moment ce Martinuzzi se plângea comisarilor imperiali pe 22 mai că ei o
preferau pe regină, 64 iar sebeşeni i pe habsurgi. Faptul că o mare parte din
locuitori erau antihabsburgi, rezultă şi dintr-o scrisoare din 19 decembrie 1551,
a lui Ştefan de Losoncz, comandantul cetăţii Timişoarei, adresată generalului
Castaldo, prin care-l anunta că n-a putut asedia cetatea Becicherec, pentru că
forţele din districtul Caransebeş, condu:>ă de Nicolae Cserepovici, au refuzat
să-i vină în ajutor. 65

vreme, în Ardeal, evenimente importante erau în plină
La 30 martie 1551, Ferdinand trimitea trei comisari la Isabella,
pentru a o anunta că trupele sale în curând vor cuceri Transilvania, 66 iar Ia 9
mai Ferdinand îl informa pe episcop că a ordonat armatei să intre în Ardeal. 67
Petrovici nemultumit de mersul evenimentelor, l-a informat imediat pe
sultan, cerându-i grabnic ajutorul. 68 La 2 martie 1551, regina înainta o plângere
marelui vizir, anunţându-l că Martinuzzi a trecut de partea partidei adverse şi
că a învrăjbit Caransebeş ul şi Lugojul împotriva lui Petrov ici, care îi este
credincios. 69
Pentru a preîntâmpina ocuparea principatului de către sultan, imperialii
rup pacea cu Poarta, iar în iunie 1551. Giovanni Batista Castaldo, locţiitorul
regelui Ferdinand, pătrundea în Ardeal c.:u circa 7 .OOO de oameni. 70 Tratativele
pentru cedarea Ardealului s-au purtat repede, pentru a nu permite lui Petrovici
să vină în Alba-Iulia, el aflându-se în acest moment în banatul de Caransebeş
Lugoj.71
Înainte ca trupele imperiale să ajungă în Alba-Iulia, Martinuzzi a
obligat-o pe regină să abdice şi să parasească Transilvania, în schimb ea
primind în Silezia ducalele Oppeln şi Ratibor, cu un venit anual de 25 .OOO de
În

această

desfăşurare.
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florini. În 10 iulie 1551 regina personal semna actul de abdicare. Cu acest
prilej, Martinuzzi primea arhiepiscopatul de Strigoniu, titlul de guvernator al
Ungariei şi pălăria de cardinal. 72
Dieta întrunită la Cluj în 26 iulie, cedând presiunilor lui Martinuzzi a
depus omagiu de credinţă faţă de Ferdinand de Habsburg.
Prezenţa trupelor imperiale în Transilvania, sub comanda generalului
Castaldo, refugierea în Polonia a reginei Isabella şi a fiului ei, au însemnat o
contralovitură la acţiunea turcească din 1541, când turcii au ocupat Buda şi au
transformat o parte a ţării în paşalâc, iar sultanul a recunoscut drepturile
familiei Zapolya la conducerea Transilvaniei, lucru revendicat şi de Ferdinand.
Cu toate că Petrovici a încercat s-o oprească pe regină de a părăsi
Transilvania, spunându-i că un ajutor turcesc este iminent, ea personal a predat
îm.emnele puterii generalului Castaldo, 73 renunţând astfel la drepturile partidei
Zapolya la succesiune, fapt ce nu convenea Porţii otomane.
La porunca reginei, Petrovici aflat la Timişoara, a predat toate localităţile
deţinute de el (Timişoara, Lipova, Caransebeş11I, Lugojul şi Becicherecul)
autorităţilor habsburgice, pe care le-a preluat în numele regelui Andrei
Bathory. 74 În septembrie 1551 Petrovici sosea lângă regină în Polonia, iar de
aici se va stabili în cetatea Muncaci, pe care o primea conform tratatului. Cu
această ocazie, cetatea Timişoara a fost preluată de noul ban Ştefan Losonczy,
în Lipova venind Andrei Bathory, la Lugoj spaniolul Aldana, iar Ia Caransebeş
Gheorghe Sredi. Credincioşii reginei cu mare părere de rău au predat cetăţile
lui Ferdinand, dar fiind convinşi că adepţii partidei ferdinantiste, nu vor
rezista aici multă vreme, din moment ce Petrovici îi spuse noului ban cu
oc:izia predării Timişoarei: „cine acest loc îl păzeşte de turci, vreme de trei
an., mă oblig faţă de acela că o să-i fiu grăjdar şi o să-i curăţ calul." 75
Predarea cetăţilor s-a făcut imediat după îr.cheierea acordului, pentru că
într-o scrisoare din 1O august 1551 adresată lui Ioan Kendeffy, Ferdinand îi
eni.lmera meritele pe care le-a jucat în anturajul episcopului de Oradea, în
luptele victorioase purtate în Transilvania, lucru ce a permis ca Lugojul şi
Caransebeş ul, amintite în documente ca „civita! is nostras", aflate înainte de
pa~tea răzvrătitilor să treacă acum de partea lui. Datorită acestora merita, el
primea de la rege localitatea Gioagiu aflată în comitatul Hunedoara, împreună
cu 15 .OOO de florini. 76
Martinuzzi când a văzut în anul 1551 că forţele habsburgice au venit în
număr insuficient în Ardeal, abilul prelat a intrat din nou în legătură cu
Poarta, căutând să-şi asigure o nouă deschidere în cazul eventualităţii că
trupele turceşti ar năvăli în ţară. El a reuşit să-l amăgească pe sultan în ceea
ce priveşte plecarea reginei, spunând solilor turci veniţi să se informeze despre
situaţia din ţară, că a fost nevoit să facă ac•!St pas, datorită faptului că
Petrovici i-a „trădat". Dar această explicaţie a episcopului, nu l-a lămurit
deJlin pe sultan, care nu putea tolera un astfel de aranjament, mai ales că îi
punea sub semnul întrebării obiectivele sale europene.
La mijlocul lui septembrie, turcii au trecut Dunărea, cucerind în scurt
timp Becicherecul, Cenadul şi Lipova. Probabil cu aceste incursiuni ale turcilor
în sudul Banatului, în toamna-iarna anului 1551, Aldana ar fi părăsit Lugoj ul,
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pentru că Castaldo îi scris Ia 5 ianuarie 1552 regelui din Sighişoara că
lugojenii şi caransebeşenii au cerut de la el în mai multe rânduri să le dea un
căpitan, problemă ce ar fi trebuit să fie rezolvată de Martinuzzi. Momentul nu
putea să se întâmple decât la sfârşitul anului 1551, când imperialii sesizând
politica duplicitară pe care o ducea episcopul, au urmărit lichidarea lui, fapt
petrecut la 17 decembrie 1551, când oamenii lui Castaldo la porunca lui
Ferdinand l-au ucis în castelul său din Vinţul-de-Jos.
Fiind convinşi că turcii vor pregăti o nouă campanie împotriva Banatului,
în vederea apărării, între cele două oraşe, Caransebeş şi Lugoj a fost încheiată
o înţelegere. Despre această alianţă scrie comitele de Timiş Ştefan Losonczy în
mai 1552 lui Ferdinand, care Ia rândul s iu se adresa din Passau în luna urmă
toare (11 iunie 1552), regelui ceh Maximilian ca oraşele Lugoj şi Caransebeş
să nu fie despărtite şi alianţa dintre ele trebuia să fie păstrată, în caz contrar
întregul ţinut va fi pierdut. 78
în decursul anului 1552 situaţia he bsburgilor în Ardeal devenise tot mai
precară. Stările transilvănene erau nemulţumite de felul în care mercenarii lui
Castaldo îşi impuneau dominaţia în Ardeal. Câţiva mari nobili au şi rechemato pe regină, dar acest lucru nu era atât de uşor, căci 1.000 de habsburgi se
aflau în ţară.
În vederea restabilirii situatiei, sultanul a ordonat domnitorilor Moldovei
şi Ţării Româneşti să pătrundă în TransLvania, pentru a-i alunga pe habsburgi.
Petru Petrovici era considerat de românii din celelalte provincii româneşti, ca
principal factor politic care trebuie să-l readucă pe Ioan Sigismund în ţară,
din moment ce domnul Ţării Româneşti se adresa printr-o scrisoare fostului ban
la 4 februarie 1552, unde îi amintea că va prăda Ungaria şi Transilvania în
unire cu turcii şi tătarii, dacă ardelenii nu-i vor fi credincioşi sultanului. 79
Aldana venit de la Lugoj Ia Lipo\'a scria Ia 5 februarie 1552 celor din
Caransebeş că Kassim paşa se pregăteşte să atace Transilvania, rugându-i să
comunice această veste pretutindeni, iar toti cei capabili de luptă să se
pregătească atacului. O lună mai târziu oraşul Caransebeş cerea locţiitorului lui
Ferdinand, un căpitan şi ostaşi pentru paza oraşului. 80
În mai 1552 Castaldo îl anunţa pe Ferdinand că se pregăteşte o revoltă
a mercenarilor, dacă nu li se plătea solda restantă. 81 Cu o lună în urmă
acelaşi Castaldno raporta arhiducelui Maximilian, că a ajuns în posesia unor
importante scrisori, pe care sultanul le-a trimis reginei, lui Petrovici şi voievodului Ţării Româneşti, iar din ele a aflat că turcii se pregătesc pentru o puternică ofensivă în Ardeal. 82
Profitând de oprirea· ostilitătilor cu Persia, la începutul anului 1552 turcii
au pregătit o campanie împotriva habsburgilor. Complet izolat, Ferdinand nu a
putut acorda nici un ajutor transilvănenilor. În 21 iunie 1552 o armată
otomană începea asediul Timişoarei. Garnizoana cetăţii în număr de 25.000 de
oameni după o rezistenţă eroică de o lună, neprimind nici un ajutor la 30
iulie se preda turcilor, toti fiind măcelăriti în frunte cu comitele de Timiş
Ştefan Losonczy. Apoi turcii au ocupat cetăţile Lipova, Cenad, Sânicolaul-Mare,
Becicherecul, Ciacova şi Vârşetul. Regiunea de sud a provinciei în frunte cu
Lugoj ul, Caransebeş ul şi Făgetul rămâneau neocupate datorită intervenţiei
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diplomatice a voievodului Ţării Româneşti Mircea Ciobanul. 83 Pe de altă parte,
Petrovici ca aliat al fostei regine, a început să actioneze prin toate mijloacele
posibile din Polonia pentru revenirea reginei în tară.
La 30 octombrie 1552 Castaldo înainta un raport către arhiducele
Maximilian, unde îl informa că Petrovici actiona împreună cu turcii pentru ca
fiul lui Zapolya să revină în tară. 84
Deja în ianuarie 1553 o parte din nobilimea cerea întoarcerea lui Ioan
Sigismund şi a lui Petrovici în Transilvania, iar aliatul său din Ţara
Românească, Mircea Ciobanul îl anunta chiar cu un an înainte că sultanul
do~ea acest lucru. 85 Sârbii i-au transmis lui Petr•>vici că-i pot oferi un ajutor
de 10 .OOO de călăreti, aşa cum de altfel au făcut-o şi românii din zona
bnatului de Caransebeş-Lugoj. 86
Ferdinand exploatând dificultătile pe care le aveau turcii cu perşii în
Asia Mică, în cursul anului 1553 a încercat să 0 ncheie un tratat cu Soliman,
pentru ca să i se recunoască stăpânirea asupra Transilvaniei. 87 Fiind conştient
de pozitia strategică a Transilvaniei, Ferdinand ştia că de aici putea mult mai
uşor să redobândească controlul asupra Ungariei centrale şi de sud, lucru ce iar fi deschis perspectiva de a-şi extinde autoritalea şi asupra Ţării Româneşti
şi Moldovei. De aceea el nu credea că turcii vor fi de acord să încheie pace,
totuşi, el dând poruncă în acest sens reprezentantului său în Transilvania, după
cum îi relata primarului Sibiului Petru Haller. 88 Prin tratatul din 1547
Ferdinand plătea turcilor un tribut de 30.000 de galbeni, iar patru ani mai
târziu ci scria sultantului Soliman, că era gata sii-i achite anual haraciul fixat
acestei provincii în anul 1541. 89 Cu toate eforturi le depuse, Castaldo, împreună
cu mercenarii săi au devenit tot mai nepopulari în rândurile populatiei din
Ardeal şi drept consecinţă el este înlăturat, în locul său Ferdinand numind doi
voievozi la 26 noiembrie 1553, pe Francisc Kendi şi Anton Dobo. 90
În vara anului 1553 nobilimea din zonele de nord-vest al Transilvaniei sa răsculat, chemând-o în tară pe regină. În sprijinul răsculatilor sosea în zona
Debretinului, la 30 iulie 1553 Petrovici cu circa 500 de ţărani neinstruiti luati
direct de la plug. El nu a putut primi sprijinul paşei de Buda, din cauza
faptului că sultanul era ocupat în Persia. De aceea cei doi voievozi ardeleni
au suprimat mişcarea aderenţilor lui Ioan Sigismund. Era evident faptul că
habsburgii nu puteau sta multă vreme în Ardeal din moment ce sultanul nu a
vrnt să primească tributul pe care Ferdinand în repetate rânduri l-a oferit lui
Soliman. 91 Totuşi, insuccesul expcditiei lui Petrm'ici l-a alarmat pe Ferdinand,
care o avertiza pe regină să-l oprească pe ban de a se amesteca într-un
teritoriu aflat sub stăpânirea sa şi să înceteze de a-i mai încuraja pe ardeleni
la asemenea acţiuni. 92 La scurt timp după încercarea nereuşită de a pătrunde în
Tr;msilvania, Petru Petrovici venea în banatul de Caransebeş-Lugoj pentru a
pregăti de aici reîntoarcerea Isabellci. 93 Deja la 19 august 1553 Dobo
Domokos, căpitan al cetăţii Deva, ştia că cei din Caransebeş şi Lugoj erau
informaţi de sosirea lui apropiată. 94 Data sosirii sale nu se poate stabili decât
cu aproximaţie. La 13 noiembrie 1553 un caransebeşean, Gheorghe Orzagh,
scria unui apropiat de-al său că Petrov ici se afla la Lugoj. 95 Despre aceste
lucruri erau informaţi şi cei din partida adversă, prin intermediul lui Ioan
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Horvath, refugiat din Constantinopol. Sosit în Alba-Iulia cu ajutorul unor
de-ai lui Ferdinand din Caransebeş, el îi informa pe cei din partida
regelui, că din partea comitelui de Hunedoara Ioan Torok, să nu aştepte nici
un ajutor, pentru că exista o întelegere între acesta şi cele două oraşe
credincioase lui Petrovici, alianţă la care el a avut un rol hotărâtor. 96
Simţind că numărul aderentilor lui Petrovici creştea în Transilvania,
Ferdinand se grăbea s-o avertizeze din nou pe regină să se îndepărteze de
protejatul ei. Regina a respins orice cerere adresată de habsburgi, declarând că
ea nu are nici o legătură cu banul, dar chiar şi fără el ea poate crea în
Transilvania şi mai mari nemultumiri decât răscoala produsă de Petrovici
împotriva imperialilor. 97
credincioşi

Încă în a doua jumătate a anului 1553 Petrovici dorea să plece la Poartă
ca şi trimis al Isabellei, dar din cauza numeroaselor primejdii a fost nevoit să
se întoarcă din Ţara Românească la Lugoj, şi de aici să-şi coordoneze în
continuare eforturile pentru îndeplinirea planurilor sale, de reînscăunare a lui
Ioan Sigismund.9 8
În timp ce Ferdinand făcea eforturi disperate de atragere a Poloniei de
partea sa, trei trimişi ai reginei şi a lui Petrovici soseau la 6 ianuarie 1554 la
Constantinopol şi de aici plecau mai departe în Asia Mică, unde sultanul se
lupta cu perşii, pentru a-i cere să-i cedeze banului o serie de cetăti din Banat
şi să poruncească paşilor de Timişoara şi Buda să-l ajute pentru restabilirea
puterii turceşti în Transilvania. 99 Peste o lună regina era informată de sultan
că-i va trimite urgent firmanul în vederea intrării ei în Transilvania. 100 O
scrisoare asemănătoare a fost expediată la începutul lunii aprilie 1554 şi
nobililor transilvăneni cărora le cerea să asculte de Petrovici până la
înscăunarea lui Ioan Sigismund. 101 Solia a fost primită de sultan la Alepp în 7
aprilie, de unde trimişii s-au întors cu un răspuns favorabil din partea lui
Soliman. Acesta îi ceda banului în luna martie 1554, Lugojul şi Caransebeşul
împreună cu tributul anual de 3.000 de galbeni. 102 Totodată sultanul emitea şi
un firman care ordona ardelenilor readucerea fiului lui Zapolya, iar pe de altă
parte dispunea ca voievozii Ţării Româneşti şi Moldovei să-l ajute în această
intreprindere. 103 În scrisoarea voievozilor ardelenei adresată în 14 martie 1554
lui Toma Nadasdy, ei îşi exprimau teama că Petrov ici ar putea pătrunde cu
ajutorul turcilor în Transilvania venind din Lipova sau Caransebeş. 104
Situatia lui Ferdinand nu s-a îmbunătătit nici în cursul anului 1554 în
Ardeal, din moment ce regele într-o scrisoare din luna august adresată aceloraşi voievozi ai Ardealului, le declara că nu ştie dacă. poate să vină cu
trupele în ajutorul lor, pentru reocuparea Caransebeşului şi Lugojului care
acum sunt în posesia lui Petrovici, d1:oarece trimişii săi sunt Ia Constantinopol, pentru a încheia pace cu sultanul, iar dacă ar interveni acum, Soli man
ar rupe pacea. 105
Din cauza faptului că oştile otomane erau implicate în continuare în
războiul cu perşii, sultanul nu a putut să se ocupe nici în prima jumătate a
anului 1555, de campania pentru readucerea Isabellei în Transilvania. În
schimbul haraciului, sultanul a încheiat un armistiţiu cu habsburgii pe o
perioadă de şase luni de zile. 106
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În mai 1555 Isabella primea o scrisoare de la sultan, unde o anunta ca
Ioan Sigismund să vină în Transilvania şi că lui Petru Petrovici i-a acordat
ajutor prin cedarea Caransebeşului şi Lugojului, pentru a putea să guverneze
tara până la întoarcerea ei. 107 Peste o lună un raport din Constantinopol
înregistra ştirea despre dispozitia dată de sultan lui Alexandru Lăpuşneanu şi
Pătraşcu cel Bun, de a contribui efectiv Ia venirea lui Ioan Sigismund. Sub
impresia amenintărilor ce veneau din partea turcilor, Ţării Româneşti şi
Moldovei, stările ardelene întrunite în dieta de la Târgu Mureş din 23
decembrie 1555 se hotăresc să treacă de partea Isabellei. Ordinul sultanului
sosea în februarie 1556 şi în consecintă oştile din cele două tări româneşti
întreprind campania care va duce la alungarea imperialilor din Transilvania.
Potrivit discuţiilor avute într-o altă dietă întrur.ită la Turda pe 2 februarie
1556, stările trimiteau o delegatie condusă de Cristofor Hagymas pentru a-l
chema pe Petrovici în Ardeal. În acest scop el a<luna români, sârbi şi turci cu
care să atace Ardealul şi cu care a cucerit Deva. 109
Peste o lună el era numit de nobilimea transilvăneană înloctiitorul lui
Ioan Sigismund în Ardeal. 110
Acfiunea românească din 1556 a avut drept obiectiv interventia directă în
sprijinul sustinerii partidei lui Zapolya, pentru alungarea din Transilvania a
imperialilor. Cu putin timp înainte de a pătrunde în Ardeal, Lăpuşneanu
trimitea un ultimatum Ia 11 aprilie 1556 dietei, pentru a-i convinge pe
reprezentantii nobilimii să nu opună rezistentă, în caz contrar va ocupa tara şi
alte oraşe, nu numai nopatea prin surprindere ci „ziua cu surle, bombarde şi
celelalte instrumente de război." 111 Oastea celor doi domnitori număra circa
20.000 de luptători, iar campania a durat mai putin de o lună, până când la
Cluj a fost reînscăunat Ioan Sigismund. 112 Oraşele săseşti până atunci
credincioase lui Ferdinand au trecut de partea Jsabellei. În dieta de la Cluj
din 23 aprilie 1556 s-a hotărât ca pentru păstrarea ordinii în tară, să i se
ce.iră lui Petrovici să nu ţină mai mult de 500 de călăreţi munteni şi
moldoveni.
În octombrie 1556 eforturile lui Petrovici erau încununate de succes,
regina intrând triumfătoare în oraşul în care peste un an de zile va muri
Petrovici. Pe lângă ataşamentul său fată de familia Zapolya, Petrovici s-a
numărat printre precursorii reformei în Banat. Sub directa lui oblăduire, s-a
ră~.pândit în bisericile din Timişoara şi Lipova calvinismul în prima jumătate a
secolului al XVI-iea.
Într-o vreme când se făceau şi desfăceau aliante şi se trecea cu uşurintă
dintr-o tabără în alta, Petrovici a rămas pe parcursul întregii sale vieţi pe linia
prnpriilor sale aspiraţii, dovedind un exemplu clar de rezistenţă, credinţă şi
îndepliniri până când va trăi promisiunile pe care le-a făcut în iulie 1540
fo!;tei sale rude Ioan Zapolya.
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Le role du ban de Caransebeş-Lugoj Petru Petrovics pendant la luttes
intestines de la Transilvaniae du moyenne du XVI-eme siecle
Resume
Aprcs la conquete de la cite de Buda par le sultan Soliman, la Transilvaniae
c'est proclame principaute autonome sous la suzeranite othmanne. Les efforts de
Habsbourges reppresentes par le roi Ferdinand, d'occuper le pays ont resuscite Ies
conflicte en Transilvaniae entrc Georges Martinuzzi - partisan des Habsbourges - et
Petru Petrovics - alie fidele de la reine Isabella veue du Jean Zapolya. Apparente de
l'e;prince de la Transilvaniae, le ban de Caransebe~-Lugoj e reste jusqu'au bin de
sa vie partisan des liaisons avec Ies autres deux provinces roumaines et aussi avec
l'e npire turque. Au temps du regne de la reine Isai>elle ii a occupe des importans
dignitees, quelles lui permettaient le contr6Je sur le Banat de Caransebes-Lugoj,
apres la chute de Timisoara, sous Ies turqs en 1551.
Lui e reussi, en depit des conflicts interieurs, de jouer un role important dans
la vie politique surtont apres la mort du son rival en 1551, quand Ies Habsbourges
sont obliges de quitter la Transilvaniae dont la conquete sera remise jusqu'a la fin
du XVII-eme siecle.

ROLUL BANULUI DE CARANSEBEŞ-LUGOJ PETRU PETROVICI ÎN
CADRUL LUPTELOR INTERNE DIN TRANSILVANIA DE LA
MIJLOCUL SECOLULUI AL XVI-LEA
SIPOS IBOL Y A
MUZEUL DE ISTORIE LUGOJ
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FOREIGN ETHNIC GROUPS AND URBAN DEVELOPMENT IN
MEDIEVAL HUNGARY: THE CASE OF TEMESVAR
Istvan Petrovics

It is a frequently cited statement of Hungarian urban history research that
creation of towns taking shape around the turn of tlte 12th and I 3th centuries, and
which can be regarded - as a resuit of the appearance of money economy and royal
privileges - in fact as real towns, foreign settlers (hospites) contributed to a great
extent( 1l.
The hospites in the 11 th and I 2th centuries came to the Kingdom of
Hungary, in the main, from Flanders, North-France (Walloons), Lorraine and
Lombardy. As they were Romance speaking people, the Hungarian sources referred
to them as Latini (La tins), or Gal/ici and ItalicP·l, They were folowed in the I 2th
and I 3th centuries by Germans - Teutonici and Sax.wnes, respectively - and from
the second part of the I 3th century German ascendancy became obvious in most
of the towns of the Hungarian Kingdom(Jl_
The hospites belonging to diverse ethnic groups and coming from different
regions of Europe arrived in Hungary in severa! waves and brought with them their
legal system, which at many points was more developed than the Hungarian one.
The legal system of the hospites (libertas I ius hospitum) which formed the basis
of town laws in Hungary - in ather words: municipal liberties in Hungary grew out
of the privileges of the foreign guests, and can be regarded as the expanded versions
of the libertas hospitum that was appelied to urban branches of profrssions - is not
to be treated as a pure German law( 4 l. Neverthelles, the above statement does not
contradict the fact that Germans (Saxons) contributed decisively to the creation of
town laws in Hungary.
The study of privileges bestowed by Hungarian kings on foreign settlers and
burgers draws attention upon some important facts. The first and most impotant
point to stress is that guests enjoyed severa! privileges already in their original
homeland, which were respected, what is more, in many cases essentially eypanded
by te Hungarin kings. ln this respect it is very astonishing that the hospites in
Hungary could freely elect their judge (iudex) and priest, what the burghers of most
Western European towns to miss( 5 >.
ln western Europe, primarily on the teritory of the Holy Roman Empire, as a
consequence of the lack of the aforesaid privi lege which secured the free election
of the judge, a strange situation came into being: the activity of town administration
and that of passing on urban burgers became sepan1ted from each-other. this meant
in practice that the towns were directed by two officials: the judge (imperial
schulteis) appointed by the monarchs (kings, ernperos etc.) whose task was to pass
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sentences and the lord mayor (magister c1v1um, burgermeister) elected by the
burghers of the town who administered the settlement< 6 >.
The townsfolk desperately strove for changing this unfavourable situation: the
most important imperial towns like Nilrnberg, Frankfurt and Regensburg could
finally redeem the right of the free election of the judge in the 14th and 15th
centuries, and even then for a considerable amount of money< 7 >.
In contrast to this, în Hungary it was the iudge (iudex) elected by the burghers
who was the real headman of most Hungarian towns. The judge together with the
alderman (iurati cives), who were also elected by the burghers, passed - în the name
of the king - sentences, administered the town , and directed the economic activity
of the settlement< 8 l.
Nevertheless, in the town of Western Hungary and in the oppida which were
located in their vicinity, as a resuit of Austrian impact bUrgermeister-s can be found
as leaders of the settlements< 9 >.
The same situation can be observed în case of the Saxon towns în
Transylvania. This îs explaained by the fact that the practice according to which the
royal judge (iudex regium I regal îs) was not elected by the Saxons themselves, but
appointed by the king, survived until the late l 5th century. It was only in 14 77 when
King Matthias ordered that from that time on the royal iudges (iudices regales) were
to be freely elected by the Saxons< 10 >.
The documnet first referring to the free election of the priest is also asociated
with the Transylvanian Saxons. This document first îs named Andreanum after King
Andreu II, who issued it for the Saxons în 1224< 11 >. It was Dietrich Kurze, the
outstading German legal historian, who called attention to the fact that though the
Andreanum spoke about the free election of the priest for the first time, the Saxsons
could not bring this privilege with them to Hungary, for the simole reason that at
the time of their migration this privi lege was not practiced by them in their original
homeland. Consequently, this privilege - together with the one which secured the
election of the judge - was donated to the Saxons by the Hungarian kings< 12 >. It îs
equally important to stress that the libertas hospitum in Hungary generally comprised
the privilege of electing the priest, consequently this privilege emerges not only în
setelemens inhabited by Saxons(l 3l. Speaking about towns, for the sake of
comparison, it is worth referring to the case of the Holy Roman Empire, where out
of the 3000 towns only 380, i.e. slightly in excess of I 0% enjoyed this privi lege in
contrast to Hungary. where it was a widely spread practice< 14 >.
after settling down în the Hungarian Kingdom the way of life and legal system
of the newly arrived guests and those of the Hungarians mutually influenced each
other. This interference is also proved by the terminology of the primary source
material. Let it be suffice bere to mention just one exemple: the term (libera) vil/a
- due to the influence ofJhe Walloon settlers' language - in Hungary, roughly until
the mid-14th century referred not to villages but to urban-type settlements< 15 >.
Speaking about terminology it îs worth remarking that the same phenomenon can
also be observed în Hungaro-Romanian context, i.e. many Romanian words
concerning urban life are Hungarian loandwords: oraş < văros, pîrgar < polgâr, bâlciu
< bucsu/vâsâr, vamă < vâm etc' 16 >.
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Nevertheless, the term hospes should be treated very carefully, as its meaning
changed from time to time. ln the lith century law-books this term referrend to
foreign knights andc lerics, but it also alludcd to peasants (serfs/villeins) who
migrated to Hungary in the early Arpadian age. From the I 3th century on the term
hospes primarily did no refer to foreign immigrants, but to such persona who dring
the process of colonisation acquired a special legal status< 17 l. This fundamental
change meant that anybody enjoying that special legal status - regardless of ethnic
origins - could be referred to as hospes, i.e. besides the Latins and Germans
Hungatians, Armenians and Slavic people were Iso among the hospites. As the guests
comprised both peasants and artisans (merchants), their /ibertashad an impact, on
one hand, on the formation of the libertas of the sodal class of dependant peasants
w~o enjoyed a more or less uniform legal status, and on the other, on the evolution
of town laws< 18 l. Consequently, it is not by chance that in the Latin language
Hungarian documents it is the term hospes and not civis which initially referred to
urban burghers. As from the middle of the I 3th century on the members of the
social class of dependant peasants who enjoyed a more or less uniform legal status
were frequently named hospites, the new term of civis (cives) emerged for the
designation of burghers. The most commonly used phrase of the charters referring
to burghers was: cives et hospites. Nevertheless, the term civis (cives), at first was
used in a narrower sense, as it alluded solely to the most influential group of urban
society, primarily to the iurati cives. This duality is well exemplified by the
expression cives el concives, in which the latter refers to the originary burghers of
thc town< 19 l.
În the present stage of research - based primarily but not exclusively on
published documents - it can be stated that the first charter using a collective
designation referring to the burghers of Temesvâr was issued by the chapter house
of Arad (today: Arad, Romania) in 1341 <20 l. The charter dated on May 19 uses the
term hospites de Temeswar. Not quite a year later, on February 9, 1342 the chapter
house of Csanâd (today: Cenad, Romania) issued a charter in which mention is
made of the cives de Temeswar< 21 l. A distinguished part of the townsfolk in
Temesvâr, namely the merchants, mercatores de (nostra civitate) Temeswar, appear
in King Sigismund's charter issued on January 13, 1415 andin the charter of Nicolas
Csâdi, voivode of Transylvania, issued on September 15 in the same year< 22 i. The
first burghers of the town who are unequivocally known by their name emerge in
documentary evidences in 1361 <23 l. The charter issued by Queen Elisabeth on
August 31, 1361 in Visegrâd tel ls that two burgers from Temesvâr, Valentinus filius
Michaelis et Vehul (Utul?) dictus de Somplijo cives de Themeswar, victims of a
violent trespass, confirm that magister Benedictus filius Pauli filii heym, the landlord
of Blasius Rufus, the tributarius who took away, by force, the things belonging to
Michael and Vehul, gave them everithing back. From the I 5th ceentury onwards the
number of rnch documents increase!; in which the burghers of Temesvâr are
mentioned by their name. ln these cases the christian name of the durghers emerge
in conjuction with that of their fathers or with the designation of their profession.
The aforesaid two variants - einther separately or together - were sometimes also
combined with the name of the town of Temesvâr: Valentinus filius Michaelis el
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Vehul (Utul?) dictus de Somlijo cives Themeswar (1361), Sebastianus Georgii de
Themesuar (1400), Johannes corrigiator de Themeswar (1411), Andreas de
Themeswar (1446)< 24 >. When examining either the collective designation or the
individual names of the burghers, the quetion is raised: were there any foreign ethnic
groups which played a significant role in the urban development of Temesvâr in the
Middle Ages?
1t can be stated for sure that research based exclusively on the above
mentioned types of names can not clarify this problem properly, and othe kinds of
primary sources and also the application of special methods are required when
investigating this complex question. The case of nearby Szeged, a town located at
the contluence of rivers Tisza and Maros with which Temesvâr nad tight contacts,
may offer an analogy to the study of thc past of Temesvar< 25 >. The hospites of
Szeged are metioned in documentary evidences for the first time in 1247. They are
referred to - just like the guests of Tmesvâr - with a collective denomination:
hospites de Zegedino< 26 >. These guests were probably Hungarians as no written
records are known concerning the medieval history of Szeged which apeak about
Latins or Germans. In case of Szeged a very important document survived which
may help to clarify the ethnic structure and demographic condition of the town, at
least, concerning the period between the late l 5th and early l 6th century. This is a
decimal Iist produced in 1522 which contains the names of the streets and inhabitants
of the town< 27 >. On The basis of sporadic names preserved in documentary
evidences, different data concerning urban administration, and the geographical
location of the town it seems very probable that the hospites and the inhabitants of
Temesvâr were, prior to the l 5th century, preponderantly Hungarians. This
contention further supported by the case of nearby Szeged.
In contrast to a former assertion< 28 > I find it very doubtful that there hab been
a Walloon colony in Temesvâr, for the simply reason that the first emergence of the
patrocinium of St. Eligius in rather late ( 1394)<29l. Not to mention the fact that the
parish church in Temesvâr was the only ecclesia in medieval Hungary to have hat
St. Eligius as its patron saint, though there were severa! urban type settlements in
Hungary where Walloon hospites had lived in a significant number.
As far as I can determine it is the Anjou period of the history of Temesvâr,
in which the veneration of St. Eligius originates. lt is a well-known fact that Charles
I of the Anjou dynasty had his court in this town from 1315 to 1323, wjen it moved
to Visegrad< 30 >. Among the secular and ecclesiastical lords of the royal court, were
severa! ltalians, who might have had a role in spreading the cult of St. Eligius în
Hungary. Based on the fact that a hospital dedicated to St. Eligius worked in Naples
in the I 4th century, it can be stated that Eligius was a popular saint in that town as
weu< 31 >. On the other hand, it is also worth mentioning that Charles I established a
Franciscan monastery in nearby Lippa which was dedicated to his uncie, St. Louis
Bishop of Toulouse, canonized in I 3 J 7< 32 l. This fact draws attention to the
circumstance that veneration of St. Eligius in Temesvâr might have also been spread
by Charles I himself, or someone else belonging to his court.
lt should also be stressed that in the I 3th and l 4th centuries very intensive
economic and cultural contacts existed between ltaly and Hungary< 33 >. Based on
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these facts, we have good reason to believe that several Italians appeared in
Temesvăr, especially in the royal court, in the first part of the I 4th century. Their
number, however, might have drastically dropped when the royal court moved to
Visegrăd in 1323. It was characteristic of the Italians showing up in Hungary in the
I 4th century that beside acting as merchants they were basically engaged in the
financial and mining administration of the kingdom. lt is true, however, that at the
end of the I 4th century the indolent Italian businessmen could hardly compete with
the German entrepreneurs who quite unexpectedly invaded the realm< 34 l. Some
ltalians who started their career in Hungary as mrchants, later became feudal Iords
(barons)< 35 l. Let it be suffice here to refer only to one such person, Filippo Scolari
(by his Hungarian name Pipo Ozorai), born in the vicinity of Florence, who became
King Sigismund's most active ant triumphant general. Ozorai's life and military
activity was tightly connected with Temesvăr as he became the royal officer in charge
of Temes county (comes Temesiensis) in 1404( 36 >.
After the ovcrwhelming Turkish victo1·y at Nicopolis in 1396 Temesvăr and
the region around it became the permanent target of Ottoman onslaughts< 37 l. It was
basically the task of the baron actualy holding the ciffice of comes Temensiensis to
establish and effective defence-system in this area against the Turks. Especially Pipo
Ozorai and Păi Kinizsi, as comites Temensiesis µlayed an outstanding role in
defending the southern parts of Hungary, and Janos Hunyadi, voivode of
Transylvania, respectively, who between 1441 and 1456 had one of his seats in
TemesvarC 38 l.
As a resuit of the Ottoman advance, Temesvăr became a so called border
castle by the early 15th century. This evidently hindered its urban development,
despite the fact that Pipo Ozorai and Janos Hunyadi lauched significant building
operations here. As the building operations were c;uried out, primarily, in oder to
fortify the castle and the town, they could not promote, in fact urban development.
At the same time the administrative functions of Temesvăr were enlarged, since the
salt deposit belonging to Keve (today: Kovin, Serbi1) was operated by Pipo Ozorai
în Temesvar< 39 l. This change was achieved in order offices of comes Temensiensis
and comes camerarum salium regalium, for a while, simultaneously. The son of the
patrician of Korcula, Matko Tall6ci, together with his three brothers operated the
salt deposit belonging to Keve also in Temesvăr' 40 l. The Tall6ci brothers were
sig,nificant figures of the anti-Ottoman struggles as well. At the time of King
Sigismund's death the Tall6ci brothers supervised the souther line of border
fortresses. stretching from the Adriatic coast to the fortress of Szoreny and
comprising some fifty castles< 41 l. The role Temesvăr played in the distribution of salt,
may explain the fact that Pero Rossi of Florence, camerarius salium regalium from
Torda (today: Turda, Romania) had a sessio in Temesvăr, wath he possessed in
return of the debtC 42 l.
Though the Ottoman advance difinitely hindered, it did not halt immediately
the urban development of Temesvăr in the early ; 5th century. lt is certified, for
in!.tance, by a charter surviving from 1413 in which mention is made about a
Regusan merchant who died in TemesvarC 43 l.
There are also documentary evidences proving that Temesvăr played an
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important role in the Transylvanian cloth trade in the aforesaid period. This activity
was so significant that the town council of Nagyszeben/Hermannstadt (today: Sibiu,
Romania) seriously worried about it, and some burghers of Hermannstadt were
manhandled in Temesvar< 44 l_ Even the name in Temesvâr's first iudex known by
name: Mihâly Poszt6s (Mychael dictus Poztos) refers to the weight this town had
în the cloth trade< 45 l. The persan of Mihâly Poszt6s who shows up în written sources
first in 1390, creates, at the same time, a contact with the Romanians of this region,
who appear in the Temeskoz according to the testimony of charters in the 14th
century. it îs known for sure, for instance, that in 1359 six members of an illustrious
Romanian family from Wallachia settled down in the Temeskoz (relictis omnibus

possessionibus eorum el bonis in dicta terra Transalpina habitis, nostre maiestati
seme/ ipsos obtulerunt fideliter servituros). The Hungarian king, Louis I donated
13 vilages to them in order to enable them to accomodate their entourage Six years
later another 5 landed estates were donated to them< 46 l.
The different way of life and customary law to severa) conflicts with the
Hungarians in Transylvania and în the southern parts of the realm. Therefore King
Louis I personally appeared in Transylvania in 1366 in order to arrange the problem.
This is how first legal regulation of the Hungaro-Romanian coexistence took place< 47 l.
King Louis I did his best in order to protect the Romanians even after the legal
regulation of 1366. This royal intention îs clearly demonstrated, for exemple, în a
charter which was issued on January 5, 1373: "Nas Ludovicus Dei gratia rex
Hungarie ... vobis magistris Petro et Nicolao filiis Heem, item Andree dieto Turma
castel/ana de Mihald, necnon keneziis, ofjicialibus et servientibus vestris universis
firmis damus in preceptis, quatenus Ladislaum filium Lelach, Naam el Ladislaum
filios Kene Olachos nostros, possessionesque, jobagiones et res ipsorum interium
quousque nas personaliter ad Temesuar accedemus, nec intra nec extra iudicium
audentis perturbare ... "< 48 l.
Back to the person of Mihâly Poszt6s, the îudge of Temesvâr got involved în
a low suit with the Romanians lîving on the possessions of Kispala and Nagzpala
(possessiones Kispala et Noghpala in districtu de Hathzeg), whose ownership, by
royal donatîon, Mihâly Poszt6s claimed to himseW 49 l. The case of Kispala and
Nagypala well illustrates the situation, namely that under the leadership of Romanian
kenezii, as a rezult of forest clearîng and colonization free villages (liberae villae)
came into being, among others, in the district of Hâtszeg (today: Haţeg, Romania)l5°l.
The point to stress is the "ius Kenezorum" agquired during the process of
colonization in itself did not mean that the kenezii owned the free villages. 1t
happened frequently that the kings donated these villages, and in such cases the
kenezii were subjected to the new landlords. On the other hand, severa! examples
prove that the Hungarian kings confirmed those kenezii în the possession of free
villages for their lives who earned distincsion in royal service. ln more than one case
it happened that by royal favour the kenezii could even inherit the free villages.
Even în such cases the common Romanians of the free villages could preserv their
liberty, in other words they did not become simple peasants, as it was the iudicial
bench of the district which henceforward passed sentences on them. it is important
to emphasize since common Romanians, as members, could participate in the work
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of the judicial bench of the district< 51 >. Another characteristic feature was that in
contrast to the Szeklers who personally fulfilled military service to the kings, from
among the Romanians only the kenezii had this duty. With the Ottoman advance
the military role of the kenezii increased significantly. lt is not by chance that a
large number of Romanian kenezii beca.me members of the Hungarian nobility in
the early 1Sth century. ln this respect the activity of Janos Hunyadi, governor of
H ungary ( 1446-'53) was of great importance, who, as a descendant of a kenezfamily, knew very well this ambitious social stratum.
Though several other examples might be referred to from the medieval history
of Temesvâr, based to the above discussed cases it can already be stated with a high
degree of probability that în contrast to other towns of the realm în Temesvâr - like
în Szeged - the majority of the inhabitants was constituted by Hungarians, and no
populous communities of Walloons, Germans or other foregn ethnic groups played
an important role în the development of the town prior to the I Sth century. At the
same time it also shloud be stressed that individuals coming from outside the
Kingdom of Hungary settled down in Temesvâr guite frequently, and as royal
officials or merchants contributed to forming the history of this town and region
around it.
The documentary evidences also clearly demonstrate that the Ottoman
advance caused a great shift in the ethnic make-up of the population of the Temes
region. Many of those Hungarians who had survived the brtal Ottoman onslaughts
migrated to the central parts of the realm, and to their place, from the I Sth century
on, a large number of Romanians and Serbs arrived( 52 >. The immigrants used, further
on, the orginal Humgarian place-names of the area in question, but obviously
adapted them to their own language,
as it is proved by the analysis of the Turkish state-tax returns (defters) from
the late 16th century( 53 >. The above changes taking place in the Temeskoz in the
Lat Middle Ages also hat an impact on the ethnic make-up of the town of Temesvâr
itself, but in lack of secular and/or ecclesiastical conscritions no preciseevaluation
can be given concerning the late 1Sth and early I 6th century ethnic compozition of
the inhabitants of Temesvâr.
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DATE PRIVIND ROMÂNII DIN JAMU MARE
(SEC. XVIII - ÎNCEPUT SEC. XIX)
Eleonora Calincof

Timp de aproape două secole Jamu Mare figurează în recensămintele
oficiale, ca şi în alte scrieri de epocă, drept comună germană. Există însă
numeroase dovezi că în secolul al XVIII-iea aşt·zarea era locuită de români,
despre care însă deţinem puţine date până la ora actuală, orice informaţie în
această direcţie constituind ca atare o preţioasă contributie la completarea
imaginii noastre asupra vechii comunităţi româneşti, pierite la începutul
veacului al XIX-iea.
Distrugătoarele campanii militare austro-turce, care au frământat pământul
bănăţean între anii 1716-1718, soldându-se cu victoria austriecilor, nu au
nimicit străvechea aşezare Jamu Mare, al cărei istoric poate fi urmărit pe baze
documentare începând cu secol ul al XIV -lea. 1 După pacea de la Passarowi tz
(1718) Banatul este declarat proprietate a Curţii habsburgice, iar Jamu Mare
devine bun cameral, situaţie care se va menţine până în anul 1824. 2 Cercetarea
hărţii militare a Banatului Timişan, întocmită din ordinul prinţului Eugen de
Savoya între anii 1723-1725 ,3 ani ce corespund guvernării provinciei de către
co:itele Florimund Mercy, evidentiază faptul că războiul nu a pustiit această
zo!lă, că exceptând Moraviţa, toate celelalte sate, învecinate atestate ca
existente aici sub stăpânirea turcească, 4 au supravietuit, fiind aşezări locuite.
Comuna Scham (Jamu Mare) 5 figurează pe această hartă la est de valul roman,
învecinindu-se la nord-est cu aşezarea Klopodie (Clopodia), la sud-est cu
Zounasch (Lătunaş), iar la sud cu Vei: Srediste (Veliko Sredistje). La vest de
Jamu Mare, dincolo de valul roman, spre sud, se afla satul Czamm (Jamu Mic,
Mali Zam, azi în Serbija), iar spre nord aşezarea Berman (Gherman). Toate
aceste localităţi apaqineau din punct de vedere politico-administrativ districtului
Vârşeţ, situatie care se va menţine până la sfârşitul deceniului al optălea al
acestui veac.
Deţinem putine date cu privire la localitatea Jamu Mare în primele două
de·;enii de guvernare austriacă. Ceea ce se poate afirma cu siguranţă este
faptul că aceasta nu era un oarecare sătuc, ci o comună mare, căci în 1727
aici îşi avea sediul un obercnez, despre care aflăm că fiind jefuit de tâlhari,
i/a urmărit pe aceştia cu îndârjire până la mlaştinile de dincolo de Gaiul
Mare. 6 În timpul războiului austro-turc din perioada 1737-1739, pe lângă
nenorocirile produse de cele două armate aflate în conflict s-au adăugat şi
molimile. Ciuma s-a extins şi în această zonă, necrutând nici pe locuitorii din
Jamu Mare. Într-un raport al Oficiului Administrativ al Districtului Vârşeţ către
Administraţia Provincială din Timişoara din 26 august 1740 se spune că
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„molima care a bântuit cu furie atâta timp Ia Gross-Zsam, în sfârşit a încetat". Se pare cu bucuria autorităţilor camerale fusese prematură, căci la mai
bine de un an, anume la 9 octombrie 1741, acelaşi oficiu raporta că „deşi toti
locuitorii din Gross-Zsamm sunt acum sănătoşi, totuşi hotarele localităţii sunt în
continuare păzite cu străşnicie". Cele două documente 7 vorbesc de la sine de
gravitatea situaţiei existente la Jamu Mare şi de durata neobişnuit de lungă în
care această comună a fost bântuită de boala mortală, izolată de lumea din
jur.
O conscripţie a localitătilor bănăţene, întocmită de autoritătile bănătene în
anul 1743, 8 deci după revenirea la normalitate, ne oferă primele date cu
privire la etnia locuitorilor din Jamu Mare. Conform respectivului document
această comună, ca şi celelalte localităti învecinate, erau locuite pe atunci de
români, exceptând Srediştea Mare, care era aşezare sârbească. Acelaşi document
ne informează şi în legătură cu plăţile ;a care au fost supuse satele bănăţene
în acel an. Prezentăm mai jos tabloul datelor privind comuna Jamu Mare şi
aşezările învecinate:
Localitatea

Locuitorii

Dare
pe cap

Dare
pe avere

români

37

SCHAAM (J amu Mare) români

89

21 31 I 60
74 10,60

CZAM (Mali zam)

SREDISTIE (Veliko

sârbi

68

II

români

54

11
2

2

Contribuţie

fl.

cr.

468

42

1122

52

60

754

43

70 7/60

1129

19

1152

51

706

18

24

141

Sredistje)
GERMON (Gherman)
KLOGODIA (Clopodia)
LAZONAS

(Lăţunaş)

români
români

115
38

11
2

65

59 1

60
42 38160

În perioada de pace care a urmat, Jamu Mare a cunoscut o deosebită
dezvoltare, ceea ce explică faptul că aici îşi avea reşedinţa cercul Jam al
districtului Vârşeţ 9 Acestui cerc - aşa cum reiese din datele înscrise pe harta
oficială austriacă din 1761 10 - îi apartineau 20 de localităţi. Exceptând
aşezarea sârbească SEREDISTIE (Vei. Sredistje), care se afla în cercul Vârşeţ al
respectivului district, celelalte sate învecinate cu Scham (Jamu Mare), anume
Klogodia (Clopodia), Laronasch (Lăţunaş), Germann (Gherman) şi Csam (Mali
Zam) ţineau de cercul Jam. Pe harta din 1761, la vest de valul roman,
figurează Moraviza, cu simbolul de sat locuit şi cu statie de postă la drumul
Timişoara-Vârşet. 11 Jamu Mare, ca şi toate celelalte aşezări din jurul său sunt
- aşa cum ne spune acest document - „localităti de credintă veche şi
româneşti" . 12
Informatii privitoare la manmea acestora ne oferă harta militară a
Banatului Timişan întocmită între anii 1769-1772. 13 Pe acest document Scham
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figurează ca sat constituit din 349 de familii şi cu 9 .687 iug. teren, depăşind
ca mărime localitătile învecinate. Klogodia avea pe atunci 237 de familii şi
6898 iug. pământ, Lazonasch 194 de familii şi 5.304 iug teren, German 187 de
familii şi 5590 iug. Cscham (Mali Zam) 139 de familii şi 4.911 iug. şi 1.400
stj., iar Sretistie 70 de familii şi 7 .354 iug. teren.
În ce priveşte structura etnică a acestor sate, nu au intervenit schimbări
mari faţă de trecut. În lucrarea revizorului cameral Johann Jakob Ehrler, în
care se prezintă situaţia existentă în Banat în anul 1774, 14 Scham, adică Jamu
Mare, figurează tot ca sat românesc aparţinător cercului Jam din districtul
Vârşeţ. Celelalte comune din jur erau şi ele curat româneşti, exceptând
Srediştea Mare, despre care scrie că era aşezare cu structură etnică mixtă,
fiind populată de sârbi şi români.
Harta Banatului Timişan din 1776, publicată de Francesco Griselini, 15 nu
aduce nimic nou, atestând doar continuitatea Jamului Mare, numit aici Gros
Scham, ca şi a celorlalte aşezări învecinate: Klogodia, Zatonasch, Stretistie, Klein
Scham (Jamu Mic), German şi Moravitza. 16
Dintr-un document şcolar, datând tot din anul 1776 17 , ce tratează
problema dotării cu rechizite a şcolilor triviale din Banat, suntem informati că
Jamu Mare - numit aici Scham - era pe atunci comună cu 262 de case şi se
afla pe lista localitătilor în care s-a propus înfiinţarea unor şcoli de stat.
Aceasta nu însemna că până la acea dată aici nu se învăta ceva carte, căci
pretutindeni în aşezările bănăţene cu parohii ortodoxe, s-a dezvoltat un
învăţământ elementar de tip confesional, în care rolul de dascăl şi-l asumase
preotul satului.
După încorporarea Banatului la Ungaria (177811779) şi reorganizarea
politico-militară a provinciei, Jamu Mare a apartinut comitalului Timiş, vechiul
district Vârşeţ şi cercurile sale administrative desfiinţându-se. Comuna a
continuat însă şi după acest eveniment să fie domeniu al Coroanei
habsburgice, iar locuitorii săi supuşi camerali. Pe harta Banatului Timişan din
anul 1783 18 care prezintă noua organizare a provinciei, Jamu Mare figurează
cu numele de Gros-Csam, aflându-se Ia granita estică a comitatului Timiş,
comitat la care aparţineau şi celelalte localităţi învecinate, cu excepţia comunei
Clopodia, care pentru scurt timp a ţinut de comitatul Caraş, după care trece la
Timiş. În lexiconul întocmit de J. M. Korabinsky la 1786, comuna este
amintită cu denumirea de Gross Cscham. 19
În perioada următoare, evenimentul, care, desigur, a produs senzatie, dar
şi frământare în zonă, a fost colonizarea aici a numeroase familii germane. În
anul 1785 a fost amenajată comuna Moraviţa cu colonişti germani, care după cum ne spune Karl von Moller - au fost astfel aşezaţi înre români,
„încât fiecare a doua casă revenea unui german". 20
În anii 1786-1787, la distanţă de numai 4 km. de Jamu Mare, pe malul
pârâului Rudar, s-a întemeiat cu colonişti germani o comună care a primit
numele de Freudenthal, adică „Valea Bucuriei", aşezare care a apartinut de
notariatul din Jamu Mare. 21
Conform unei situaţii întocmite de autorităţile camerale la sfârşitul anului
1787, în această nouă aşezare erau gata construite 152 de case, dar numărul
familiilor colonizate nu depăşea cifra de 30. 22
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Amplasarea de către oficiantii austrieci a germanilor într-o zonă atât de
bine populată a avut urmări din cele mai nefericite pentru unele sate româneşti
de acolo, între acestea înscriindu-se Moraviţa 23 şi apoi şi Jamu Mare.
Un timp încă românii din Jamu Mare şi-au continuat însă traiul după
tipicul moştenit din vechime. Din scrierea lui J.J .Ehrler 24 , care ne prezintă
ocupatiile locuitorilor din satele aparţinătoare cercului Jam al districtului
Vârşeţ, ştim că oamenii din această zonă îşi câştigau existenţa lucrându-şi
ogoarele, şi crescând animale, vite, oi şi porci. De asemenea ţăranii de aici
realizau venituri şi din fiertul răchiei şi producerea vinului. Faptul că cei din
Jamu Mare acordau o importanţă deosebită creşterii vitelor reiese şi din faptul
că în anul 1760 obştea de aici a arendat prin licitaţie, împreună cu satul
învecinat Gherman, prediul Kerniecsa, aflat la sud de hotarul comunei. 25
Informaţii deosebit de preţioase privind pe românii din Jamu Mare la
începutul ultimului deceniu al veacului al XVIII-iea îl oferă o hartă intitulată
„/ndustrialien Plan samt Berechnnung von Grosz Zsam" 26 , întocmită la 2 iunie 1791
de topograful cameral Johan Recknagel. Conform textului înscris pe document,
acesta ne înfăţişează aşa numitele terenuri „industriale", adică loturile pe care
cei din această comună au plantat vii, livezi şi sofran sau le-au cultivat cu
zarzavaturi. Trebuie arătat că aceste pământuri erau extrasesiale, adică nu
făceau parte din sesiile ţărăneşti şi că pentru ele se plătea impozit. Pe harta
respectivă terenurile apar divizate în parcele individuale, fiecare parcelă fiind
numerotată şi având înscrisă pe ea numărul de casă al gospodarului căruia îi
aparţinea.

Conform unei situaţii prezentate pe hartă, constatăm că la Jamu Mare în
anul 1791 erau plantate 93 iug. şi 1.460 stj. cu vie, 93 iug. şi 1.180 iug. cu
livezi, 81 iug. şi 1.100 stj. cu şofran şi 180 iug. şi 620 stj. cultivate cu zarzavaturi în afara intravilanului, deci în total 449 iug. şi 1.160 stj. de terenuri
„industriale". La acestea desigur trebuie să adăugăm· că oamenii îşi lucrau şi
ogoarele cuprinse în sesiile ce le fuseseră atribuite. De aici putem trage
concluzia că ţăranii din Jamu Mare nu erau numai simpli plugari şi crescători
de vite, ci pricepuţi vitucultori, pomicultori şi legumicultori, fapt care îi prezintă într-o lumină nouă, ce contrazice cele ce vom prezenta mai jos.
Importanţa cu totul deosebită a acestui document de la sfârşitul secolului
al XVIII-iea consta însă nu în datele prezentate mai sus, ci în faptul că el
cuprinde o listă cu toţi gospodarii din comună care detineau vii, livezi şi
terenuri plantate cu sofran. Pe acest tabel se mai indică numerele de casă a
acestor oameni şi mărimea loturilor ce le-au fost atribuite (vezi tabelul nominal
anexat). Cercetarea listei scoate în evidenţă caracterul etnic românesc al acestei
comune şi frecvenţa unor nume ca: Secoşan, Belu, David, Almăjan, Jivan,
Gruba, Galia, Musta, Tapai s.a. Desigur că pe acest tabel nominal nu figurează
decât o parte din gospodarii satului. Harta nu prezintă pe cei care detineau
cele 180 iug. şi 820 stj. de grădini cu zarzavaturi şi nici pe sătenii ce nu
beneficiau de terenuri industriale, ceea ce ar fi completat în mod fericit
cunoştinţele noastre despre cei de acolo.
Interesul cercetătorilor faţă de aceşti locuitori de la 1791 ai comunei
este majoră datorită faptului că - aşa cum a consemnat istoria şi tradiÎia Io252
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cală - la începutul secolului al XIX-iea românii de aici au fost strămutati şi,
desigur, multi dintre cei mentionati pe amintitul tabel erau la data aceea încă
în viată.
În a doua jumătate a ultimului deceniu al secolului al XVIII-iea, hotarul
comunal era de 6.088 iug. şi 1240 stj., din care erariul stăpânea 3.340 iug. şi
420 stj., iar supuşii 2466 iug. şi 1370 stj. În afară de aceasta 281 iug. şi
2050 stj. erau terenuri neimpozabile. 27
Prezenta alăturată a celor două comune - cea românească şi cea germană
- este consemnată de numeroase materiale cartografice şi scrieri de Ia sfârşitul
veacului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea. Astfel, pe harta
Banatului Timişan din 1788 28 figurează atât Gross Scham cât şi Freudentha/, pe
cea a lui H. Benedicti din 1789 citim Gr: Scham şi Freudentha/, 29 tot aşa pe
cea realizată de J. Barzellini şi D.E. Sotzmann la 1790 30 scrie Gr. Scham şi
Freudenthal. Andras V alyi la 1799 consemnează şi el între localităţile din
comitalul Timiş existenta proprietătilor camerale Nagy Csam şi Freidentha/3 1• În
Atlasul Ungariei din 1802 sunt mentionate ambele comune: Nagy Zsam şi
Freudenthal (Freytok) 32 • Pe harta Banatului întocmită de K. J. Kipferling în
1803 Freudenthal este vizibil între Gr. Szam şi l.atsunas, mai aproape însă de
primul, 33 iar Ioannes de Lipszky mentionează şi le pe harta comitalului Timiş
din 1806 existenta comunei Freudentha/. 34 În sfârşit, mai amintim că
Freundenthal figurează în şematismul diecezei Cenadului din anul 1809 35 drept
comună cu parohie romano-catolică în zona Vârşetului. După această dată
Freudenthal dispare din actele oficiale, acestea amintind numai de Jamu Mare.
Pe tabelul cu localitătile apartinătoare cercului Vârşet din comitalul Timiş,
întocmit de autoritătile comitatense în anul 1811 36 , se aminteşte doar de NagyZsâm, care poartă mentiunea de „comună clasa i". Structura etnică a acesteia
îmă a suferit modificări; românii au fost înlocuiti cu germani, Jamu Mare
devenind din comună românească o localitate cu populatie majoritar germană. 37
Ce evenimente au determinat aceste mutatii şi cum au fost ele explicate de
istorici?
Dr. Samu Borovszky 38 arată că în anul 1809 erariul a luat măsuri de
strămutare a românilor din Jamu Mare în teritoriul de granită al Banatului,
aşezând în casele părăsi te de aceştia germani din Toron tal, dar nu dă nici o
explicaţie acestei acţiuni. Leo Hoffmann 39 se opreşte însă asupra acestui aspect, arătând că „în Freudenthal au fost colonizaţi în timp de 22 de ani 397
de colonişti, din care 148 au decedat, 76 au şters-o, 30 au fost predaţi (returna:,i), unul însă „schimbat" ... Cauza acestei mizerii a coloniei din Freudenthal
ern pământul prost, care, în ciuda tuturor e~orturilor coloniştilor, în general
foarte harnici, nu a putut fi făcut roditor". In urma plângerilor repetate ale
oamenilor - ne spune mai departe istoricul - administraţia camerală „s-a
îndurat în sfârşit de ei şi, întrucât satul Jamu Mare situat în apropiere era
doar slab gospodărit, naţionalişti de acolo au fost colonizati în altă parte, iar
cei din Freudenthal au fost lăsaţi să se mute acolo în anul 1809".
Din relatarea de mai sus reiese cu claritate motivul pentru care s-a
ajuns la evacuarea românilor din Jamu Mare şi pretextul găsit pentru a motiva
această acţiune. Amplasarea de către autoritătile camerale bănătene a coloniş-
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tilor germani pe un teren nefertil şi insistentele cereri justificate ale acestora
de a fi mutati în altă parte a trebuit în cele din urmă rezolvată, acesta făcân
du-se în detrimentul românilor din Jamu Mare, care se bucurau de ogoare
roditoare, de vii, livezi şi grădini. Motivul invocat, anume că românii nu erau
interesaţi în cultivarea pământului este contrazis de însăşi datele prezentate în
lucrarea de fată.
Politica demografică a erariului î"n acei ani urmărind popularea mai
intensă a teritoriului Regimentului de Granită German-Bănăţean, românii din
Jamu Mare au fost mutati la sud-vest de Alibunar. „Colonizarea" lor - după
Mirjana Maluckov 40 - a fost organizată de autoritătile civile cu sprijinul
organelor militare. S-a urmărit ca totul să se desfăşoare într-un cadru de
legalitate, cu îndeplinirea formalitătilor care implică o actiune de colonizare.
Astfel, la 20 aprilie 1807 o delegatie a comunei se adresează comandamentului
Regimentului de granită Grman-Bănătean, cerând dreptul de a se stabili în zona
militarizată aflată sub jurisducţia acestuia. Conform unui tabel întocmit la
Panciova la acea dată, semnat de Vuia Manciu, Paul Barbu şi George Vasilie,
reprezentantii comunei Schama (Jamu Mare), un număr de 121 de familii de
români, formate din 774 de suflete, solicitau aprobarea de a se aşeza în
teritoriul de graniţă. Averea personală a acestora constă din 401 boi, 293 cai,
309 vaci, 7.778 oi, 1252 porci şi 141 capre. 41 Comandamentul regimentului a
înaintat cererea obştei Comandamentului General Bănătean din Timişoara, iar
acesta mai departe la Viena. Aprobarea a fost obtinută în primăvara lui 1808,
iar în toamna aceluiaşi an cei din Jamu Mare s-au mutat Ia sud de Alibunar,
întemeind în 1808-1809, împreună cu românii veniti de la Clopodia, comuna
Petrovasela (Vladimirovac). 42 După Anton Peter Petri şi Hans Schmidt, în Jamu
Mare ar mai fi rămas doar 16 familii de români, anume acelea ale gospodarilor
Filipie Samant, Petru Musta, Gheorghe Musta, Gheorghe David, Theodor Mitar,
Ilie Avram, Iosef Mitar, Gheorghe Gavrilla, Nicolae Gavrilla, Nicolae Iancu,
Grigoe Samant, Petru Gavrilla, Nicolae Samanr, Constantin Nicoliţa, Petru
David şi Petru Musta. 43
Dacă avem în vedere că în 1772, deci cu mai mult de 30 de ani în
urmă, comuna Jamu Mare era constituită deja din 349 de familii, numărul celor
strămutati la Petrovasela desigur că a fost mai mare decât cel care figurează pe
documentul întocmit la 20 aprilie 1807 şi nu este exclus ca oamenii să se fi
răspândit şi prin alte părti. Istoricul Nicolae Ilieşiu. 44 bazându-se pe tradiţia
locală, -Sustine că românii din Jamu Mare nu s-ar fi mutat cu toţii într-un
singur Joc şi în acelaşi timp, că o parte dintre ei s-ar fi răzletit, pe parcursul
mai multor ani, aşezându-se prin diferite părţi ale provinciei.
Locuitorii comunei Freudenthal s-au mutat în primăvara anului 1809 Ia
Jamu Mare, ocupând casele părăsite de români. La aceştia s-au adăugat apoi şi
germani din comunele bănăţene Biled, Bulgăruş, Cenad (Lenauheim), Grabat.
Iecea Mare şi Mică, Sânnicolau) Mare, Tomnatic, Periam, Teremia Mare,
Beşenova Nouă (Dudeştii Noi), Vizejdia, Becicherecu Mic, Fibiş, Giarmata,
Carani, Sânpetru German ş.a. Comuna nouă s-a constituit cu 264 case. 45
În privinta bisericii, autorii mai recentei monografii a comunei Jamu
Mare, dr. Anton Peter Petri şi Hans Schmidt, arată că există controverse. Pe
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de-o parte, spun dânşii, în cronica parohiei romano-catolice scrie că românii la
plecare au Iuta cu ei şi biserica lor de lemn; pe de altă parte, istoricul Felix
Milleker susţine că lăcaşul catolic sfintit în 18 I 2 era de fapt biserica zidi tă
ortodox-română refăcută. Aceasta ar fi avut initial o lungime de 9 stânjeni şi
o lăţime de 3 stânjeni, dimensiuni considerate ca nesatisfăcătoare de autorităţile austriece, fapt pentru care a fost prelungită cu încă 8 stânjeni şi lăţită
corespunzător apoi amenajată conform cerinţelor cultului romano-catolic. 46
Nu numai datele foarte precise furnizate de Felix Milleker, cel ce a dat
prima documentată monografie a Jamului Mare la începutul veacului nostru, 47
dar şi un document bisericesc dovedesc că în această înfloritoare comună
românească, care în secolul al XVIII-iea a fost reşedinţă de cerc districtual,
apoi sediu de notariat, există o biserică de piatrii, înălţată încă de la mijlocul
acelui veac. Ne referim la statistica biserici or din eparhia Caransebeş,
întocmită la 15 ianuarie 1757, în care se arată i:ă în Jamu Mare, comună pe
atunci cu 199 de case, aflată în districtul Vârşet, pe lângă satele Clopodia şi
Lăţunaş, există o biserică de piatră, cu hramul Sf. Nicolae, înălţată de
episcopul Ioan Gheorghevici în anul 1753. La 1757 parohii bisericii erau
Petru Popovici, Nicolae şi Ioan Gruicici, 48
În momentul strămutării românilor, acest lăcaş, ce abia împlinise cinci
decenii, desigur că mai exista şi este probabil ::el descris de istoricul Felix
Milleker. Dacă românii din Jamu Mare au transportat cu ei o biserică de lemn,
aceasta fusese poate cumpărată de la vreum sat învecinat. După Nicolae
Cornean 49 structura de bază a constructiei, specifică bisericilor ortodoxe,
constituie dovada cea mai bună că actualul lăcaş de cult romano-catolic ar fi
fo!.t la origine unul ortodox. Mai multe, scrie dânsul, în podul clădirii s-ar fi
aflat vechi cărţi bisericeşti, scrise în slavonă şi română.
După plecarea românilor, din vechiul hotar al comunei Freudenthal s-au
acordat 758 iug. şi 200 stj. localităţii Clopodia, Jamu Mare germanizat
obţinând în schimb 1.326 iug. şi 600 stj. de pădure. Partea cea mai mare din
teren a fost însă integrată în hotarul Jamului Mare şi - având în vedere lipsa
lui de fertilitate - folosit de administraţia camerală ca prediu, mai exact ca loc
de păşunat pentru oi 50 , situatie care s-a mentinut şi în deceniile următoare. 51
Statisticile din secolul al XIX-iea prezintă Jamu Mare drept comună
mare germană, în care mai trăiau doar un număr foarte redus de români,
probabil urmaşii familiilor rămase în sat după strămutare. În 1820 mai existau
aici doar 67 de români, 52 iar în 1852, conform Sematismului romano-catolic al
di<:cczei Cenadului din acel an, în localitate se găseau 147 de locuitori
ortodocşi, care - se spune în document - vorteau cu toţii „limba daco-rom<nă".53
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ANEXA I
TABEL NOMINAL AL PROPRIETARILOR DE VII, LIVEZI ŞI
TERENURI CU SOFRAN DIN JAMU MARE - 1791 54
Nr.
par-

Nr.
casă

celă

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

189
193
201
209
180
13
236
236
195
13
180
193
225
8
219
225
234

Numele
proprietarilor
de vii44

iugăre

stânjeni

Martin Thodor
Ognya Zsivan
Szivoin Zsivan
Janos Zsivan
Martin Radia
Zsivan Gruba
Marjan Manschul
Marjan Manschul
Zsivoin Gabriela
Zsivoin Gruba
Martin Radia
Gruia Gabrila
Ognya Zsivan
Zsivan Gavrilă
Luppu Roşu
Szava Murgul
Zsivan Gavrilă
Trifu Ivan
Jena Ivan

820
850
1240
1050
460
840
370
20
720
90

5

60

210
420
200
200
610
630
1280
590
630
800

3

770

4

1150

130

Păun

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

200
136
249
170

Meta Păun
Schuru Ivan

107
106
41
136

Petru Topal
Treila Topal
Petru Angel
Petru Schura

740
1260
330
900
530
850
470
140
760

30.

176

Martin Birdia

1570

Luppu

Gruia Bunda
Mincza Giskreu
Păun

Golia
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Total
stânjeni

iugăre

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

159
123
203
142
106
51
60
264
89
264

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

97
17
125
123
69
64
23
227
45
250

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
60.

18
271
17
212
53
2

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

24
3
61
123
73

59
71

72

246

Avram Barbu
Treila Bella
Treila Geschkreu
Pau Blagoi
Treila Topal
Petru Balasch
Pau Rasch
Ianko Schuric
Stepan Schuric
Ianko Schuric
Sima Mik
Iova Benza
Pau Bello
Treila Bello
Stepan Miok
Iovan David
Thoma Musta
Miuca Stojan
Szava Bellu
Jova a lui Gyuka Punza -

230
390
250
980
370
620
1360
340
450
290

4

480

340
330
510
450
450
470
700
720
430
430

3

30

Punza
Jova Punza
Paun David
Janko Muszta
Petru Muszta
Georgie Muszat
Pau Rasch Mare
Mertia Galia

510
330
470
1390
170
180
360
660
640

Jova Martha
Janko Muszta
Gruja Rascha
Treja Bella
Jovan Szakosan
Jovan Gavrilă
Zsivoin Szakosan
Simeon David

340
660
1090
280
1130
930
1100
480

Pau Punza
Vuj~

55
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69.
70.

77

104

Nikola a lui Dragoi Szac Drăgoi

Zsivan a lui

Total

71.
72.

73.
74.
75.
76.

73
206
77
77

213
83

77.

78.
79.
80.

74

4

320

.............................................. 30

280

Szac -

1440
310
370
390
490
520

lovan Szakosan
Zsivan Giladzan
Treila Szakosan
Nikola Szakosan
Milos Gavrila
Vuia a lui Marku
Szakosan
Janos Schuku

300
410
630

Gruia David
Miuczu Schukul
Păun

Vuja a lui

Szakosan

81.
82.
83.
84.
85.
86.

'.

87.

88.
-89.
90.
91.

80

96.

97.
98.
99.
100.

Miucza Szakosan
Vuja a lui Marko
Miucza Schuku
Vuja Munzul
Jova Marta
Krecsun Punza
Petru Zaria

33

Pau Zsuku

125

Pau Bellu
Pau a lui

63
47
31
71

Păun

Rase ha

-

Bogdan David
Martin Punza
Miucza Zsuku Mik
Martin Golya
Pau Golya

57
143

340

3

400

790
300
1370
440
590
590
560
440
350
310

3

940

290
400
790
530
530
620
300
1080
430
1200

3

1400

Păun

50

92.

93.
94.
95.

Miku a lui

Szakosan
Vuja Szakosan

84
80
170
237
24
46

320
390

Iova Zsuku
Martin Zsivan
Geita Popeszku
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

46
170
23
36
222
20
21
19
154
105
160
245
56
109
90
158
259
153
154
172
131 .
133
131
133
130
190
22

131. 244
132.
16
133. 131
134. 244
135.
136. 203
137. 273

Pau Rasch
Krecun Punza
Miucza Zsuka Mare
Thoma Musta
Pau Rasch Mik
Bogdan Zsivan
Vuja Sussa
Petru Czunasan
Petru Iussa
Gruja Punza

190
150
320
1010
830
990
730
460
1260
500

4

40

Pau Topal
Gyorgye Barbu
Zsiva Avram
Nikola Avram
Minca Sarka
Geila Kraku
Ianko Gaina
Treila Stojan
Petru Pitaru
Petru Nyagu

450
1140
1130
400
220
520
660
790
530
690

5

130

Gruia Punza
Nikola Anki
Pau Gila
Miucza Gila
Pau Gila
Miucza Gila
Pau Lup
Bogdan Gruba
Treila Thodor
Marko Nikolincz

950
670
400
160
150
290
240
290
750
270

2

970

Ion Nikolincz
Nikola Nikolincz
Pau Gila
Ion Nikolicz
Marko Mitza
Treila Giskreu

690
320
30
1590
420
400
450

Pasku Mitar
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138.
139.
140.

16
4
245

Nikola Nikolicza

810
760
310

Gyorghye Giza
Zsivan Avram

3

980

Total ....................................... 26

60

141.
13
142.
68
143.
9
144. 128
145.
49
146.
9
147. 104
148.
67
149. 231
150. 234

Janos Kokora
Popa Koszta
Janos Krista
Petru Zeu
Martin Forotisan
Janos Krista
Zsiva Szakosan
Martin Vuja David
Miuca Sch6sgyan
Nikola Sch6sgyan

210
340
530
130
630
850
930
570
340
370

4

100

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

237
247
113
111
156
89
244
257
19
13

Vuja Manschul
Iova Ravnyanczu
Marko Kraku
Trifa Ioan
Alexa Fiat
Thoma Zsura
Ion Nikolica
Gruia Radija
lovan Sussa
Zsivan Gruba

230
300
890
1120
700
810
910
630
280
160

3

1230

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

242
102
213
128
182

Pau Gruba
Martin Getrimenza
Miloş Gavrilov
Petru Szeu
Petru Vakareszku

238
261
261
224

Ana Murgu
Martin Meta
Trifu S6sgyan
Trifu S6sgyan
Trifu Vuji

550
800
640
420
390
340
410
260
500
600

3

110

58

Pau Niesku
Branko Zsuku

500
540

171.
172.
260
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173. 208
174.
25
175.
176. 211
177. 188
178. 214
179. 230
180. 230
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

134
171
38
43
110
128
68
53
128
177
192

96
92
101
213
182
138
140
186
185
210
208

Ianko S6sgyan
Martin Marta
Paun Nesko
Treila Barbu
Vuja Betinaga
Vuia Betinaga
lovan Iakscha
Petru Blazsu

450
490
230
400
530
390
400
900

3

30

Jova Dumbravan
Trifu Ivan
Gruja Laza
Gruja Neschko
Iova Bellu
Ilia Magyaru
Paun Bellu
Ilia Popovic
Popa Kosta
Martin Barbu

450
370
430
350
370
1060
430
650
890
70

3

270

Pau Belu
Radivoi Muzul
Ognya Zsivan Mic

690
720
1230

Janko Almaşan
Damaskin Almaşan
Martin Almaşan
Petru Almaşan
Gruja Getrinyenzu

550

3

630

Martin Raiko Mic

360
220
660
470
300
230

Petru Vakaresku
Paun Ivascko
Gruja Vasili
Martin Vasili
Rusza Flori
Petru Gisereu Mic
Petru Gisereu Mare
Martin Sosgyan
Janko Sosgyan

410
510
550
670
1310
700
670
520
460

Miloş Gavrilă
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210.

93

1050

Nikola G6lya

4

Total ....................................... 24

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

139
94
184
56
253
94
93
183
70
181
176

246
66
64
74

450
1220

Nikola Gălya
Nikola Betinaga
Pop Arsenia

360
270
820
560
230
450
140
390
760
1030

3

210

Mincza Radio
Martin Birda
Paun Birda
Iakov Popa
Szimeon David
Vidu David
Petru david
Iova David
Gruja David
Paun Almaşan

500
620
530
340
280
210
690
510
450
790

3

120

3

130

Ianko Zsuku
Sava Almaşan
Tita Gischereo
Nikola Avram
Georgye Almaşan
Nikola Almaşan
Szava Almaşan

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

60
199
117
115
116
53
19
233
47
83

Paun Rusu Mare
Martin Zsivan
Marko Pumpuli
Gruja Pumpuli
Kosta Bogdan
Martin Barbu
Petru Susa
Treila Sosgyan
Martin Punza
Vuja Szakosan

570
640
610
300
570
1510
160
300
740
710

241.
242.
243.
244.

19
217
219
76

Petru Susa
Gyorgyc Kuzman
Paun Kuzman
Treila Szakosan

450
320
200
240
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245.
246.
247.
248.
249.
250.

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
45_56
46.
47.

410
210
1050
420
470
840

2

Total...

12

1500

Total general. ..

93

1460

Paun Szakosan
Martin Szakosan

66

Petru David
Paun G6lya
Treila G6lya
Nikola G6lya

136
105

Petru Ivan
Paul Tapai

3
4

3
4
2
5

Ilia Popovic
92

73
64
113
106
160
73
140
159
170
3
67
71
93
4
153
72

9

Marko

Almaşan

Iovan Szekosan
Iovan David

800

Marko Kraka
Treila Tapai
Gyorgye Barbu
Iovan Szakosan

4

Muc za Girschu

31

500

6

950
30
1300

33

1480

93

1180

93

1180

Ianko Musta

4

5
4
2
2
2
2

Martin G6lya
Ianko Almaşan
Georgie Cricza
Petru Nyagu
Zsivoin Dima

2
7
4
4
5
4

lanos Zaria
Martin Birdan
Vuja David
Zsivoin

244

800

Vuja David

Paun Ivasko

67

28

2
2
4

Martin Vaszin
Avram Barbu

Paun G6lya

176

1410

Gavrilă

Ion Nikolica
Total:

900
400
980
1420

500
300
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

201
68
70
195
214
246

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

60
67
213
236
194
66
230
214
273
225

I

57
233
201

Iova Zsivkov
Treila Sosgyan
Paun Zsivan
Ilia Popovic
Zsivoin Zsivan
Popa Koszta
Arsenia Popa
Zsivoin Gavrilov
Ion Nikolicza
Simeon David
Paun Roşu
Vuja David
Miloş Gavrila
Marian Munzul
Bogdan Zsivan
Petru David
Petru Maxa
Jovan Niacsu
Pasku Maxa
Zsivoin Gavrila

3
3
3
3
3
3
6
6
6
40

4

4
4
4
4
6
4
3
6
3
3

750
350

Total: 81

1100
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41

1100

81

1100

A N E X A II
Tabelul nominal al gospodarilor români strămutaţi cu familiile lor
din Jamu Mare în anul 1808 şi situaţia averii lor 57
Nr. Numele capului
crt.
de familie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Almăjan

Sava
Pau
Almăjan Jiva
Almăjan Marciu
Almăjan Peter
Almăjan Nikolaus
Avram Nikolaus
Barbu Martin
Barbu Paul
Barbu Costa
Barbu Paun
Ballan Sava
Bunda Gruja
Bunda Traian
Bilincz Paul
Bircea Martin
Balasch Michael
Baru Paul
Bobescu Konstantin
Barbu Gruja
Barbu Markus
Barbu Johann
Bircea Paul
Cellu Jercmias
Bobescu Zacharias
Blagoe Martin
David Nikolaus
David Bogdan
Dema Paun
David Michael
Gedremencz Peter
Gruba Georg
Gruba Paun
Almăjan

Averea

posedată

suflete

boi

cai

vaci

oi

porci

5
5
5
4
7
6
3
7
11
4
11
7
4
10
7
7
8
8
6
8
5
8
6
5
6
5
5
7
7
9
8
5
4

4
4
6
4
2
4
4
6
4
4
4
4
3
6
2
4
2
6
1
6
2
6
2
2
2
2

4
4
4
4
4
2
3
2
2
2
2
3
3
4

2

80
100
200
80
90
45
20
200
25
30
25
20
35
191
15
20
50
110
29
150
48
110
20
40
30
15
50
75
57
50
40
23
57

20
20
40
15
20
9
12
16
11
8
15
8
7
19

Nr. de

4
2
6
4
2
2

1
2
4
4

2
3
2
2
2
4
2
2
3
2
3

3
4
3
4
2
3
8
2
2
4
2
5
2
4
1
2
2
2
2
5
2
2
2
4

6
6
15
6
3
4
8
6
6
5
7
15
9
10
15
7
9

capre

25
9
15

10
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

Ghilezan Johann
Greveu Markus
Greveu Milosch
Gavrilov Nikolaus
Golea Nikolaus
Golea Trajan
Golea Paul
Gruba Georg
Golea Trajan
Ivaschko Martin
Jifko Petrus
Jifko Michael
Jivan Martin
Jovan Johann
Jivan Ogrin
Jivan Martin
Jivan Martin
Jivan Johann
Jivan Georg
Jivan Ilie
Kischereu Todor
Kischereu Paul
Kracsun Georg
Lacza Paul
Linku Martin
Luciu Paul
Musta Peter
Mantschu Vuia
Marta Martin
Marta Johann
Marta Georg
Mantschu Zarije
Mitter Johann
Mitter Peter
Mantschiu Marianus
Morlan Paul
Musta Paul
Musta Peter
Murgu Nikolaus

5
6
7
8
5
7
6
7
5
6
8
10
8
8
4
12
6
6
6
4
4
5
5
7
8
8
5
7
9
8
9
6
7

IO
12
8
5
5
7

2
8
12
2
2
2
2
2
2
4
4
2
4
4
2
8
2
6
4
2
2
2
4
2
2
4
4
2
2
2

2
6
3
4
2
3
2
2
2
2
4
3
2
7

I
4
2
2
2
2
2
4
2
2
3
3
2
2
3

3
3
15
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
5
2
5
2
6
3

I
2
2
2
2
2
4
4
2

52
201
228
54
48
45
50

3
7
8

2
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7
5
5
5
3
2
2

IO

35
66
100
49
29

6
5
8
6
12
12
25
5

138

IO

13
115
53
20
45
30
9
45
32
30
156
11 o
100
44
57

6

20
51

I
6
12
7
6
2
2
2

15
26
32
15
2
2

155
40
130
150
66
30
20

4
9
6
12
8
6
25
22
12
7
15
6
22
32
3
4
5
9

12
8

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
l 08.
109.
110.
111.
112.

Mika Johann
Nelschko Bogdan
Nikolitza Georg
Neagu Paun
Neagu Peter
Pauncza Paun
Pencza Johann
Pencza Vuia Paun
Pencza Petrus
Panka Nikolaus
Pitary Trifu
Pavics Paul
Pencza Georg
Pencza Iosef
Pencza Nikolaus
Pencza Paul
Roschu Paun
Roschu Georg
Radia Gruja
Sekeschan Johann
Sekeschan Peter
Sekeschan Markus
Sekeschan Michael
Sekeschan Georg
Sekeschan Peter
Sekeschan Voju Georg
Sekeschan Pa un
Susa Paul
Suba Bogdan
Suba Johann
Suba Vuja
Susa Petru
Sari a Simeon
Stojan Michel
Saria Johann
Sosdean Johann
Sosdean Paul
Schinko Paul
Schuritza Trifu
Schoschdean Markus

4
6
6
7
4
4
5
6
6
6
3
5
5
6
4
8
7
8
4
10
5
8
6
6
6
8
7
5
5
6
6
10
5
7
6
6
4
6
8
6

4
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
6
3
2
6
4
4
4
2
2
4
2
2
6
4
4
6
3
4
2
2
5
6
2
2

2
4
3
2
2

3
3
2
2
2
2
2
2
6
2
2
4
4
4
1
3
3
3
3
2
3
2
3
4
3
2
3
3

4

3
3
2
3
2

l
2
2
3
3
3
2

3
3
3
5
4
4
2

2
3

2

40
20
150
69
20
30
20
39
59
18
40
25
40
20
70
250
53
57
200
153
60
40
40
40
25
35
100
100
125
125
34
98
20
48
68
50
20

10
7
21
21
5
5
8
9
6
12
5
8
10
5
6
12
30
11
7
25
20
15
5
10
7
7
6
15
8
10
25
25
9
17
6
6
12
3
7
6

20

20

12
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Schoschdean Trifu
Todor Markus
Topala Martin
Topala Trajan
Todor Paul
Todor Peter
Todor Trajan
Tokosch Nikolaus
Gruja Basilius
Total:

6
7
6
9
3
4
4
5
6

2
4
2
2
3
2
4
2
2

2
2
2
3
3
2
2
2

2
2
2
2
27
3
3
3

100
100
50
40
12
110
89
20
110

774

401

293

309

7778

10
10
10
9

6
8
6
1252

141

NOTE
După Coriolan Suciu, în Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti,
1966, p. 315, atestarea documentară are loc în anul 1343 sub denumirea de vil/a Zamer şi
Zanier; Milleker Bi>dog, în Detmagyarorszâg kiizeplwri.fiildrajza, II, Temescvar, 1914, p. 127
identifică Jarnu Mare de azi cu localitatea Soma/Sama, nume sub care aceasta figurează în
secolele XIV-XVI. În documentele publicate de Pesty Frigyes, în Krassâ varmegye tiirtenete, III,
IV, Budapest, 1883, după cum urmează: în anul 1370, între lotrii aduşi în fafa instantelor juridice
de la Mezeusomplyo este amintit şi un anume Bratak din „vil/a Soma" (III, doc. 71, p. 97); la
1374 Andrei de Chepy se opune intenfiei lui Dionisie, fiul lui Toma de Suma de a cumpăra
moşia Foktalan (III, doc. 83, p. 125); la 1400 Capitlul din Cenad trimite pe Ioan, fiul lui
Ladislau de Suma să acheteze neînţelegerile dintre Ştefan, fiul lui Petru de Remetea şi Ladislau,
fiul lui Paznad de Gathay (III, doc. 152, p. 238), iar într-un document din 1597, între multe alte
localităţi din zonă, este amintită şi Suma (IV, doc. 496, p. 210). Sub aceeaşi denumire figurează
comuna şi în documentele publicate de Ortvay Tivadar, Oklevelek Temesvarmegye es Temesvurvaros
tiirtenetehez, I (1183--1430), Pozsony, 1896, unde se relatează că în 1392 regele Sigismund a
dispus să se ancheteze plângerea depusă de Ştefan, fiul lui Petru de Remetea, împotriva lui
Emeric de Helinba şi Dionisie de Suma, care i-ar fi arestat şapte iobagi, pe care i-a eliberat
numai după ce i-a dat acestuia 40 de boi. Între martorii la anchetă este şi Matei, fiul lui Jacob
de Sama (doc. 134, p. 230); la 1404 Matei de Samay se afla între oamenii de încredere care
anchetau fărădelegile comise de fiii lui Chep de Gyertyanus pe moşia Şoşdea (doc. 205, p. 342),
iar la 1406 cei implicati în această cauză sunt citati spre judecare, între martorii de încredere
aflându-se şi Ioan, fiul lui Ladislau de Suma (doc. 224, p. 373); în anul 1408, între cei ce
anchetau pagubele produse de abaterea cursului râului Bârzava, este amintit şi Ioan de Suma
(doc. 244, p. 396), iar în 1410 Ioan, fiul lui Ladislau de Suma cercetează violenţele comise de
Filip de Baasthc. şi Toma, fiul lui Emeric de Halymba pe moşia Şoşdea (doc. 269, p. 437);
acelaşi Ioan, fiul lui Ladislau de Sama, participă la 1418 la anchetă privind violenţele comise de
Petru Benche de Benkefalva (doc. 353, p. 553). Pentru perioada următoare vezi pct. 4.
2 În anul 1824 comuna a fost vândută de erariu lui Karatsony Lazar. După Dr. Samu
Borovszky, Teme.1· vârmegye, Budapest, f.a„ p. 81.
1 Titlul hărţii: „ Der Temesvarer Ban nat, Ahgetheilet in Seine District. aufgenommen und
ahgemessen auf hohen be.fehl ihrer Hochji'irstlichen Durchlaucht des Printzen Eugenii von Savoyen,
lhro Riim: Kays: unJ Cath: May: General Lieutenanten, un/er dem Gouvernemen/ Seiner Excellencz
des Herrn Generalen Fedl Marshallen Grqfen Claudii von Meny, 1723-1725 ", copia păstrată la
Muzeul Banatului din Timişoara, secţia de istorie, nr. inv. 368.
1
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În „Catastţful patriarhiei de la Ne" se relatează ca m anul 1660 călugării trimişi de
patriarhul lpecului în acest teritoriu stăpânit de turci, au vizitat şi localitatea Jamu Mare, notând
următoarele despre cei de acolo: „A venit la noi cnezul Ieremia şi a data un groş pentru
blagoslovenie şi a scris un bou; a rămas de dat. Popa Vucihna a scris un bou, a rămas să-l dea.
Petcu a adus un groş, a scris un bou, a rămas de dat. Nicolae Ognanovici a adus un groş, a
scris un bou. Daba a adus un groş şi a scris (un bou), a rămas să-l dea. Vuia a lui Nicolae a
adus un groş şi a scris un bou". În anul 1666 călugării au revenit în comună notând: „Cnezul
Ieremia s-a scris în foaia de obşte. Petcu Vladicovceanul s-a scris în foaia de obşte. Daba s-a
scris cu o rugăciune. Nicolae s-a scris în foaia de obşte, au rămas 400 aşpri. Şi iarăşi au dat
din sat 800 de aşpri pentru blagoslovenie. După /.D. Suciu - R. Constantinescu, Documente
privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, doc. 72, p. 137
Conscripţia austriacă a localitătilor bănăţene din anul 1717, care ne înfăţişează situaţia
existenlă la sfârşitul stăpânirii otomane, prezintă Scham (Jamu Mare) cu 67 de case, iar, dintre
aşezările învecinate cu acesta, German (Gherman) cu 26 de case, Klobodia (Clopodia) cu 42,
Lazumnasch (Lăţunaş) cu 30, Veliki Szeretiste (Srediştea Mare, Veliko Sredistje, azi în Serbia), cu
72 şi Morava (Moraviţa), care va dispare, cu 30 de case. După Jeni) Szentk/aray, Szaz ev delmagyarorszag ujabb tiirtenetebiil, Temesvar, 1879, p. 21-26. Vezi şi pct. 5.
5
Denumirea din document a localităţii, iar în paranteză denumirea de azi a acesteia. În
continuare tot aşa.
6
Dr. Baro/li Lajos, Adattar Delmagyarorszag XVIII, szazadi Tiirtenetehez, Temesvar, 18931896, I, p. 515.
7 Ibidem, p. 524
8
Bujor Surdu, Aspecte privitoare la situaţia Banatului hi 1743, în „Anuarul Institutului de
istorie din Cluj al Academiei R.S.R., Filiala Cluj, XIII, 1970, p. 54
9
Dr. Samu Borovszky, op. cit., p. 81
10 Titlul hărţii: „Temesvarer Bannat abgeteilt in seine District und process Anno 1761", copia
hărţii păstrată la Muzeul Banatului, secţia de istorie, nr. inv. 369
11
Conform altor izvoare satul Moravita s-ar fi refăcut mai târziu. După Johann Jakob
Ehrler, Banatul de la origini până acum - 1774, traducere, prefaţă şi note de Costin Feneşan,
Timişoara, 1982, p. 154, la 1774 ar fi exislat doar staţia de poştă Moraviza, terenul fiind
înregistrat ca prediu al districtului Vârşe\.
12
„Alt glaubig und Walachische 6rter"
Arătăm că în ce priveşte apartenenta locuitorilor la religia ortodoxă nu există dubii, dar
etnia acestora nu poate fi dovedită în baza documentului din 1761, întrucât pe acesta şi satele
sârbeşti figurează cu acelaşi simbol.
IJ Dr. Nicolae M. Popp. Populaţia Banatului tn timpul lui Iosif li, extras din lucrările Institutului
de Geografie a Universităţii Regele Ferdinand, din Cluj şi Timişoara, VII, Bucureşti, 1942. Titlul
hărţii: „Original Aufnahmskarte des Temesvarer Banats, ausgefurt in den Jahren 1769-1772 unter der
Direktion des Ober~ften Elmpt des Generalquartiermeisterstabes".
14
Johann Jakoh Ehrler, op. cit., p. 134.
15
Titlul hărţii: „Tabula Bannatus Tenmesiensis a Geometris S.S.M.M.H.I. et R.A. confecta
quam in minoremformam reduxit aqjecit Franciscus Grise/ini anno R.S. MDCCLXXVI, Augustinus Cips
sculpsit, Vindohona". Copia păstrată la Muzeul Banatului, secţia de istorie, nr. inv. 372.
16
Karl von Mii/Ier, Wie die schwiibischen Gemeinden entstanden sind, I, Timişoara, 1923, p.
36, scrie că înainte de stabilirea germanilor la Morav iţa ( 1785) au fost aşezate aici 125 de familii
de români, mutate din comuna vecină Radovanz (Dejan).
17 P. Radu -D. Onciu/escu, Contribuţii la istoria tnvăţământului în Banat până la 1800, Bucureşti,
1977, p. 322
4

269
https://biblioteca-digitala.ro

Titlul hărtii: „Kays: Kon: Provinz genannt Temeswarer Bannat welche Anno 1778 dem
Kijnigreich Hungarn einverleiht worden, hestehend in zwei Grenz-Regimentern und drey Ge.\panscha_fften
oder Comitaten, gezeichnet durch ludw: Kiehern v. Mildenherg, Haupmann heym Wallach: /llyr:
Regiment, Anno 1783". Copia păstrată la Muzeul Banatului, sectia de istorie, nr. inv. 371
19
Johann Matthias Korahinsky, Geographisch = historisches und Produkten lexikon von
Ungarn, Pressburg, 1786, p. 86
2
Karl von Moller. op. cit., p. 36
21
Dr. SamuBorovszl.y, op. cit. p. 81; Nicolaellieşiu, localitateajudeţului Timiş, caiet li, p.
387, mss. păstrat la Muzeul Banatului din Timişoara, seqia de istorie, nr. inv. 6882
22 Leo Hohhmann, Kurze Geschichte der Banater Deutschen. Von 1717 bi.I' 1848, Temesvar,
1925, p. 76
Privitor la gennanii colonizati la Freude 1thal, vezi Dr. Anton Peter Petri, Hans Schmid1,
Heimatbuch der deutschen Gemeinde Gross-Scham in Banat, Ebenau, 1987, p. 32-44, 50-82
23
Privitor la strămutarea românilor din Moravi(a la Ghennan şi Radovanz vezi Karl von
Mij/[er, op. cit., p. 86
24
JohannJakoh Ehrler. op. cit., p. 60
25
Viena, Hojkammerarchiv, fond Finanz-und Hojkammerarchiv, Banater Akten, role, nr. 187
(Cf. Bucureşti, Direc(ia Generală a Arhivelor Statului, microfilme Austria, rola 129, cadrul 1203)
26
În traducere: „Planul industrialelor împreună cu socotelile de a Jamu Mare". Hartă originală
pă.~trată la Muzeul Banatului din Timişoara, sect:a de istorie, nr. inv. 633
27
!dr. Anton Peter Petri, Hans Schmidt, op. cit., p. 24
28
Titlul hărţi: „ Temeschwarer Bannat Trigonometrisch und astronomisch berichtigt von Herrn
Jakob Barzellini, herausgegehen von Herrn FA. Schraembl. Originalul păstrat la Muzeul Banatului
din Timişoara, seqia de istorie, nr. inv. 379
29 Titlul hărţii: „le Bannat de Temeschwar d'apres Ies nouvelles indications, pour servir de
renseignement a la Carte des limitesdes des /roi.~ Empires, Wien" (1789, H. Benedicti), originalul
păstrat la Muzeul Banatului din Timişoara, seqia de istorie, nr, inv. 374.
30
Titlul hărtii: „Karte von Temeschwarer Bannat nach den Trigonometrisch = und Astronomischen
Berichtigungen des Herrn J Barzelline entworfen von D.E. Sotzmann Geogr d. K. A. d. Wiss, zu Berlin,
1790'', gravată de Carl Jăck la 1789, Berlin. Copia hărtii păstrată la Muzeul Banatului din
Timişoara, sectia de istorie, nr. inv. 373
31 Valyi Andras, Magyar Orszagnak /eirasa, Budan, i, 1796, p. 36; II, 1799, p. 688
32 Magyar Atlas, Viennae, 1802
33 Titlul hărţii: „Oberungarn 111-tes Blatt - enthaltend die Torontaler. Temesvarer und Klaschower
Gespannschaft nebst den Deutsch und Wallachisch - Jllyrischen Graenz Regimentern, nach den
zuverlăssigsten Handzeichnungen und andern hewăhrten Hii(f\·mitteln neu entwor.fen und gezeichnet
von K.J Kipferling, Wien, 1803.
34 Joannes de lipszky, Mappa generali.\· regni Hungariae partiumque adnexarum militarium
magni item Principatu.1· Transilvaniae, 1806
35 Catalogus venerahilis cleri diocesis Chanadiensis pro anno 1809, Szgedin, 1809, p. 36, 45
3° Filiala Arhivelor Statului Timiş, fond Prefectura Judeţului Timiş-Tcmmtal, dosar 111811
37 În anul 1839 Jamu Mare era locuit de 1.492 catolici, 2 refonnati şi 70 de ortodocşi,
cf. Fenye.1· Elek, Magyarorszag geographiai szutara, mellyhen minden varos, fa lu e.1· puszta, hetiirendben
kijrii/menyesen leiratik, IV, p. 371; în 1881 din 2.800 de locuitori, 2.256 erau gennani, cf. A
Magyar korona orszâgaiban az 1881-ev elejen vegrehajtott nepszaml<il<is... II, Budapest, 1882; în
1910 din 2662 locuitori 2193 erau gennani, cf. A Magyar Szent Korona orszagainak 1910--evi
nepszamlulâsa, Budapest, 1912; în 1930 din 2709 locuitori, 2010 erau germani, cf. Recensământul
general al României din anul 1930, li, Bucureşti, 1938
18

°
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38

Dr. Samu Borovszky, op. cit., p. 81
w Leo Hoffmann, op. cit., p. 98
40
Mir/ana Maluclwv, Rumuni u Banatu, Novi Sad, 1985, p. 44
41
Dr. Anton Peter Petri, Hans Schmidt, op. cit., p. 45 şi următ. Vezi, anexa II
42
Nicolae Cornean, Monografia eparhiei Caransebeş, Caransebeş, 1940, p. 470; Mirjana
Maluckov, op. cit., p. 44 şi hartă
Privitor la istoricul comunei Petrovaselo, vezi Nicolae Penta, Monografia comunei RomânPetre (Petrovoselor) 1808-1908, Oravita 1911.
43
Anton Peter Petri, Hans Schmidt, op. cit., p. 45
Grafia numelor conform textului publicat de aceşti autori
44
Nicolae l/ieşiu, op. cit., p. 389
45
Dr. Anton Peter Petri, Hans Schmidt, op. cit., p. 49
46
Ibidem, p. 185
47
Felix Mi/leker, Die Geschichte der Gemeinde Nagy-Zs<im 1370-1909, Temesviir, 1909
48
i. D. Suciu, R. Constatinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara,
1980, doc. 119, p. 217, 234. Manuscrise: Sremski Karlovci, Arhiv Vojvodina. Fond Eparhija
Vr~ac, nr. 2/1751 (Bucureşti, Arhivele Statului, microfilme Jugoslavija, rola 13, cadrele 560-600
49
Nicolae Cornean, op. cit., p. 356
50 Dr. Anton Peter Petri, Hans Schmidt, op. cit., p. 50
51
Schematismus Dioecesis Csanadiensis pro anno domini 1852, Temesvarini, 1852, p. 45
52 Dr. Anton Peter Petri, Hans Schmidt, op. cit., p. 307
53 Schematismus ... pro anno domini 1852. p. 45, 151
54 Grafia numelor de persoane conform documentului cartografic.
55 Totalul lipseşte în document
56 Loturile 25-44 figurează ca plantate cu şofran
57 Grafia numelor conform textului publicat de dr, Antin Peter Petri, Hans Schmidt, op.
cit., p. 46-49
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Daten iiber die Rumănen aus Gross-Scham
(18 Jh. - Anfang des 19. Jh.)
Vorliegende Arbeit versucht, auf Grund dokumentarischer Daten, zu
beweisen, dass der ort Gross-Scham, der wăhrend umgefăhr zwei Jahrhunderte
als eine deutsche Gemeinde betrachtet wurde, im 18. Jr. von Rumănen bewohnt
war. Es wird die Geschichte dieser Ortschaft von 1718, als im Banat die
osterreichische Verwaltung eingeftihrt wurde, bis Anfang des 19. Jh. dargestellt.
Die Existenz des rumănischen Ortes Gross-Scham wird mit Hilfe Kameraler
Konskriptonen, kartographischer Materialien und anderer verschiedenen
Urkunden aus diese Zeit bewiesen.
Im Rahmcn des Studiums, wird ein besonderes Gewicht auf die
Auskiinfte, die aus einer Karte hervorgehen, gelegt, Karte die im Jahre 1781
von Recknagel vcrfertigt wurde und den Namen „Industrialien Plan samt
Perechnung von Grosz Zsam" trăgt. Die besondere Bauern, die Weingărten,
Obstgărten und Griinde mit Safran basassen, enthălt. Diese Tabelle beweist, dass
die Gemeinde von Rumănen bewohnt war, also dass die Gemeinde GrossScham am unde des 18. Jr. eine rumănische Ortschaft war. Zugleich geht es
aus diesem Plan hervor, dass die Leute von hier sich nicht nur mit Feldarbeit
und Viehzucht befassten, sondern auch mit Weinbau, Obstbau und Gemiisebau.
Weiter wird gezeigt, dass in den Jahren 1786-1787, 4 km. weit von GrossScham, auf einen unfruchtbaren Terrain, die Gemeinde Freudenthal mit
deutschen Kolonisten gegriindet wurde. Wie die Historiker feststellten, hat man
das Problem der unzufriedenen Freudenthaler so gelost, dass im Jahre 1809 die
Rumănen aus Gross-Scham, unter dem Vorward, dass diese ihr Boden nicht
beartbeiten - was vom Plan aus 1791 widergesprochen wird - in das
Banatische Grenzgebiet versetzt wurden und in ihre verlassene Hăuder die
Deutschen aus Freudett.al einwanderten.
Vorliegende Arbeit kann als ein Beitrag zu der Frage der Versetzung der
Rumănen von Gross-Scham Anfang des 19. Jhs. angesehen werden.
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Fig. 2. Oberungen, III-tes Blatt. .. , von K .J. Kippferling, Wien,
(Harta Ungariei de K.J. Kippferling, Viena, 1803)
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FILE DIN ISTORIA BANATULUI
- pe marginea unor documente din 1741
Marius Moga
Autorul

închină acest studiu I.P.S.
Nicolae al Banatului

În urmă cu aproape şaptezeci de ani, N. Iorga a publicat sub titlul:
„Însemnări preoţeşti din Banat" 1 o seamă de notite făcute de o fată bisericească

pe o cărticică de rugăciuni. 2 Toate au fost făcute în cursul a câtorva luni din
anul 1741 şi consemnează cu migală ajutoarele în bani, materiale şi muncă pe
care le dau unele sate şi preoti din părţile sud-estice ale Banatului pentru
refacerea caselor vlădiceşti din Caransebeş, distruse probabil în cursul luptelor
ce au avut loc între austrieci şi turci în 1738-1739. Aceleaşi însemnări înşiră
cu multă rigurozitate nu numai cheltuielile făcute cu refacerea amintitei
reşedinte ci şi cele prilejuite de unele călătorii la Timişoara şi aiurea ca, de
altfel, şi cumpărături gospodăreşti, împrumuturi de bani, sfintiri de biserici,
judecati ş.a ..
În scurta prezentare pe care N. Iorga o face acestor însemnări, ţinând
seama de conţinutul lor general, consideră că ele au fost făcute de „un cleric,
un ajutător al Vlădicăi care era sârb, şi un judecător eclesiastic ".
După câte ştim însemnările au rămas neutilizate până astăzi atât de aceia
care s-au ocupat de trecutul eparhiei Caransebeşului cât şi de cei care au
abordat istoria românilor bănăţeni în secolul al XVIII-iea, şi, în mod deosebit,
organizarea politico-militară a acestora. 3 Neutilizarea acestor însemnări care prin
importanta cuprinsului lor, depăşesc istoricul eparhiei Caransebeşului, ofe-

N. Iorga, Însemnări preoţeşti din Banat, în Buletinul Comisiei Istorice a României, VI,
1927, pp. 2-10.
2 Cartea de rugăciuni pe care au fost găcute însemnările a fost primită de marele nostru
învătat la Belgrad de Ia un necunoscut cu prilejul unui Congres de Bizantinologie.
J Însemnările nu au fost luate în seamă nici de monografiştii eparhiei Caransebeşului sau
ai Mitropoliei Banatului: N. Cornean, Monogr<1fia eparhiei Caransebeş, Caransebeş, I 940; Gh.
Cotoşman, Episcopia Caransebeşului, Caransebeş, I 94 I; i. D. Suciu, Monogrqfia Mitropoliei
Banatului, Timişoara, 1977. Referitor la organizarea politico-militară, vezi Th. N. Trâpcea, Organizaţia cnezialâ în Banat din a doua jumătate a secolului XVII şi până în prima jumătate a .1·ec. XIX. în
Studii şi articole de istorie, IX, 1967, pp. 235-243. Rândurile de faţă au fost concepute în bună
parte în urmă cu mai bine de două decenii. Pentru problematica şi bibliografia recentă vezi,
Costin Feneşan, Cnezi şi obercnezi tn Banatul imperial 1716-1778, Bucureşti, 1996, în spec. p. 21,
1

Bucureşti,

n. 8-9.
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rindu-ne informatii pretioase privind viata economica a vremii ca şi organizarea
cnezistă a românilor bănăteni, ne determină să le reproducem integral adnotându-le atât cât ne-a fost cu putintă. La acestea, mai adăugăm de la bun
început faptul că două legăminte preoteşti din acelaşi an 1741, redactate de
asemenea la Caransebeş, nepublicate până azi, fac referire la unele dintre
persoanele pomenite în însemnările publicate în 1927 de N. Iorga, permitândune să-l cunoaştem pe autorul însemnărilor din cartea de rugăciuni. 4 În cele ce
urmează vom reda, în primul rând, însemnările de pe cartea de rugăciuni,
respectând atât ordinea cât şi transcrierea făcute de marele nostru istoric. În
adnotările noastre, pe baza bibliografiei de care am dispus, ne referim în mod
deosebit la vechimea bisericilor şi parohiilor menţionate. Ţinând seama de
faptul că cele mai vechi biserici au fost ridicate din lemn, vechimea acestora
se pierde în negura anilor.
1741, iul. 29, u Karansebifo.
Preoti de pre Bistra carii au venitu la poruncă şi pentru cheltuiala
caselor, care cine ce au adus. 5
Întâi:
Popu Nicolae din Tincova 6
Popu Zaharia din Ciuta 1 f. 7
Popu Mihai din Obreja 1 f. 8

4

Cele două legăminte provin de asemenea din Iugoslavia.

~ Şirul de preoti ce urmează nu-şi au parohiile numai pe Bistra, d.ex., Brebu, Zorlen\.
Înşiruirea nu corespunde nici cercului administrativ Bistra din districtul Caransebeşului.
0
N. Cornean, op. cit„ p. 580-581. cunoştea numai biserica zidită în 1802. N. Stoicescu,
Bibliografia localităţi/or şi monumentelor medievale din Banat, Timişoara, Ed. Mitropoliei Banatului,
1973, p. 174, mentionează biserica ridicată în 1741. Statistica bisericilor eparhiei Caransebeşului
din 15 ianuarie 1757, cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei
Banatului, Timişoara, I, 1980. pp. 210. 226, nr. 70, mentionează satul cu 95 de case şi cu
biserică din lemn având hramul Sfintilor Arhangheli ridicată în vrema episcopului Isaia (Antonovici),
în 1741. Cât priveşte preotul Nicolae, acesta slujea şi în 1745 (I. D. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit„ p. 189) dar şi în 1757, Idem, 210; 226, nr. 70 când este mentionat cu numele întreg:
Nicolae Popovici.
7 N. Cornean, op. cit„ p. 217, data zidirii bisericii în jurul lui 1800. F. Pesty, A szărenyi
hansagesszărenyi Viirm. tărt. Budapest, II, 1878, pp. 48 sqq. s.v. Csuta, consemnează date mai
noi referitoare la numărul populatiei exclusiv româneşti, folosind recensăminte din 1858 şi 1876.
Sunt amintite tot acolo, parohia greco-ortodoxă şi şcoala confesională. Preotul Zaharia mai slujea
la 1745 şi până cândva după 1751, cf. I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., pp. 189, 192.
La 1757, în statistica mentionată deja, v. Idem, pp. 209, 226, nr. 67 se consemnează ridicarea
bisericii din lemn cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, sub episcopul Moise (Stanoevici) în
1718 dar şi un alt preot paroh numit Ioan Popovici. v. şi N. ~.toicescu, op. cit., p. 49. I.O. Suciu,
Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 163 şi n. 83: Biserica din zid ridicată la
1824.
8 F. Pesty, op. cit., p. 383: „De altfel, de la mijlocul secolului există aici o biserică iar
în anul 1643 ridicarea bisericii valahe se aminteşte ca un lucru încă nu demult întâmplat". N.
Cornean, op. cit„ p. 430-432 datează ridicarea actualei biserici (din cărămidă), la 1750 când s-ar
fi mutat satul pe actualul loc, socotind data de 1780, de pe cruce, ca irelevantă. Admitând că
biserica a fost ridicată înainte de 1780 (N. Stoicescu, op. cit„ p. 111, nu o datează iar data
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Popu Stanculu dinu Iazulu 1 f. 9
Popu Avramu din Crăcima. 10

propusă de I. Lotreanu,

Monografia Banatului, l, Timişoara, 1935, pp. 295-297 şi anume 1645,
ea nu putea fi ridicată la 1750 câtă vreme statistica bisericilor eparhiei
Caransebeşului din 15 ianuarie 1757 menţiona satul cu 193 de case şi biserică din lemn cu
hramul Sfinţilor Mari Apostoli ridicată la o dată neprecizată, cf. I. O. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit„ p.209, 226, nr.66, biserică ce ar putea fi cea din veacul XVII care va fi fost înlocuită
cu una nouă, cândva între 1757 şi 1780 şi din nou la 1821, fiind pictată abia la 1837 (!) de
pictorul Trifon Achimescu din Caransebeş (v. l.B. Mureşianu, Colecţia de artă religioasă veche a
arhiepiscopului Timişoarei şi Caransebeşului, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1973, p. 81.
Acestui pictor îi poate fi adăugat şi Nicolae Seiman din Bocşa Montană după cum reiese din
coresponde1a lui Ioachim Miloia din 1936 când s-a pus problema repictării bisericii de către
pictorul Ion Băleanu din Caransebeş. De altfel Miloia este cel ce datează pictura la 1837 şi nu
la 1834 cum propune l.B. Mureşianu (V. Arhiva Muzeului Banatului, adresele nr. 17 şi 23 din
1936 din Ooss. Mon. Ist.).
este

neargumentată),

Cât priveşte distrugerile altor biserici din zonă la 1738-1739 sau la 1788-1790, cea de
la Obreja pare a fi fost ferită dacă nu cumva pictura din 1837 indică altceva. Mihai, preotul din
Obreja de la 1741 mai slujea încă la 1745 ; la 1751 murise probabil, fiind menţionaţi preoţii
Stanciu! şi Ieremia dintre care, la 1757, mai slujea doar Ieremia Popovici, cf. I.O. Suciu, R.
Constantinescu, op. cit., pp.189, 192, 209, 226. I.O. Suciu, op.cit., p. 163, n. 83: biserică din zid
ridicată la 1821 .
9 Vezi, infra, nota 12. Pesty, op. cit., s.v. care, menţionează doar popula!ia comunei şi
existenta parohiei ortodoxe. N. Cornean, op. cit., p. 347 sq., aminteşte biserica actuală ridicată
între 1790-1800 şi sfintită la 28 septembrie 1802 de către episcopul Iosif loanovici de Şacabent.
Statistica din 1757, la care facem ades referire, menţionează la laz biserica din lemn înălţată în
1720 sub episcopul Moise (Stanoevici). Cât priveşte preotul Stanciu, acesta nu mai slujea în Iaz
la 1745 când este men1ionat preotul Nestor. La 1757 biserica satului era slujită de preotul !sac
Popovici. Hramul bisericii din lemn era cel al Tuturor Sfintilor, cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit., p. 189, 209, 226, nr. 55; odată cu ridicarea noii biserici, (cf. şi N. Stoicescu, op. cit.,
p. 81 şi n.2) hramul acesteia este stabilit la Sf. Gheorghe. Articolele lui I. Bălan cu titlul
,,Însemnătatea notelor vechi" apărute în revista caransebeşeană Lucrul din 1906, nr. 2 şi 3, în
care este redată o însemnare a preotului din laz din 1748, nu le-am avut la dispozitie şi le cităm
după N. Stoicescu, op. cit.. loc. cit.; l.D. Suciu, op. cit., p. 131, n. 93: cerere la 1796 pentru
biserică din zid.
10 V. infra, s.v.; azi, de prin 1964, Măgura, corn. Zăvoi; Statistica clin 1757 nu
menţionează biserica. Preotul Avram (Popovici) mai slujea la 1745 dar şi la 1757 împreună cu
fiul său, Petru Popovici, cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p.189, 210, 227, nr. 77. Petru
Popovici mai slu_jea în 1775 când satul număra 60 de case (Idem, p. 341, nr. 145). Este posibil
ca preotul Atanasie Popovici, răposat la 3 martie 1815 (cf. l.B. Mureşianu, Cartea veche
Bisericească din Banat, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara 1985, p. 167), să fie a treia generaţie
de preoti din familia Popovici în acest sat, stins cu opt ani înainte de ridicarea, în 1823 a unei
noi biserici cu hramul Sf. Apostoli (cf. Gh. Cotoşman. Inscripţii şi însemnări, în Mitropolia
Banatului, 1964, nr. 9-10, p. 594; N. Stoicescu, op. cit., p. 100 cu bibliografia; v. şi N. Cornean,
np. cit., p. 234 sq. Fr. Pesty, op. cit., p. 287 care pomeneşte parohia şi şcoala confesională gr.
ort. I.O. Suciu, op. cit., p. 163 şi n. 83 datează ridicarea bisericii noi la 1820.
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Popu
Popu
Popu
Popu
Popu

Nicolae din Merul 2 f. 11
Mariian din Zerveşti. 12
Moise din Glănboca 2 f.13
Zaharie din Zorienti 2 f.
Damaschin din Zorlenti 2 f. 14

11
Mărul este una dintre comunele care au avut de suferit în timpul represaliilor conduse
de generalul Lentuluus şi Lt. col. Nisemeuschel, după cum afirmă Stoica de Haţeg, vezi, Bujor
Surdu, Răscoala populară antihabshurgică din Banat, 1737-1739, în St. MIM, II, 1957, 289-344,
în spec. p.319 şi n. 15. Probabil, în temeiul celor scrise de cronicarul bănăţean, N. Cornean, op.
cit., p. 405, spune că vechea biserică a fost distrusă de generalul Lentulus. Tot La Cornean este
amintit clopotul vechii biserici, turnat la 1730 ca şi ridicarea noii biserici la 1792 în inventarul
căreia se află un antimis din 1733, un penticostar din 1743 şi un chiriacodromion din 1699 ca
şi vestita icoană făcătoare de minuni. Faptul că în statistica din 1757, când satul avea 120 case,
nu se pomeneşte nimic de biserică cf. I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 209, 226, nr.
63, face plauzibilă arderea biserici de lemn a satului de către Lentulus, biserică care, probabil
fusese sfinţită la 1733 (anul antimisului). Oaia ridicării noii biserici mentionată de I. Lotreanu, op.
cit., p. 275-1812, o consider arbitrată. Vezi şi Pesty, op.cit., p. 2-7 cu vagi indicatiuni despre
parohia comunei dar şi (pentru bibliografie), N. Stoicescu, op. cit., p. 101.
12
Pesty, op. cit., p. 509 şi N. Cornean, op. cil.„ p. 632, amintesc biserica zidită în anul
1857. Vezi şi N. Stoicescu, op. cit.. p. 190 şi n. 3 care, referindu-se şi la Cronica în mss. a
parohiei, datează ridicarea bisericii Sf. Apostoli în 1808 şi reclădirea ei la l 853 - fără a fi prea
sigur. Cu certitudine, în 22 mai 1820 „Biserica a doua oară s-au împrăştilat" (acoperit cu şindrilă)
de către Ion Tigriş, cf. l.B. Mureşianu, Cartea veche ... , 1985, p. 286, fapt ce face plauzibilă
datarea în 1808 a construcţiei. Statistica din 175'7, cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., pp.
206, 223, nr. 23 (unde se traduce nefericit numele localităţii: Zorleşti) notează cele 40 de case
ale satului, lipsa bisericii din satul vecin, Ruieni care-i face pe sătenii din Ruieni să vină la
Zerveşti şi înălţarea bisericii de lemn din sat cu hramul Sf. Petru şi Pavel, .la 1721, sub episcopul
Moise Stanoievici. Preotul Marian, slujea încă şi la 1751 cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op.
cit., p. 192.
13 Statistica anului 1757, cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., 209, 226, nr. 65,
mentionează în satul cu 95 de case, biserica de lemn cu hramul Adormirii Preasfintei Născătoare
de Dumnezeu, înălţată în anul 1725 sub episcopul Moise Stanoevici. Preotul Moise slujea la 1745
(idem, p. 189) şi la 1751 (idem, p. 192). La 1757 parohul era Constantin Duca. Biserica din
lemn va fi înlocuită la începutul secolului XIX, după unii la 1824, de o alta, din cărămidă, cf.
Pesty, op. cit., 78-82; I. Lotreanu, op. cit., p. 198, (anul 1824), N. Cornean, op. cit., p. 321,
(începutul sec. XIX), N. Stoicescu, op. cit., p. 73-74 (menţionând ambele date şi unde, dintr-o
eroare de tipar, paginaţiile de la Lotreanu şi Cornean sunt inversate).
14
Localitatea era importantă la jumătatea veacului XVIII cu cele 350 de case consemnate
Ia 1757. Preofii Zaharie şi Damaschin, fiecare cu parohia sa, sunt regăsiţi şi în documente ulterioare. Astfel Zah(aria) este menţionat la 1745, cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 189
iar în 1751 sunt menfionati la Zorlean\u Mare preofii Zaharia, Damaschin, Constantin şi Ieremia
pe care-i regăsim cu numele întregi şi în statistica din 1757: Zaharia Popovici, Damaschin
Popovici, Ieremia Popovici şi Constantin Popovici, cf. idem, pp. 208, 226, nr. 44, când biserica
era încă cea din lemn cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe ridicată sub episcopul Maxim
(Nestorovici) în 1737. Vezi şi I. Lotreanu. Op. cil., pp. 454-455: biserica ortodoxă din 1790; N.
Cornean, op. cit., pp. 641-642: biserica ort. rom. ridicată între 1793 şi 1795 şi sfiinţită de
episcopul Iosif Ioanovici la 1795; N. Stoicescu, op. cit., p. 191: biserica arsă la 1791 şi refăcută
la 1793-1795 pentru a fi refăcută din nou, recent, la 1970-1971. Constantin şi Ieremia Popovici
par a fi urmaşii şi rudele lui Zaharia şi Constantin. Oricum, la 1770, o singhelie dată preotului
Paul Crăciun îl atestă pe acesta la Zorleanţu Mare, cf. I.B ..\1ureşianu, Colecţia ... 1973, p. 67
nr. 432; I.O. Suciu, op. cit., p. 132 şi n. 94-96, mentiona datarea „după tradiţie" a bisericii de
lemn în veacul al XVII-iea.
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Popu Vasilie din Brebu 4 f. 15
Popu Stancu! din Iazu 1 f. 16
Popu Gheorghe din Borlova 2 f.17
1741, Ap. 5, u Karansebd
Mehadiiski popovi au statu la ajutoriul caseloru a domnului Mitropolitu. 18
De la popi de la Ogradenie galbeni 3. 19
15
N. Cornean, op. cit., p. 166-167, men{ionează biserica cu hramul Înăltarea Domnului
zidită în anul 1791 şi sfintită de episcopul Iosif loanovici de Şacabent. În ce priveşte parohia,

tot Cornean cunoştea existenta în vechime a doi preoti parohi şi a unui capelan. Numărul
ar fi fost redus la unul prin 1870. Atât însemnările de fată cât şi un document din 1745
menţionează la Brebu, un singur preot - Vasilie (cf. l.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p.
189) dar în conscriptia din 1751, sunt mentionati doi preoţi, Vasilie şi Danii( (idem, p. 192 nr.
106), mărturie ce. sprijină traditia locală cunoscută de Cornean. Statistica din 1757 nu menţionează
vreun nume de preot dar numărul mare de case al localită\ii (190), este un argument pentru
existenta a două parohii în sat. La 1757 se menţionează şi biserica din lemn cu hramul Sf.
Chiriac Sihastrul, înălţată la 1728, (vezi, l.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 207, 224, nr.
36) în vremea episcopului Moise Stanoevici (sic!). Se ştie, (v. de ex., I. D. Suciu, Monografia
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 117 şi recent, Liviu Groza, Restituiri istorice, 2, Lugoj,
1994, pp. 10-14), că Moise Stanoevici decedase în 1725 şi că episcopul Caransebeşului în anii
1726-1728 a fost Nicolae Dimitrievici, urmat apoi, după septembrie 1728, de către Maxim
Nestorovici. Avem de a face fie cu o greşeală în documentul din 1757, fie cu o legătură
contemporană greşită a anului sau a numelui. N. Stoicescu, op. cit., p. 26 şi n. 27, aminteşte
arderea bisericii în războiul austro-turc din 1788-1789, refacerea ei din 1791 şi reparatia din
1913.
16
Repetare. Vezi, supra, n. 9.
17 La I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit.„ se constată repetate confuzii între Borlova,
Borlovani şi Borloveni. Mentionăm că referirile la Borlovenii Vechi sau Noi din Almăj se află
în volumul mentionat, doar la pp. 214, 231 şi 343. Restul men\iunilor, fie din texte fie din
indicele de la finele volumului II, figurând ca Borlova, Borlovani sau Borloveni se referă toate
la Borlova. În 1751, este mentionat preotul Dimitrie (idem, p. 192) pe numele său întreg Dimitrie
Popovici cum apare în statistica din 1757 (idem, 207, 224 nr. 28) când satul, cu 115 case, avea
biserică din lemn înălţată la 1718 sub episcopul Moise Stanoevici.
18 Însemnarea indică faptul că la Mehadia nu există protopop la 1741. Vezi, infra.
19
Pesty, op. cit., p. 384 mentionează parohia (cu filia Dubova) şi biserica ca fiintând din
1816. N. Cornean, op. cit., p. 436 şi n. I, contestă data din Pesty afirmând zidirea (sic!) bisericii
la 1789 şi pictarea ei de către Ion Popovici. Această datare a picturii executate de pictorul
orăvitean o aflăm şi la I.B. Mureşianu, Colecţia ... , 1973, p. 77. i. Lotreanu, op. cit., 298, datează
ridicarea bisericii la 1818 (anul 1868 este o greşeală de tipar). Şi altii sustin ridicarea bisericii
din zid la 1818, cf. l.D. Suciu, op. cit., p. 163, n. 82. Că la Ogradena funcţionau doi preoti la
1741, o demonstrează indirect mentionarea a doi preoti - Gheorghe şi Nan Popovici în statistica
din 1775 în pofida numărului mic de case al localitătii (cf. l.D. Suciu, R. Constantinescu, op.
cit., p. 342. În 1940, N. Iorga, publica în Observaţii şi probleme bănăţene, la p. 86, următoarea
însemnare de pe un Apostol tipărit la 1683: „Adam lanăşu, Ilona, Lupu, Gheorghe, Pătru, Toma,
Armanea, Marincu; fiece la ce trebi să pomenastă (sic) aceste nume, carele o cumpărato cu
Adamu Cătana, lt. ot. Spanăş, am dăruit, la Orşova, biserica Ogrădeni, Inie 11 (?) 1732." Din
statistica eparhiei Caransebeşului, R. Constantinescu, op. cit., pp. 212, 229, nr. 6), aflăm de
existenta, în acel an, a unei biserici din lemn ridicată în 1731, cu hramul Sf. Nicolae, sub
episcopul maxim (Nestorovici). Înzestrarea, un an mai târziu, a bisericii cu unele cărti, este
firească. La M. Stoicescu, op. cit„ localitatea este omisă!
preoţilor
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Popu Nicolae din Bozovic 4 f.2°
Popu Stanislavu din Ruderiia 2 f. 21

20

Pesty, op. cit., p. 36: „Cei de religie gr-ort, sunt mai bine organizafi. Biserica lor este
foarte bine împodobită şi destul de mare. În ea slujesc 5 preoţi. Parohia s-a întemeiat în anul
1750, iar biserica s-a zidit pe cheltuiala satului în anul 1799." Că parohia din Bozovici era mai
veche o demonstrează nu numai însemnările publicate de Iorga ci şi statistica eparhiei Caransebeşului
din 1757 în care „Selo Bozovic" avea 126 de case şi o biserică din lemn înălţată la 1732 sub
episcopul Maxim (Nestorovici) slujită de preotul Alexandru Popovici, v. I.O. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit., pp. 214, 231, nr. 37. Preotul Nicolae mai slujea la Bozovici împreună cu preotul
Alexandru în 1751 (I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 193). Alexandru Popivici, este
umrat la 1775 de preotii Toma şi Nicolae Popovici, dată la care satul număra deja 218 case. (cf.
idem, p. 343). Cât priveşte construcţia noii biserici, N. Cornean, op. cit., p. 161-163, o plasează
între anii 1798-1803, fiind sfiinţită la 1805 de episcopul Iosif Ioanovici de Şacabent, datare
menţionată şi de N. Stoicescu, op. cil., p. 25 ca şi de Liviu Smeu, Contribuţii la istoria Almăjului,
Bucureşti, Ed, Litera, 1977, p. 188 care consemnează incendierea vechii biserici de turci în anii
1789-1790. i. Lotreanu, op. cit., p. 83, menţionează datarea din Pesty - 1799, câtă vreme I.O.
Suciu, op. cit., p. 131, aminteşte cererea satului pentru aprobarea ridicării unei noi biserici din
anul 1796. Hramul noii biserici, al Înălţării Domnului, era acelaşi cu al bisericii de lemn din anul
1732.
La 1751, Stanislav mai slujea în Rudăria, v. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p.
193, ca de altfel şi în 1757 când satul avea 100 de case şi o biserică din lemn nouă cu hramul
Înălţării ridicată la 1750 sub episcopul Ioan Georgevici, paroh fiind Stanislav Popovici (Ibidem,
p. 230, nr. 31). Pe o foaie volantă s-a găsit o însemnare făcută de preotul Rudăriei, Ioan Sârbu,
bunicul istoricului Dr. Ioan Sârbu, însemnare ce a fost comunicată de învătătorul Vasile Nemiş
în răspunsul la Chestionarul Muzeului Bănătean al lui Ioachim Miloia pe care-l semna la 30 iunie
1928, la numai doi ani după venirea sa în sat. Nemiş a mai citat documentul în a sa Monografie
a biserici/oe şi şcoalelor din Valea Almăjului, scrisă în 1933, când a primit premiul ASTREI care
a rămas în manuscris şi a ajuns la Muzeul Banatului datorită lui Florin Medele\ căruia V. Nemiş
i-a înmânat-o, lnv. Mz. Banatului IV 8565). V. Nemiş, Despre satul lui Eftimie Murgu, Bucureşti,
Ed. Litera, 1980, din motive ce ţin de cenzura epocii chiar dacă publica monografia cu proprii
săi bani, nu mai mentionează documentul, aşa, cum din teamă, nu aminteşte niciun cuvânt despre
soarta nenorocită a bibliotecii şi arhivei ce le detinea sora istoricului Ion Sârbu după moartea
neaşteptată a acestuia, distruse în decembrie 1952 de militienii din sat conduşi de sergentul Gh.
Ababei laolaltă cu preşedintele Sfatului Popular Beer Ştefan ş.a. (a se vedea ciorna incompletă
a raportului ce-l întocmeam după o deplasare la faţa locului în 2 nov. 1953, aflată în Arhivele
Muzeului Banatului, Dosar 301--403, lnv. 411953). Însemnarea însă a fost recent publicată de
Valeriu Leu, Banatul între arhaic şi modern, Reşita, 1993, Ed. Muzeului Judeţean, p. 58 şi n. 173,
care omite să men1ioneze cu acest prilej numele lui V. Nemiş cum s-ar fi cuvenit, cu atât mai
mult cu cât a avut o relatie personală cu acesta (cf. V. Leu, op. cil., p. 54 n. 166). Biserica din
zid a fost ridicată între 1802 şi 1821 fiind sfiinţită la 12 iulie 1822 de ziua Sfinţilor Proclu şi
Ilarie de protopopul de Mehadia, Nicolae Stoica de Hateg. V. şi N. Cornean, op. cil., p. 504:
zidirea între 1802-1820 F. Pesty, op. cit., p. 77: zidirea bisericii la 1817. I. Lotreanu, op. cit., p.
346: zidirea bisericii la 1802. N. Stoicescu, op. cit., p. 128-129, zidirea bisericii între 1802-1820.
21
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Popu Dimitrie din Topletu 4 f.2 2
Popu Gheorghe din lablănită 4 f. 23
Popu Iancu din Iablănită 4 f.

în ră.~punsul său la Chestionarul Muzeului Bănăţean al lui Ioachim Miloia, preotul
Alexandru Dorobantu, la 24 iunie 1928 (inv. 542), a întocmit o listă relativ completă a preoţilor
care au păstorit la Toplet. Primul preot este Dimitrie Sirlea în anul 1730. Acesta este preotul
Dimitrie din însemnările de faţă. În vremea sa s-a înăltat la Topleţ o biserică din lemn cu hramul
Sfântului întâi Arhidiacon Ştefan, în anul 1740, sub episcopul lsaiia (Antonovici) (eroarea de dată
datorându-se celui care a întocmit statistica din 1757, ştiindu-se că Isaiia e înscăunat la 1741 (cf.
l.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit„, pp. 213, 229, nr. 12). Aceasta este biserica amintită la
1749 (cf. N. Iorga, Observaţii şi probleme ... , 1940, p. 94, după care, N. Stoicescu, op. cit., p.
176), când pe un Antologhion tipărit la 1745 s-a scris: „Acest Minei iaste a sfintei biserici a
Topliţăului, cumpărat cu 23 f. bani Toplicenilor, şi ai Bărzenilor, a Pecenişchii, a Coramnicului
şi ai preoţilor, 1749" Uniunea bisericească între Topleţ, Pecenişca, Bârz şi Coramnic este evidentă
şi folositoare dacă şinem seama că în statistica citată mai sus, din anul 1757, nu sunt amintiţi
preoţii Topletului dar sunt numiţi cei ai Pecenişchii: Gh. Dragulov... şi Gheorghe Popovici.
Preotul Gheorghe Dragolovici este al doilea, mentionat la 1750 în lista întocmită de Alexandru
Dorobanţu care nu-l menţionează şi pe Gh. Popovici. La 1762 e menţionat preotul George Sirlea,
iar la 1763 Toma Popovici. La 1765 - Anghel Sporea, iar la 1772, Ilie Sirlea şi Toma Popovici.
Toma Popovici împreună cu Ilie Popovici sunt amintiţi la 1775 (cf. l.D. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit„ p. 342). Lor le urmează Vasile Popovici - 1796, Nicolae Mateevici - 1808, Solomon
Mateevici - 1839, Ştefan Mateevici - 1864, George Bogoevici - 1875 ş.a. Mai amintim că la
1751 (I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 193), sunt amintiţi preoţii Gheorghe şi Gheorghe
Popovici. Primul Gheorghe este, fără îndoială, Gheorgh~ Dragolovici. Cât priveşte biserica nouă,
ridicată la 1814, (cf. N. Cornean, op. cit„ p. 584-587 şi N. Stoicescu, op. cit„ loc. cit.) ea n-a
fost zidită la 1910, (la i. Lotreanu, op. cit„ p. 424), ci reparată şi repictată de N. Haşca.
2·1 Pesty, op. cit„ 93-97, plasează ridicarea bisericii din zid la 1828 câtă vreme N.
Cornean indică imii 1821-1825, (N. Cornean, op. cil„, p. 342-343 şi n. 2) iar N. Stoicescu, op.
cit„ p. 80, indică anul 1825 invocând însemnările publicate de N. Iorga, Observaţii şi probleme„.
1940, p. 77: sfinţirea bisericii noi la 18 octombrie 1825 ca şi „dogătarea" ei în acel an la 16
februarie, cheltuindu-se 6.000 f; l.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit.„ p. 213, 230, nr. 27,
publică în statistica eparhiei Caransebeş din 1757 următoarele despre Teregova: există o biserică
din lemn cu hramul Naşterii Sf. Ioan Botezătorul ridicată la 1740 în vremea episcopului lsaiia
(Antonovici) sic!) vezi supra Toplet şi n. 22 I, satul având 130 de case iar preotul nu este numit.
Numele său, Gheorghe, îl cunoaştem însă din conscripţia de la 1751 (cf. l.D. Suciu, R.
Constantinescu, op. cil„ p. 193). Acesta va fi fost acelaşi cu Gheorghe din 1741, iar men(ionarea
şi a preotului Iancu, arată că .Pcsty, op. cit.loc.cit. indică bine existenţa a două parohii. Nu
credem că anul 1780 pomenit de I. Lotreanu, op. cit„ p. 211 ca dată pentru ridicarea bisericii
este corect. Oricum, biserica a ars în războiul cu turcii la 1788 (cf. Pesty, op. cit. loc. cit„ N.
Iorga, op. cit., p. 77, însemnarea din 6 nov. 1788, la reîntoarcerea în sat de pe Crişul Alb, scrisă
de preotul Zaharia Tătucu, al cărui tată, Ignatii, slujise ca preot în acelaşi sat vreme de 38 de
ani, cf. N. Iorga, Ibidem, dar şi conscrip(ia din 1775 (v. I.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit„
p. 343), când în satul cu 194 de case slujeau preoţii Ignat Tătucu, Nicolae Trailovici şi St.
Popescu-Berenci. Biserica de lemn, arsă în 1788 laolaltă cu tot satul, a fost înlocuită temporar
cu una din nuiele lipite cu lut (v. RISBC, 1946, p. 46, şi N. Stoicescu, op. cit„ loc. cit.).
Cuantumul contribuţiei celor doi preoti este un indiciu al puterii economice a satului care avea
două parohii.
22
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Popu Ioanu din Teregova 2 f. 24
iară de Ia Popa Nicola din Bozovici, vencaniţa, 6 f. 25
Şi au mai rămas 5 f.
1741, oe. 8.
Amu tocmită cu chinezulu de Ia Tincova, 26 anume Miclău Stănut şi cu
Miclău Ţula şi cu Mărtinu Floca, să sfinţimu besearica dinu satu, însă amu
tocmit fior. 44 şi scănduri 40, şi să avemu a veni peste trei săptămâni, şi
amu priimitu acum întăi fior. 10, şi am lăsat aicea în sat pănă a veni noi
trebniculu şi sfăntulu antimis.
Iun. 26, 1741
Ot kako e sam preselil ko Sebi5u sta sam ot koga sta primii prvee.
Primio sam ot popa Stancul 27 iz Iaza obicno 3 f.
Ot popa Petre iz Sacul 28 obicno 4 f.
Vechea biserică din lemn a Teregovei cu hramul Sf. Mare Mucenie Dimitrie, este
- fără a i se nota anul înăltării - în statistica din 1757 (cf. I.O. Suciu, R.
Constantinescu, op. cit., p. 205, 222, nr. 8) an în care satul avea 160 de case iar preot paroh
era Ioan Popovici, la fel ca şi în 1751 (Ibidem, p. 192), identic cu Ioan din 1741. Nu este exclus
ca acel Petru Bumbăcilă ce semna la 13 august 1756 pe un Triod cumpărat din banii satului
Teregova (cf. l.B. Mureşianu, Cartea veche ... , 1985, p. 263) să fie un al doilea preot,
contemporan cu Ioan într-un sat care, prin mărime, admitea două parohii, aşa cum pare a o
atesta şi statistica din 1775 când pentru cele 286 de case sunt amintiţi patru preoti: Mihai Pop.
Nicolae Pop. Ion Popa şi Marcu Bumbăcilă (cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 343).
Cei doi Bumbăcilă vor fi fost rude cu Obercnezul Ianăş şi Obercnezul Iovan (cf. Costin Feneşan,
op. cit., pp. 59 şi n. 55, 95 şi n. 9, 100-101; v. şi N. Stoica de Ha\eg, Cronica Banatului,
Timişoara, 1981, pp. 179-18 I). F. Pesty, op. cil., p. 545-551, datează ridicarea bisericii din zid
în 1786, şi la fel, N. Cornean, op. cit., pp. 576-577, preot fiind Mihai Grozăvescu. Un paroh
Grozăvescu, semna la 1818 pe un liturghier de Râmnic (cf. I.B. Mureşianu, op. cil. loc. cit.).
Biserica, arsă de turci la 1788, era refăcută la 1798 când a fost sfin\ită de episcopul Iosif
Ioanovici de Şacabent (cf. N. Cornean, op. cit., loc. cit. unde o greşeală de tipar modifică cu nouă
ani anul sfinitiri bisericii refăcute după incendiu, RISBC, 1946, p. 46; N. Stoicescu, op. cit., p.
145). Este greu de acceptat că cele relatate de Pesty, op. cil., loc. cil., privind dobândirea unui
preot la Teregova abia în 1786 care n-avea unde locui în lipsa casei parohiale şi care, implicit,
stătea la Verendin în garnizoană, corespund total realităţii, fiind infirmate de alte izvoare. Ar
putea fi vorba de un post de preot nou creat.
2
~ V. supra, n. 20.
20
V. supra, n. 6. Cf. şi C. Feneşan, op. cit., p. 45, n. 169. Mai adăugăm mentionarea
preotului Nicolae şi în conscriptia din 1751, cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit.„ p. 192.
27 V. supra, notele 9 şi 16.
ZK N. Cornean, op. cit., p. 517-518, mentionează biserica zidită la 1839 sub preotul
Nicolae Blajovan, V. şi Pesty, Krasso varmegye tiirtenete, IJ/2, Budapesta, 1883, pp. 188-196; N.
Stoicescu, op. cit., p. 131, mentionează existenta unei biserici înainte de 1809 care a fost reclădită
la 1839. Publicarea statisticii eparhiale din 15 ianuarie 1757 (cf. 1.D. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit., Ih'· 209, 226, nr. 56), ne-a permis să aflăm că biserica din lemn a satului a fost ridicată
în anul 1729, sub episcopul Maxim (Nestorovici), având hramul Sf, Nicolae, în 1757 parohul
satului era Iosif Popovici, evident, aceiaşi persoană cu preotul Iosif din statistica pe 1751 (cf.
Idem, p. 193). Datarea ridicării bisericii în 1879 (i. Lotreanu, op. cit., p. 353-354), este greşită.
În 1788/90, cu prilejul războiului cu turcii biserica fusese partial arsă după cum aflăm din
lista parohiilor de la 1792 aflată în arhivele din Lugoj şi copiată de Ion Boroş (Arhiva Muz.
Banatului, Dos. Mon. Ist. - 1930).
24
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Ot popa Nicolae iz Merul obicno 7 f. 29
Restancie ot popa Zaharia ot Cute, 4 f. 30
Rdtancie ot popa Mihaila iz Obreja obicno 5 f. 31
Primit ot kneza sebiskoga 16 f. 32
i ot Tenovaci 33 dao sam duhovnik Ioanu 2 f.
Ot Popa Nicolae iz Ozovika, 34 48 ...
Ot popa Ioana ot Pri sake vencanica 6. 35
Ot Kaldara5a vencnice ducat 1 f. 36
Ot ednoga Grko vcncanice 1 f. 37
Obrăkneza Mchadiie (şters).
De la loja cătana vencaniţa 1 f.

Vezi, supra, n, 11. La 1745, popa Nicolae mai slujea încă (cf. l.D. Suciu, R.
Constantinescu, op. cit .. p. 189) câtă vreme la 1751, biserica era slujită de preotul Mihiil (Idem,
p. 192), care nu e menţionat la 1757 dar e amintit în conscripţia din 1775 (Idem, p. 341),
laolaltă cu Nicolae Popovici, înşiruit după el care ar putea fi fiul lui Mihail şi nepotul (?) lui
Nicolae cel menţionat la 1741 şi 1745.
29

311

Vezi, supra, nota 7.

31

Vezi, supra, nota 8 .

Probabil cneazul orăşănesc al Caransebe~ului, Ilia, cf. C. Feneşan, op. cit„ p. 25, n. 33,
atestat la 1742. V. mai jos. Cât priveşte destituirea sa de către caransebeşeni datorată abuzurilor,
petrecută în 1742, vezi C. Feneşan, op. cit., p. 49 şi n. 204; v. infra, n. 123.
.l:!

este

33

Să fie vorba de locuitorii din Târnava (?) = Temovicki = Tenovaeki (?).

34

Probabil, o transcriere greşită. Evident, este localitatea Bozovici. Preotul Nicolae mai
în două rânduri în însemnările de faţă, vezi supra, notele 20 şi 25.

menţionat
35

Despre biserica din Prisaca avem date lacunare. N. Cornean, op. cit., pp. 484-485,
numai biserica zidită la 1863; i. Lotreanu, op. cit., p.333-334, menţionează biserica din
1863 ridicată „în locul celei vechi, de lemn care a datat din 1789". A se vedea şi Pesty, Krasso,
11, 2, pp. 114-118 şi idem, Szijreny, 11, p. 475. N. Stoicescu, op. cit., p. 122 şi n. 22,
menţionează biserica din lemn din sec. XVIII care a ars la 1791 şi a fost reclădită la 1863
punându-i-se turnul la 1902 şi fiind reparată la 1906. Totodată aminteşte documentele din 1799
privind mutarea satului. Din statistica eparhiei Caransebeşului din 1757 (l.D. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit., pp. 207, 224, nr. 40), ştim că satul cu 86 de case avea o biserică din lemn cu hramul
Sf. Apostoli Petru şi Pavel înălţată sub episcopul Moise (Stanoevici) la 1725, Popa Ioan slujea
biserica şi la 1745 (Idem, p. 189) şi la 1751 (Idem, p. 192) iar la 1757 îi aflăm numele întreg:
Ioan Oprovici, adică Oprea.
aminteşte

3n Să fie vorba de un grup de ţigani căldărari? Un Dumitru Kalderasch e amintit la Lugoj
în 15 nov. 1748 (cf. Adattar, 11/2, 1907, p. 17.

„Gr(c)ko" (?). La cununia unui grec. Ca şi mai sus, când sub Tenovacki (v. supra, n.
33), ar putea fi vorba de locuitorii satului Tâmova unde duhovnicul Ioan din Caransebeş va fi
slujit în lipsa unui preot sau, mai jos, când se aminteşte cununia cătanei loja sau când sunt
amintiţi căldăraşii, în însemnări sunt notate şi sume ce nu provin din parohii.
37
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Iz Kornereva za rad antimisa primih 40. 38
Ot Mehadie radi crkvu. „ 16 f. 39
Ot obrikneza mehadiiskago mlostenie dukata 2.
Suma 277 (şters)
Ion Bogotanu.
De la Valia Boului et cununie 2 f. 40
De la Preobrajenie.

38
La 1740 se ridicase în sat o nouă biserică din lemn (v. l.D. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit., pp. 213, 230, nr. 19) sub episcopul lsaiia Antonovici avându-l paroh pe Stanciu) Ioanov.
Primirea antimisului de către biserică la 1741 e firească la un edificiu nou. Biserica a ars în
războiul cu turcii la 1788, fiind înlocuită cu una de nuiele şi apoi cu cea din zid ridicată între
1797-1805 (cf. RISBC, 1946. p. 46; N. Cornean, op. cit., pp. 224-226; N. Stoicescu, op. cit., pp.
52-53; la N. Lotreanu, op. cil., p. 146: anul 1836 e dubios). Biserica arsă la 1788 a fost făcută
cândva, după 1775, an la care satul nu avea biserică (cf. I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cil.,
p. 341). Tot astfel, biserica din 1740-1741, nu mai functiona, dintr-un motiv sau altul - dar nu
obişnuit, la numai trei decenii de la ridicare.

Ştirea este pretioasă indicând îndatoririle protopopului de Caransebeş faţă de Mehadia
în acest caz, faţă de noua biserică. Totodată se lămureşte şirul bisericilor ce-au funcţionat în
Mehadia, aşa cum îl avem datorită lui Nicolae Stoica de Hateg. Înainte de toate se cuvine să
men{io.năm că anii 1730 şi 1731 referitori la zidirea bisericii din Mehadia, sunt fie o greşeală de
lectură fie una de tipar, trebuind citi{i ca 1780 şi 1781 (V. N. Iorga, Observaţii şi probleme„.,
1940, p. 80). Şriul bisericilor ar fi: o biserică din lemn ridicată la 1681, în vremea turcilor ce
era amplasată înaintea caselor unui anume Gurgi Bo... şi care a fost distrusă în războiul austroturc din 1716; o a doua biserică ce-a fost de asemenea din lemn si care a functionat după
războiul din 1716 şi până la războiul din 1737/39, fiind incendiată în 1737. Îi urmează o biserică
mică, (din lemn sau din nuiele?) făcută „în grădină, întră casa acuma a părintelui Nicolae
Dimitrovicu şi a dom. capetan Gheorghie Meţcheriu, în care biserică de la ann. 1739 până 1750
au slujit. Preoţi au fost Gheorghe Ilinescu (v. infra) şi popa Lăpădat, apoi şi popa Evstatie şi
Popa Athanasie Stoica, şi făcându-se a 4-a beserică (cf. şi N. Stoica, Cronica Banatului,
Timişoara, 1981, p. 190), a 3-a s-au stricat, şi s-au făcut şcoală şi încă un plaţu. A 4-a biserică
la an 1750, de nuele, mărişoară era, frumos zugrăvită cu candilile ceaste de argint împodobită,
într-acest locu unde stă castă de acuma; harăngu mare Costa Bălda l-au dat." (cf. N. Iorga, op.
cit., p. 106). Oprindu-ne aici să amintim că la 1757, (I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit.„
p. 229 nr. 1), se menţiona Mehadia ca oraş cu 220 case cu biserică ortodoxă sobornicească din
lemn, cu hramul Sf. Nicolae din Mira Lichiei, înălţată sub episcopul Isaia (Antonovici) la 1748
şi înoită cu totul de episcopul Ioan Gheorghevici la 1752. Parohi erau Eustatie Gheorghevici,
vicar şi Atanasie Popovici (adică Stoica !). . . Înoirea însemna probabil zugrăvirea tâmplei ce
continuă la 24 februarie 1751 când s-a născut N. Stoica de Ha{eg (op. cit., p. 190).
40 Azi, Păltinişu. Satul a fost mutat la 1798-1799, (cf. N. Stoice~cu, op. cil., p. 117, n.
5). Unii amintesc o biserică la 1811 (N. Cornean, op. cit., p. 598, vezi şi Pesty, Kras.1·0, II, 2,
pp. 192-194) câtă vreme N. Stoicescu, op. cit., loc. cit. menţionează o biserică de sec. XVIII arsă
de turci la 1791 care a fost reclădită la 181 I sau 1825 (?). Anul 1825 este amintit în legătură
cu sfinţirea bisericii. La 1745 la Valea Boului este menţionat preotul Secuia iar la 1751, preotul
Vasile, (cf. I.D Suciu, N. Constantinescu, op. cit., pp. 189, 192). În 1757, la sat, nu se
mcntionează nici existenta bisericii nici a preotului (Ibidem, pp. 207, 224, n. 30). S-ar putea ca
taxa de 2 florini menţionată rară numele vreunui preot să fi fost încasată direct de protopopul
Caransebeşului care va fi celebrat căsătoriile.
39
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De
De
De
De

la Uspenie.
la popa Gheorghie din Mehadiia ot cununie 4 f. 41
la nişte ţigani din Mehadiia ot cununie 2 f.
la popa Crsta au globit pre popa din Tufări 42 un galbenu şi 2 oche
de ~ară. Popa Stanislav 43 au ascunsu de anuţărţii 8 cununii, şi le-am luat
acum, şi mie mi-a cinstit de bună voe a lui un galbenu.
Popa Crsta 44 au bătut pre 2 popi şi-i viindu la mine la judecată şi eu
l-am certat, şi apoi el de bună voe a lui mi-au dată un galbenu.
De la orăşeni 40 f.
De la Tincova 10 f.
Sum(a) 325.
1741, sep. 13
Să ştie că astăzi s-au sfinţit besearica oraşului Mehedii 45 dinu porunca
Preasfinţii Sale domnului Mitropolitul Isaiia Antonovici .46 Şi iarăş din porunca
Preasfinţii Sale am ajezatu cutia besericei şi amu orănduitu să fie fiiu
bisericescu dumnealui jupănul Lupul, 47 să poarte grije de toate lucrurile sfintei
bisearici.
Aşijderea am orănduit şi cărstnic pe dumnealui Barbulu Cojocariulu, să
fie slujitor direptu sfintei bcsearici, şi a sluji Ia toate lucrurile ceale ce
se
vor da înainte de la fiul besereceascu şi de la preotului oraşului.
Pentru casa care am cumpăratu de la Lăzoane am datu 25 f. 17 41, lulii
în 16, în Caransebiş.
Tefteru pentru cheltuiala caselor. 4 K
Întăi am tocmitu maşteri de lemnu să tae totu lemnul cătu va trebui şi
să Ie şi facă casele cu 10 galbeni şi li-am dat:
întăi arvună 40 f.
şi altă dată 1O f.
altă dată 5 f.
41 Acesta este preotul Gheorghe llinescu, cf. însemnările lui N. Stoica de Haţeg, publicate
de N. Iorga, Observaţii„., 1940, p. 107, V. supra, n. 39, şi infra, nn. 95, 102.
4
~ Se menţionează biserica zidită la 1815 făcându-se legătura cu Regep-Aga de la Ada
Kaleh (cf. N. Cornean, op. cit„ p. 586-587; I. Lotreanu, op. cit., p. 426; la 1751 este amintit
preotul Barbu), iar la 1775, preotul Nicolae Mihailovici, (cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op.
cit„ pp. 193, 342). La 1757, satul nu avea biserică, preot fiind Radu Popovici, (idem, pp. 212,
228, nr. 11).
4
) Probabil, preotul din Rudăria, v. supra, n. 21.
44 Nu l-am identificat în alte izvoare. Nu ştim unde a slujit.
45 Data sfinţirii nu contrazice data ridicării ei, la 1739, v. supra, n. 39.
46
O inadvertenţii. lsaiia Antonovici era episcop.
47 Deşi am fi tentaţi să-l identificăm pe acest jupân Lupul cu Lupu Drăghici amintit în
ultima însemnare datată 1741, Av. 23, ni se pare mai probabil să fie vorba de acel neguţător
Lupu Slăcnariu, amintit alături de aljii ca cei ce-au ridicat biserica din 1739, v. N. Iorga,
Ohserva ţii „ „ 1940. p. 107.
4 K Casele despre care este vorba sunt cele vlădiceşti, distruse în anul
1738 sau la
începutul lui 1739. Asupra acestor însemnări, vezi, infra.
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Pe scănduri de tei am dat 4 f. i pol.
Pe cositu de făn şi pe strănsu făcut boghie am datu 15 f.
Zidariului pentru amăndoao pivniţele am datu 14 f.
Căndu au venitu domnul Vlădica de la Dobra la Lugoj 49 pentru dresul
hintovului am dată galbeni 1.
Căndu am mersu eu la Logoj de am aşteptat pe domnul Vlădica,
căndu au venit de la Dobra, mergăndu eu şi viindu, am dat chirie 4 f.
Duhovnicului5°, căndu au mersu la Temişvaru am dat 2 f.
La 8 lăcrători (sic) într-o zi, care au scos cărămidă, căte 10 paturi pe
zi, fac 2 f.
La casa care am cumpărat de la Lăzoane pentru fereşti şi pentru laviţe
şi pentru altă sobă, care am făcut de iznoavă, am cheltuit 15 f.
Pe 9 sule şi 50 de şindre, căte 20 pot, sum::. am dat 5 f.
Şi 30 de pol. iar pe şindre am dat pe 5 sute... 1,2 i pol.
Iară pe 3 sute şi 50 de şindre am dată 1 f.
Slughi Ursului am dat 6 f.
Şi domnul Vlădica i-au dat 4 f.
Iară pe 2 sute şi 50 de şindre am dat pot. 25.
Pe 20 de măsuri de vară, căte 4 pot. am datu 2 f.
Pe 4 sute de şindre, căte un mariiaş, am datu 4 mariiaşi.
Iară pe 3 sute, câte un mariiaş, am dat 3 mariiaşi.
Iară pe 2 sute am dat mariiaşi 2.
La 2 lucrători într-o zi pot. 20.
Iară la 7 lucrători într-o zi pot. 30.
Apo(i) iară la 2 lucrători într-o zi pot. 20.
Apoi iară la 2 lucrători într-o zi l f.
Căndu au adus d'intăi carăle lemnul, am dat la cărăuşi pe pită şi pe
rachiu 2 f.
Pe 2 oche şi 3 mitre de feru am datu pot 22.
Iară pe 4 oche şi 3 mitre de feru am dat pot. 38.
Pe un tabaru mare şi altul mic: am dat pot. 30
La 7 lucrători într-o zi pot. 30.
Pentru săpatul pivniti 4 f.
Iară pe şindre, 2 sute şi 50. am dat pot. 30.
La 5 lucrători (sic) într-o zi pot. 50.
Iară într-altă zi, la 10 lucrători (sic), am datu 2 f.
pol.
Apoi iară la 4 lucrători într-o zi f. 1.
Iară la 6 lucrători (sic) I f. i pol.
Căndu iară au adus carăle lemnu, pe pilă şi pe rachiiu 2 f.
49

În ianuarie 1741 se propunea mutarea episcopului de Arad, Isaiia Antonovici la
(I. :J. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 184-185; v. şi p. 188 s44). Iasia
Antonovici a adminisrrat şi eparhia Caransebeşului după moartea episcopului Eftimie Damianovici.
Din însemnări nu rezultă o vizită a sa la Caransebeş ci numai trecerea prin Lugoj şi mai departe
probabil, prin Timişoara, la Arad, V. şi I.O. Suciu, op. cit., 1977, p. 117.
~o Duhovnicul, pe numele său, Ioan, e amintit şi mai sus.
Caransebeş
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Pe cue de şindre şi de laţuri am dat Ia jupănu Ilie, să aducă de Ia
12 f.
La 8 lucrători într-o zi 2 f.
Iară la 1O lucrători într-o zi 2 f. pol.
Am cumpăratu pe sama curţii o cocie şi un cal şi hamurie, pe care am
data 32 f, iară altu cal iaste cumpărată cu 16 f.
Pe un eup mare de murat crastaveţi am datu pot 16.
Maistorului care au făcutu grajdiul i-am dat odată 5 f.
Altă dată i-am datu 12 f.
Iară la 6 lucrători 1 f. i pol.
Ursului slughi 2 f.
Pe trei căzi de varză 12 f.
Pentru 4 brave am dat 6 f.
La doi lucrători pot. 20.
La un zidari am datu 1 f. i pol.
Pentru otetu de crastavep 6 oche, căte 2 găraşi (sic) oca.
Pentru ce au lipit grajdiu 4 f.
Meşterului din Prisaca 1 f.
Pentru feru 1 f. i pol.
Pentru o brcnezi (sic) 3 f.
Pentru o masă am dat 1 f. pol.
Căndu a poruncit domnul Vlădica să mergu la Verşeţu 11 am plătit chirie
2 galbeni, şi pe cale am cheltuit 2 f.
Căndu am trimis hintovu Ia Verşeţu 3 f.
Pentru uşa pivniţii ... f.
Căndu am mersu la Temişvaru cu popa Ionu 52 şi cu dascălu şi Urusu
sluga, am cheltuit 8 f., şi dintr-aceşti 8 f., mi-au datu domnul Vlădica acolo
la Temişvaru un galbenu şi 2 f.
Iară 2 f. au rămas.
Cănd am venit cu domnul Vlădica de la Verşeţu, am cheltuit sara Ia
coine f. 1 i pol.
Pe soba ea noao 2 i pol.
La lucrat la vie 1 f.
La diresu căruţi în Făget 1 f.
Iară meşterului pentru grajdi 13 f.
Pentru lipitul gr(ajdiului) (şters).
Suma 333 şi 15 x.
1741, iul. 2.
Pentru un zobun al mieu am cheltuit 10 f.
Pentru pănză am dată 2 f. i pol.
Temeşvar

51

la

însemnarea indică elocvent că încă la acea dată eparhia Caransebeşului era condusă de

Vârşe\.
52

Foarte probabil identic cu duhovnicul Ioan din Caransebeş întâlnit în însemnările de

fa\ă.
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Preotesi lui popa Miclăuş am datu 4 f, 53
Am datu duhovnicului Ioan împrumut a. 7.
Lui popa Dimtrie 54 mariiaş 4.
Lui popa Lazaru de la Ogradenie mar(iaşi) 2. 55
1741 iul. 16.
Cănd s-au început casele arhiere~ti în Caransebeş, carele cine ce au
făgăduit.

În tăi chinezul din Prisaca cară
Gurca din Iazu cară
7.
Din Obrcjie cară
2.
Si 2 galbeni au făgăduit pentru
Obrăcnezu Gheorghe cară
La Crăpa
2.
57
La Bolovaşnita 1.
La Vrăciorova· 1.
La Vălişoara
2.
La Borlova 59
1.
La Răcani.
I.
La Varu 2.
2 galbeni.
La Zerveşti
De Ia Cicleni
1 galben.

7.

biserică

ei

să

dea.

56

18

60

61

Obrăcnezu Săcoşanu.

La Brebu
La Zorlenti 62

2.
O,2 galbeni.

53

Popa Miclăuş va semna şi alte documente (v. mai jos).
Popa Dimitrie este amintit în acelaşi document ca şi popa Miclăuş. El slujea încă la
1751 (cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 192 ca şi în 1757 când îl aflăm cu numele
întreg: Dimitrie Popov ici (ibidem, p. 222).
55 La 1751, la Ogradena slujea preotul Nania - acelaşi probabil cu Nan Popovici amintit
la 1757 (cf. I. D. Suciu, R. Consta-ntinescu, op. cit., p. 193, 229) când era paroh la Dubova,
unde nu există biserică în vreme ce la Ogradena da. De altfel conscrip(ia din 1775 (idem, p.
342) îi men(ionează pe preo{ii Gheorghe Popovici şi Nan Popovici care slujeau în satele Ieşelnita,
Ogradena şi Dubova. V. supra, nota 19; Acest Lazăr să fie identic cu parohul Lazăr Popovici
din Iaz - Caransebeş cum scria cu litere latine în 1746? (cf. Bălan, Ghidin. op. cit., v. mai jos)
56
Din 1964 se numeşte Valea Timişului.
57 Azi, comună în jud. Caraş-Severin. A nu se confunda cu satul Valea Bolvaşnita, corn.
Mehadia, jud. Caraş-Severin.
58 Azi, sat al comunei Bolvaşniţa, jud. Caraş-Severin. A nu confunda cu Vârciorova de
lângă Turnu Severin.
59 În repetate rânduri, la I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., {Jassim, sub voce, confuzii
cu Borloveni; v. supra, n. 17.
ffi Cu siguranţă, Ruieni, azi Turnu Ruieni, comună, jud. Caraş-Severin.
61
Azi, sat, corn. Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin. Acesta este satul numit, aflat cu
sigurantă în cercul Timiş.
62
Probabil Zorlentu Mare, comună, jud. Caraş-Severin.
54
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La
La
La
La
La
La
La

Zorlenţei 62 "

1 galben
3.
Zerveşti 64
2 galbeni.
Sacu 2 galbeni.
Prisaca
2.
Gupa 65
1.
Valia Boului 1.
Obrăcnezu Mihai Po.M (sic) din Ciuta man (sic)
Din Ciază (sic) 67 a Giurchii au venit 1.
Din Macova
1.
Scămaş 63

cară

1.

1741, Av. 23, în Caran.
Lupu Drăghi~ care au spus că au mătuşa lui anume Petriia în măna lui
Petco jurat 400 f. amanet să-i ţie încă înaintea răzmiriţii.
Miliţa din Mehadiia, muiarea lui Crsta Toma, iară din Mehadiia au trăit
cu bărbatu un anu şi gumătate şi iasta un şi gumă/tat/e de căndu au fugitu de
după bărbat.

din Mehadiia, fămeaie lui Cărsti Thomi, fugindu eu de după
fiindu fugită un an şi jumătate, şi viindu la judecată Ia Sfinţia Sa,
cinstitul protopop, fiindu şi alţii preoţi şi dumnealui viţă-cnezu, iată acuma mi
s-au ertat judecata, adecă vina ce am fostu făcutu, iar, mai făcându altă dată
aşa precum am făcut, să aibu eu o lua judecata îndoită adecă bătae.
Eu Miliţa ot Meh.
Eu

Miliţa

bărbatu şi

O primă constatare ce poate fi făcută pe marginea acestor însemnări este
aceea că ele sunt scrise între 26 iunie şi 8 octombrie 1741. 68 Cu toate că
numai patru dintre ele menţionează după dată, şi localitatea unde au fost
scrise, noi credem că - excepţie făcând însemnarea din 8 octombrie 17 41
referitoare la biserica din Tincova - toate celelalte au fost făcute la
Caransebeş. În sprijinul acestei afirmaţii menţionăm cele două însemnări din 16
iulie 1741, prima - făcută la Caransebeş iar cea de a doua - fără loc - greu
de crezut că va fi fost scrisă în altă localitate.
Prima dintre notaţii este cea din 26 iunie 1741, scrisă în întregime în
sârbeşte ceea ce denotă că autorul era mai deprins a scrie în această limbă.
În ce priveşte notaţia datată la 5 ap. 1741 u Karansebeş ea trebuie
considerată ca datând din 5 august 1741.
Probabil Zorlencior, sat al corn. Zorleanţu Mare.
Foarte probabil Scăiuş: sat, corn. Fârliug, jud. Caraş-Severin.
64
Lectura greşită pentru Zgribeşti, sat, corn. Ştiuca, jud. Timiş. ce ţinea de cercul
Bucoşniţei (Pogfoiş) ca şi celelalte localităti din şir (cf. J. Ehrler, op. cit„ p. 131)
65
Azi Jupa, oraş Caransebeş.
66
Mihai Pele, cf. C. Feneşan, op. cit„ pp. 127-164.
67
V. supra, în aceiaşi însemnare: „Gurca din lazu cară 7" probabil acelaşi stâlcit la
scriere sau la lectură.
68
La aceste însemnări publicate de N. Iorga se referă şi Costin Feneşan, op. cit„ p. 127.
62
6

•

~
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Înainte de a discuta cuprinsul însemnărilor se cuvine a ne apleca şi
asupra celui care le-a redactat. Precizarea făcută de N. Iorga şi anume că
autorul acestor însemnări a fost „ un ajutător al Vlădicăi" îşi găseşte confirmarea
nu numai în cuprinsul general al acestora ci cu deosebire în ultima dintre ele,
datată 1741 Av. 23 în Caran şi semnată de Milita din Mehadia care spune: „ ... şi
viindu la judecata la Sfintiia Sa cinstitul protopop fiind şi alţi preoţi şi
dumnealui vităcnezu ... " arătându-ne prin aceasta că cel care face însemnările
este protopopul Caransebeşului însărcinat de episcopul vremii cu conducerea
unei părti a episcopiei.
Acest protopop se ocupă nu numai de ridicarea caselor vlădiceşti ci şi
de sfintirea unor biserici noi, contractarea ridicării altora noi, judecarea unor
abateri etc.
Multiplele atribuţiuni ce-i sunt încredinţate readuc în discuţie însăşi
problema episcopiei Caransebeşului.
În anii 1738-1739 când Ia Caransebeş păstoreşte ca episcop Eutimie
Damianovici 69 , au Ioc în părţile răsăritene ale Banatului bună parte din
acţiunile militare purtate de turci şi austrieci. Furia desfăşurării acestor
operaţiuni militare, şi, în mod deosebit a celor austriece îndreptate împotriva
românilor bănăţeni răsculati care pactizaseră adesea cu otomanii, favorizând
înaintarea acestora prin Banat, a determinat populatia să caute refugiu în
Ardeal dar şi în alte părti. Dovada o avem între altele, şi în însemnările pe
care preotul Ioan Popescu Ie face pe apostolul slavon tipărit în 1696. Pe tabla
dreaptă: "Să se ştie când s-a spart oraşul Caransebeş Ia anul 1738 în luna lui
mai 3 şi am venit Ia Haţeg" iar pe tabla stângă: „Să se ştie că acest apostol
eu, popa Ion Popescu I-am luat când s-a spart oraşul de l-am purtat tot cu
mine şi acum l-am adus iarăşi Ia biserică Ia hramul Sfântului Gheorghe,
făcătorul de minuni Ia anul 1738 cu alte cărţi dimpreună care se vor scrie pe
rând." 70
Nu ştim căruia dintre atacurile date în acei ani se datoreşte distrugerea
reşedintei episcopeşti 71 • Ştim doar că în 1741 era de nelocuit şi că protopopul
Caransebeşului depune toate străduinţele pentru reclădirea acesteia. Această
străduinţă este de fapt, după cum rezultă din însemnări, preocuparea de
căpetenie. Pledează în acest sens faptul că dintre cele nouă însemnări, cinci şi
anume cele mai extinse, se referă Ia acest obiectiv. Un exemplu grăitor este
69

Despre Eutimie Daminovici, vezi, I.O. Suciu, op. cit„ p. 117, cf. Adattar, I, p. 43.
A. Ghidiu, I. Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Caransebeş, 1909, p. 39; M.
Telegu\, Crucea ca element decorativ fn arhitectura populară bănăţeană, în Mitropolia Banatului, nr.
7-9; 1967, pp. 483-487; recent, Liviu Groza, Aspecte militare ale Caransebeşului medieval, Lugoj,
1993, pp. 78-89, în spec. p. 92 şi n. 27; vezi, pentru devastarea Caransebeşului, N. Stoica de
Haţeg, Cronica Banatului, Timişoara, ed. Facla, 1981 2 , p. 184, citat şi la P. Dragalina, Din istoria
Banatului Severin, Caransebeş, III, 1902, p. 188, sqq. ca şi N. Iorga, Observaţii„., 1940, pp. 9899.
71 Pentru datarea evenimentului, vezi, Bujor Surdu, Răscoala populară antihabsburgică din
Banat, (1737-1739), în SM/M, II, Bucureşti, 1957, p. 341 şi n. 12; V şi C. Feneşan, op. cit„ p.
59 sqq.
70

290
https://biblioteca-digitala.ro

însemnarea intitulată de protopop „ Tefterul pentru cheltuiala caselor". Din
această însemnare rezultă că reşedinta era în curs de reclădire: se tocmeau
meşteri, se cumpărau materialele necesare, se termină pivniţele şi grajdul. În
ritmul în care au demarat aceste lucrări în iulie 1741, este de presupus că la
începutul lui 1742 ele erau deja terminate. Dacă ţinem seama de faptul că
alături de construcţii s-a făcut şi aprovizionarea cu alimente pentru iarnă,
reşedinţa va fi fost funqionabilă în 1742.
În privinţa reşedinţei episcopeşti din Caransebeş monografia oraşului
scrisă de A. Ghidiu şi I. Bălan ne pune la dispoziţie preţioase informatii. În
monografie 72 autorii consemnează constatările făcute de unul dintre ei în 1899,
cu prilejul demolărrii vechei reşedinţe episcopale. Observarea atentă a
săpăturilor pentru temeliile noii reşedinţe, Ie-a permis să constate că aceasta a
fost distrusă de incendiu în trei rânduri. Pentru două dintre acestea dau ca
probabile evenimentele din 1738 şi 1788, fapt pe deplin posibil.
Părintele Cotoşman, ocupându-se de cauzele care au putut determina
mutarea reşedinţei episcopale de Ia Caransebeş Ia Vârşeţ, făptuită neoficial
sub episcopul Ioan Georgevici iar oficial sub urmaşul acestuia, consideră că
unul dintre motivele acestei mutări ar fi fost tărăgănarea lucrărilor de reparare
la casele vlădiceşti. De fapt, în 1756, episcopul Georgevici cere să se facă
reparaţiile Ia reşedintă, fiind sustinut în aceasta şi de unii din credincioşii din
Caransebeş. Nu ştim despre ce reparatii era vorba, în orice caz nu de acelea
din 1741 pe care „Tefterul" protopopului din acea vreme ne îngăduie să le
socotim încheiate.
Este de presupus că apelul de urgentare a reparatiilor din 1756 se referă
fie la mărirea reşedintei care, poate, nu corespundea exigentelor, fie Ia o
distrugere a acesteia de după 1741 (prin incendiu?).
În anul 1740, episcopul Isaia Antonovici al Aradului cere guvernului
austriac să fie numit în aceeaşi calitate la Caransebeş unde scaunul vlădicesc
a rămas liber prin moartea episcopului Eutimie Damianovici. 74
În ianuarie 1741 Isaia este numit administrator al eparhiei Caransebeşului
încercându-se prin aceasta anexarea episcopiei bănătene ~a cea a Aradului.
Intentia curtii de la Viena este reliefată de raportul baronului Engelshoffen
trimis în mai 1741 Înaltului Consiliu de Război din Viena în care se spune:
„Antonovici, episcopul Aradului şi Caransebeşului a fost ;nstalat de direcţia
erarială din Timişoara.
Chiar dupii această instalare, episcopul Isaiia continuă
76
să rezideze Ia Arad.
73

75

A. Ghidiu, I. Bălan, op. cit.
Gh. Cotoşman, Episcopia .. „ 1941, passim.
74 F. Pesty, A szijrenyi hcin.wig es szijrenyi vărmegye tijrtenete, I, Budapesta, 1877, p. 373 şi
n. 2. Vezi şi Gh. Cotoşman, Contribuţii la istoria Bisericii române. lsaiia Antonovici (1731-1748).
Ermitul Vtsarion Valahul, în Mitropolia Banatului, VII, 1957, 1-3, pp. 82-124; cf. I.O. Suciu,
Monogr~fia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 117; vezi şi Nicolae Stoica de Hateg,
Cronica Banatului, Timişoara, Ed. Facla, 1981 2 , p. 189 ca şi l.D. Suciu, R. Constantinescu, op.
cit„ pp. 184-185, documentul din 24 ianuarie 1741.
75
F. Pesty, op. cit„ p. 372 şi alte documente ale vremii la l.D. Suciu, R. Constantinescu,
op. cit„ pp. 184-185, 187, 188, 190; cf. Adattăr, I, pp. 89, Hll, 103, 212, 213.
76 G. Ciuhandru, Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p. 125.
72

71
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Că acesta nu-şi are rezidenţa la Caransebeş aşa cum credea N. Tincu
Velia 77 o dovedeşte însemnarea de faţă din 13 septembrie 1741: „să se ştie că
astăzi s-au sfinţit biserica oraşului Mehadia din porunca Prea-sfinţiei Sale
Domnului Mitropolit (sic!) Isaiia Antonovici. 78
Cât timp a durat această situaţie, nu ştim precis. Bănuim că tot timpul
cât episcopul Isaiia păstoreşte la Arad. În orice caz, în 1745, îl găsim tot în
Arad. 79
Treburile eparhiei Caransebeşului erau conduse de la Vârşeţ. În această
stare de fapt administarea unei părţi din eparhia Caransebeşului şi anume
protopopiatele Caransebeşului, Mehadiei şi Lugojului au fost încredinţate
protopopului Caransebeşului care, chiar fără a fi numit, îndeplineşte de fapt
funcţia de vicar.
Lipsa unei reşedinţe episcopeşti la Caransebeş trebuie să fi determinat
încă sub Isaiia Antonovici tendinţa de a-i muta sediul Ia Vârşeţ. De altfel, sub
episcopul Ioan Georgevici, Ia Vârşeţ era un vicar care în îndeplinirea funcţiei
era ajutat de un consistor restrâns.
În orice caz, Isaiia Antonovici păstoreşte ambele parohii, Arad şi
Caransebeş, până în 1748 când a fost ales mitropolit.
Această alegere va face ca să se revină la starea normală, putându-se
numi un nou episcop în eparhia Caransebeşului în persoana lui Ioan
Georgevici care, de fapt, fusese numit de sinodul mitropolitan încă din 1744 în
vacanta eparhie a Caransebeşului. În fruntea eparhiei el va fi instalat abia în
1749, deci după înscăunarea lui Antonovici ca mitropolit.
Noul episcop al Caransebeşului grăbeşte repararea reşedinţei din oraş dar,
în acelaşi timp, cumpără Ia Vârşeţ, o casă, grădină şi vii. Mai mult chiar,
ajutat de credincioşii din jurul Vârşeţului, pune piatra de temelie la noua
reşedinţă din Vârşeţ care va fi terminată în 1763: caransebeşenii sunt puşi în
faţa unui
fapt împlinit şi, în consecinţă, sediul episcopatului poate fi
considerat ca şi mutat Ia Vârşeţ pentru o lungă perioadă de timp. Probabil că
această schimbare a determinat şi mutarea arhivei episcopiei la Vârşeţ. În felul
acesta s-ar putea explica faptul că atât cărticica de rugăciuni pe care au fost
făcute însemnările referitoare la treburile eparhiei Caransebeşului ca de altfel şi
două legăminte preoţeşti despre care va fi vorba mai jos, provin din teritoriul
iugoslav.
77 N. Tincu Velia, Istorioara bisericească politico-naţionale a Românilor preste totu, Sibiiu,
1865, p. 108; cf. Gh. Cotoşman, Episcopia ... , 1941, p. 142, n. 2.
78 Numirea lui lsaiia Antonovici ca administrator al eparhiei Caninsebeşului se face fără
voia sinodului mitropolitan, direct de Viena, lipsind în acest fel Caransebeşul de un titular. Vezi,
supra, n. 75.
79 G. Ciuhandru, op. cit., p. 125; v. şi I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 188, nr.
97 din 1743 prin care mitropolitul şi patriarhul Arsenie loanovici cere Consiliului de Război din
Viena să silească pe episcopul lsaiia Antonovici de a rezida în eparhia sa şi nr. 91 din 1744
prin care acelaşi mitropolit solicită ca lsaiia al Aradului să fie numit şi episcop al Timişoarei în
locul decedatului Nicolae Dimitrievici, urmărind astfel păstorirea unică de facto a întregului
Banat.
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O altă categorie de informatii o alcătuiesc acelea referitoare la sfintirea
bisericilor din Tincova şi Mehadia şi cele privind contributia preotilor la
refacerea reşedintei din Caransebeş. Cunoaştem astfel un număr mare de preoti
ce păstoresc în această vreme în unele sate din Banat a căror identificare am
încercat a o face. Din şirul acestora, între cei identificati cu certitudine se
numără şi popa Gheorghe din Mehadia, popa Miclăuş şi duhovnicul Ioan
asupra cărora vom reveni însă în comentariile ce le vom face pe marginea
celor două legăminte preoteşti.
Viata economică a vremii este oglindită în mare măsură în „Tefterul
pentru cheltuiala caselor". Aici sunt înşirate mărfurile cumpărate şi pretul
acestora ca de altfel şi pretul mâinii de lucru sau al unor reparatii.
Astfel, suta de şindrile se plătea cu 10, 20 şi chiar cu 30 de polturi,
plata mâinii de lucru varia între 5 şi 40 de polturi pe zi. Multe lucrări sunt
executate prin bună învoială: făcutul caselor - 10 galbeni, săpatul pivnitei - 4
florini, lipitul grajdului - 4 florini. Pentru alte cumpărături se dau preţuri
globale: o cărută. un cal şi hamurile sunt cumpărate cu 32 de florini; un
ciubăr mare şi unul mic au costat 30 de polturi. Este de retinut numărul
relativ mare de feluri de monede aflate în circulaţie: galbeni, groşi, florini,
mărie şi şi polturi. Pol tura, monedă divizionară circula şi în 17 41 deşi despre
ea se spunea că a fost retrasă încă în 1728. Bogătia de informatii economice
din aceste însemnări, coroborate cu date din alte izvoare din aceiaşi vreme ar
putea constitui subiectul unei lucrări aparte. 80
Fără a supraestima valoarea generală a acestor însemnări socotesc că din
punct de vedere istoric, le putem vedea ca importante şi pretioase pentru viaţa
în Banatul din anii ce-au urmat imediat războiului cu turcii din 1737-1739 şi
răscoalei antihabsburgice din aceiaşi ani.
În însemnarea datată iunie, 26 1741, scrisă aproape în întregime în
sârbeşte se mentionează suma de bani pe care autorul însemnărilor a pnm1t-o
cu prilejul mutării sale la Caransebeş, pomenind, într-un rând cneazul
Caransebeşului şi de două ori pe o Jercneazul Mehadiei. 80 •
În altă însemnare, datată 1741, iuli 16, sunt amintiti trei obercnezi şi
anume: obercnezul Gheorghe, obercneazul Săcoşan şi Obercnezul Mihai Pe.
(le) 81 Dacă despre ultimul se precizează doar că este din Ciuta şi nu sunt

Pentru viata economică a Banatului, din acea vreme, vezi, Bujor Surdu, op. cit.; idem,
Aspecte privitoare la situaţia Banatului in 1743, în AIIC, Xlll, 1970, p. 8 sqq; idem, Sistemul
impunerilor fiscale în Banat în secolul XVIII, în volumul, Şi.fan Meteş la 85 de ani, Cluj-Napoca,
1977, pp. 261-297; dar şi Costin Feneşan, op. cit„ pp. 34 sqq ca şi bibliografia pe care o
80

citează.
80• Poate Gruia, cel fugit câtiva ani mai târziu în Ţara Românească ? (cf. Costin Feneşan,
op. cit„ pp.119-120). Putin probabil.
81 Pentru Mihai Pele, vezi, Costin Feneşan, op. cit„ pp. 127-164.
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amintite sate ce-i sunt subordonate, după numele primilor doi sunt enumerate
unele din satele ce depindeau de ei din punct de vedere administrativ.
Obercnezul Gheorghe 82 avea în subordine şi satele Cârpa, Bolvaşnita,
Vrăciorova, Vălişoara, Borlova, Răcari (=Rueni), Varu, Zerveşti şi Cicleni.
Toate localitătile sunt situate la sud-sud-est de Caransebeş, pe dreapta
Timişului.
83

Obercneazului Săcoşan îi erau puse sub ascultare satele Brebu, Zorlenti
(= Zorleanţu Mare), Zorlenţei (Zorleanţu Mic), Scămaş (= Scăiuşi), Zerveşti
(evident greşit în loc de Zgribeşti), Priasca, Gupa (= Jupa) şi Valea Boului.
Toate se află în zona plasată la est-nord-est de Caransebeş, pe malul stâng al
Timişului, fiind evident vorba de cercul Bucoşnitei sau Pogănişului.
Pentru cel de-al treilea obercneaz, însemnările nu ne oferă decât
localitatea unde locuieşte - Ciuta şi numele său, Mihai Pe. Din alte izvoare 84
ştim că administra cercul Bistra din districtul Caransebeşului în care erau
cuprinse 22 de state.
Mărturisim că în urmă aproape cu trei decenii când am elaborat acest
studiu într-o primă formă, în lipsa unor documente publicate ulterior, înercăm
să conturăm, pe baza însemnărilor din 1741, teritoriul unor obercneze din
Banat, presupunând ipotetic, originea acestor împărtiri teritoriale în întinderea
districtelor româneşti bănătene din evul mediu, de dinainte de cucerirea
otomană. Cercetările din ultimii ani şi, în primul rând, publicarea monografiei
lui Ehrler85 şi a lucrării lui Costin Feneşan 86 au contribuit substanţial la
lămurirea întregii problematicii a obercnezilor şi obercnezatelor. Cu toate
considerentele formulate de C. Feneşan 87 dar şi de alţi autori 88 , cred necesar a
aminti informaţiile ce par a menţiona în Banat, functia de obercneaz înainte de
stăpânirea imperială. Iată despre ce este vorba: în 1738 turcii ajungând la

82
Vezi, harta „Temeswar Bannat abgetheilet in seine District und Proce.1·s, Anno 1761" reprodusă
la J. Szentklaray, 1879, şi J.J. Ehrler, Banatul de la origini până acum - 1774, Ediţia Costin
Feneşan, Timişoara, editura Facla, 1982, pp. 132-133. Satele notate după numele obercnezului
Gheorghe aparţin cercului Timiş al districtului Caransebeş, excepţie făcând într-un anumit
moment satele Răcani (Rueni), Var şi Cicleni care la 1774 când Ehrler îşi concepe monografia
aparţineau cercului Bucoşniţa sau Pogăniş; pe harta din 1761 ele aparţin cercului Timiş. Dar mici
modificări în întinderea cercurilor se petreceau mereu (cf. C. Feneşan, op. cit., passim.). La
Ehrler, un deceniu după harta din 1761, s-au produs, deci modificări (cf. C. Feneşan, op. cit., p.
25, n. 29, p. 93, nota 2 şi pp. 97 sqq). Acest obercneaz Gheorghe, va fi fost poate înlocuitorul
obercnezului Pârvu cel ucis şi jefuit la Teregova înainte de 30 aprilie 1741 de lotrii (cf. C.
Feneşan, op. cit., p. 56, n. 34).
83 Cf. J.J. Ehrler, op. cit., pp. 131-132.
114 V. supra, n. 81. Se numea Mihai Pele.
85 J.J. Ehrler, op. cit.
87 Ibidem, pp. 245-249.
88 Th. T. Trâpcea, Organizaţia cnezială în Banat din a doua jumătate a sec. XVII până în
prima jumătate a sec. XIX. i'n Studii şi articole de istorie, IX, 1967, pp. 235-243; V. V. Muntean, op.
cit.' p. 136.
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Caraşova,

(nu în Caraş cum credea N. Trâpcea) numesc ca obercneaz pe
localnicul Andrei sub autoritatea căruia se aflau şi satele Gârlişte, Ciudanovita.
Giurgiova, Secăşeni, Goruia, Reşita şi Doman. Dintre acestea doar Ciudanovita
este mutată la Ehrler89 în cercul Răcăjdiei.
Cu câtăva vreme mai înainte de 1738, un oarecare Bocşan Milia 90 şi el
locuitor al Caraşovei, revendica functia de obercnez argumentând că această
funqie, în 1701 a fost deţinută de un străbunic al său, fapt pe care el îl
dovedeşte cu cinci documente scrise în turcă, română, slavonă şi două în
arabă. Nu ştim de când datează aceste documente dar în vreme ce Ia 1701
străbunicul lui detinea functia de obercneaz al Caraşovei se poate presupune
că anul 1701 nu marchează începutul existenţei şi detinerii acestei funcţii şi
că documentele prezentate de Bocşan sunt anterioare anului 1701. Este de
presupus că străbunicul lui Bocşan deţinea această funcţie încă din sec. XVII,
deci înainte de instaurarea stăpânirii austriece, informatie ce merită a fi
aprofundată. Acestei informatii se cuvine să-i adăugăm unele date cuprinse în
recenta lucrare a lui Costin Feneşan. Astfel, obercnezatul figurează de Ia bun
început în structura administartivă propusă pentru noua provincie, ceea ce ar
indica poate preluarea acestei instituţii - ca şi a altora - de Ia predecesori.
La numai o lună de la oficializarea acestei funcţii (12 sept. 1718) adică la 15
oct. 1718, necesitatea funqiei e contestată, fapt cel putin bizar în cazul în
care ar fi o institutie nou creată - care n-a avut timp să funcţioneze.
Existenţa ei încă înainte de cucerirea habsburgică nu poate fi întru totul
negată aşa cum consideră unii autori. 92
Indirect, pledează în acest sens, menţinerea în Banat, sub stăpânirea
otomană şi până la cea habsburgică a districtelor. 93
Încă în preambulul acestui studiu am arătat că Nicolae Iorga atribuia
aceste însemnări unui „cleric, ajutător al Vlădicăi care era sârb şi un judecător
eclesiastic". Fără îndoială că ceea ce I-a determinat pe Iorga să facă această
atribuire este conţinutul general al însemnărilor care-l îndreptătesc pe de-antregul. Cu toate că marele istoric s-a abtinut de a face vreo adnotare pe
marginea lor, nu credem să-i fi scăpat neremarcată partea finală a însemnării
datate Av 23, 1741 în Caran, respectiv angajamentul pe care-l semnează în fata
scaunului protopopesc de judecată femeia Miliţa a lui Cârstea Toma din
Mehadia, din care rezultă că autorul însemnărilor nu este altul decât protopopul Caransebeşului. În amintitul angajament Milita spune: „fugind eu de
după bărbat şi fiindu fugită un an şi jumătate, şi viindu la judecată, la Sfintiia
91

89

JJ. Ehrler, op. cit„ p. 149.
Th. N. Trâpcea, op. cit., pp. 235-243. Face mai multe referiri la obercnezii din Banat
amintindu-i pe cei ai Mehadiei, Almăjului, Bistrei, Caransebeşului şi Cara5ovei.
91 C. Feneşan, op. cit., pp. 21, 22, 25.
92 Th. N. Trâpcea, op. cit„ supra, n. 90; C. Feneşan, op. cit. p. 248.
93 cf. C. Feneşan, op. cit„ pp. 21-22; V·ezi şi Marius Bizerea, Constantin Rudneanu,
Consideraţii istorico-geografice asupra districtului autonom ul Caransebeşului în Evul Mediu, în S/B,
I, 1969, pp. 7-22, unde se aminteşte că Marsigli, „în 1682 sau 1690/1700", menţiona districtele.
90
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Sa cinstitul protopop, fiind şi alti preoti şi dumnealui vită-cneazul, iată acum
mi s-au arătat judecata" ...
Localizarea: „în Caran" trecută după dată arată clar că judecata nu se
desfăşoară la Mehadia, fapt de altfel imposibil deoarece în acest timp Mehadia
nu avea protopop, realitatea confirmată de însemnarea despre sfintirea bisericii
oraşului Mehadia. 94
Cine era protopopul Caransebeşului în 1741? În cronologia preotilor
Caransebeşului întocmită de A. Ghidiu şi I. Bălan, primul preot amintit este
Ioan Popescu de la care ne-au rămas două însemnări în legătură cu cele
întâmplare la Caransebeş în 1738.
În aceiaşi cronologie, primul protopop menţionat este Gheorghe Ilinescul
abia în 1756.95
Răspunsul Ia întrebarea de mai sus ni-l dau două legăminte preoţeşti,
ambele din iulie 1741, semnate, primul de toti preoţii oraşului Caransebeş iar
al doilea numai de unul dintre ei. Ca şi cartea de rugăciuni pe care au fost
făcute însemnările publicate în 1927 de Nicolae Iorga, cele două legăminte
provin tot din teritoriul iugoslav. Ambele documente, bine păstrate, scrise pe
94

Vezi, supra, nota 39.

A. Chidiu, i. Bălan, op. cit., p. 44; Despre Gheorghe Ilinescu, tatăl sotiei cronicarului
Nicolae Stoica de Haţeg putem spune mai multe. Între copii ce i-a născut sotia sa, Catelina
Ilinescu, (cf. N. Iorga, Observaţii ... , 1940, p. 81) se afla şi Natalia, „protopopita", (ibidem),
născută în ziua „naşterii Sf. Ioan Botezătoriul, în 24 iunie" 1761, (idem, p. 92). Ea s-a măritat
cu tânărul diacon, pe atunci, cu studiile făcute la Timişoara, în casa părintească din Caransebeş
la 2 februarie 1776, (idem, p. IO I). Prin această căsătorie a fost posibilă hirotonisirea lui N.
Stoica ca preot în acelaşi an, (idem, p. IO 1). între 1778 şi 1801, Natalia a născut 8 prunci iar
în 1801, „ingrecând din nou, au lăpadat", (idem, p. 92). Revenind la Gheorghe Ilinescu, îl aflăm
la Mehadia, plătindu-i protopopului din Caransebeş în 26 iunie 1741 4 florini proveniti din taxele
de cununie. Este evident că a slujit la Mehadia în 1739-1741, după cum nota Nicolae Stoica de
Hateg (idem, p. I07). La I iulie 1741 îl aflăm deja la Caransebeş semnând alături de ceilalti
preoti ai oraşului un legământ în faţa protopopului. Era. probabil nou venit în oraş, adus de noul
protopop (?), la insistenţele binefăcătorilor, jupânii Ilie şi Danii! (?), ultimul fiind poate aceiaşi
persoană cu martorul Daniile Meloşev. Se pare că noul venit nu s-a bucurat de o primire prea
bună în Caransebeş de vreme ce, dintr-un motiv sau altul ajunge în nefericita postură a
învinovăţitului după numai trei săptămâni, la 25 iulie 1741 (v. infra). Depăşind acest moment,
peste numai patru ani era deja protopop al Mehadiei, (v. mai jos), şi nu mult mai târziu, sigur
în 1749, protopop al Caransebeşului unde vreme de două decenii a adunat cu sâ,i;ş sumele de
bani necesari episcopului pentru a ridica reşedinţa de la Vârşeţ. Se face astfel apreciat de episcop
şi temut de preoti şi alti protopopi, (cf. N. Stoica de Ha\eg, op. cit. p. 192). La 1749 era delegat
la Congresul National iliric de la Carlovit, (I.O.Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 191, nr. 104).
Îl men\ionează statisticile eparhiale din 1751 şi 1757, (idem, pp. 192, 222). Relatiile sale cu
Athanasie Stoica, tatăl cronicarului erau, se pare mai vechi (v. N. Iorga, op. cit., p. 89: îi dă lui
Stoica 300 florini pentru vila de lemn a episcopului de la Băile Herculane în 1761) fiind evident
că Athanasie Popovici şi Athansie Stoica, sunt una şi aceia5i persoană!). N. Stoica de Ha\eg, l-a
numit, pe Ilinescu „cel rău, ce bătea popii. Acela stăpânea şi pre protopresviterul Lugojului, încă
şi alţi protopopi de el se temea şi vlădicii îi plăcea. „N. Stoica de Hateg, op. cit. loc. cit.). Tot
Cronicarul (cf. N. Iorga, Observaţii ... , p. 102), nota că Ia I septembrie 1768 „s-au pristăvit". V.
şi I.B. Mureşianu, Carte veche ... , pp. 285-286.
95
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coală întreagă, cu caractere cirilice, în româneşte au, în linii mari, cam acelaşi
continut, referindu-se la îndatoririle şi normele de conduită fixate de
protopopul Caransebeşului pentru preotimea din oraş şi nu numai.
Ne aflăm la ceva mai bine de doi ani după evenimentele din 1738-1739
care au zguduit puternic părtile de est ale Banatului, obligând pe multi
locui tari români să se refugieze în Ardeal, în tara Hategul ui. Preotul Ioan
Popescu din Caransebeş, fără îndoială, că nu va fi fost singurul care face
acelaşi lucru, luând cu el în pribegie cărtile liturgice din biserica Sf. Gheorghe
din Caransebeş şi aducându-le înapoi după trecerea primejdiei. Însemnările de
pe Apostolul slavon din 1696 exprimă această realitate. 96
Pe lângă luptele ce au avut loc între austrieci şi turci care au
determinat exodul populatiei, trebuie retinute şi frământările ce mai au loc în
sânul bisericii ca urmare a unirii cu Roma. În consecintă, pe plan bisericesc,
trebuiau luate măsuri menite să reinstaureze ordinea şi disciplina. Acestea sunt
motivele care vor determina numirea unui protopop energic, împuternicit cu
atributiuni care depăşeau functia propriu-zisă ce o detinea.
Acesta a fost Ştefan Spasoevici, necunoscut, după ştiinţa noastră, din alte
documente publicate până acum. Cât va fi stat la Caransebeş, nu putem şti
deocamdată, oricum, cel mai târziu până în 1748, de vreme ce în 1749
protopop era Gheorghe Ilinescul. Putem presupune că Spasoevici a fost numit
protopop în 1741, odată cu numirea lui Isaiia Antonovici, episcopul de Arad
ca administrator al eparhiei Caransebeşului. După cum, ar fi posibil să nu mai
fie protopop de Caransebeş încă în 1745 sau 1744, moment când sinodul
mitropolitan îl numise deja pe Ioan Georgevici episcop de Caransebeş, chiar
dacă de facto, numirea s-a petrecut după 1748. Poate de plecarea lui
Spasoevici de la Caransebeş a depins şi numirea lui Gheorghe Ilinescu ca
protopop al Mehadiei. Tot astfel, este posibil ca după plecarea acestuia, noul
numit protopop în locul său, să-l însărcineze pe preotul Iordache să tină
evidenţa sumelor restante ce trebuie încasate din diferite parohii. 97
Cu toate că Nicolae Iorga l-a considerat pe Spasoevici sârb, tinând seama
că majoritatea însemnărilor sunt făcute într-o corectă limbă românească, noi îl
considerăm ca fiind român venind dintr-un centru bisericesc unde limba sârbă
era cea uzuală.
Ambele legăminte datând din acelaşi an şi aceeaşi lună, sunt scrise pe
acelaşi fel de hârtie, format coală dublă, cu filigran l.G .M. pe una dintre file,
cu linii paralele în lungimea colii, imprimate ca şi filigranul amintit mai sus.
Calitatea hârtiei este bună şi aceeaşi pentru ambele legăminte. Cerneala cu
care s-a scris primul legământ este decolorată cu excepţia aceleia folosite de
unul din martori, câtă vreme cea a legământului al doilea este neagră. Iată
cuprinsul celor două documente:
I.
1) "Noi preoti ai oraşului Caransebeş, care mai JOS ne vom numi cu
iscăliturile şi cu pecetile noastre. Dăm(u) scrisoarea noastră la măna Cinstitului

lJ

6

97

A. Ghidiu, I. Bălan, op. cit., p. 39; M. Teleguţ, op. cit., v. supra, n. 70.

I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit„ p. 189.
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Protopopului nostru Kyr Ştefan Spasoevici deînaintea oamenilor de omenie
care şi dumnealor mai jos se vor numi, întracestaş chip, precum(u)
foarte tare ne legătuim(u) înaintea Sfinti(i) Sale Protopopului, şi înaintea
oraşului, întâi noi nicidecum(u) nu vom călca porunca Sfintii sale. Numai toate
ceale poruncite dela Sfinţiia sa despre folosul sufletesc, cu dragoste vom
asculta. Al doilea iarăş foarte tare ne legătuim(u) înaintea Sfinţii sale, precum
nici într-o zi să nu ne rămăe pravila dela amândoao Sfintele bisearici,98 despre
leanea Noastră, iar carele din(u)tre noi va fi nebăgători de seamă şi pentru
leanea lui va rămânea pravila Sfintelor bisearici: acela preot(u) întâia dată să
aibă Sfinţiea sa al canonii după dumneziasca Pravilă, al doilea fiind nebăgători
de seamă să aibă ai canonii cu certare, al treilea rând(u), greşind împotriva
Sfintelor basearici, să fie lipsit(u) de Nori ia lui. Aşişderea iarăş ne legătuim
înaintea Sfinţii sale, precum nici într-o Sâmbătă să nu rămâie acadistul
preacestii de la amândoao Besearicile: şi paraclisul preacestii să nu răma1e mei
într-o zi, ci să avem(u) al ceti deapururea după ciasuri. Şi iarăşi să avem(u) a
face la toate praznecile ceale mari litiea sara; şi fără de nici o leane să
avem(u) a face la luna noao tot(u) creştinul o oştaniie în casă, şi când s-ar
întâmpla a veni ori care din Creştini, la vreunul din noi, noi îndată să avem
a sări şi creştinului a-i sluji precum(u) se cade orăndueala preoţiei, şi cum(u)
să cade creştinului; (aşijderea)
2) Aşijderea nici într-un chip(u) la cărciume să nu mearjem nici prin
târguri a bea, nici la sfânta besearică beat(u) a mearje, şi nici într-un chip să
nu avem(u) noi dintre noi cuvinte reale sau a duşmănui unul pe altul(u) sau a
înşela unul pe altul; sau a porta cuvinte reale unul asupra altuia, sau minciuni,
ar purta; numai cu toată osărdiia a sluji ceale mai sus amintite; şi cu toată
dragostia şi liubovul a trăi unul cu altul(u).
Aşijderea şi satele ceale ce sunt supuse oraşului nostru şi noao, precum
şi susnumitul Protopopul nostru ne va orăndui, aşa şi noi fără de nici un înată
sau împotrivie, să avem a sluji. Iar carele din noi se va afla nebăgători de
seamă, şi va călca vreuna din cele mai sus poruncite, acela precum mai sus sau scris să aibă a să canoni; şi a să judeca. Şi pentru mai bună creaderea
întărim această scrisoare cu peceţile şi cu iscăliturile noastre.
Dat în Caransebeş.
Iulie dni. i: (1) 0 'I' M d (1741)
L.S. Sveştenic Ioan Popovici. 99
orăşani,

Cele două biserici ale Caransebeşului în acea vreme erau: „Biserica sobomicea'iCă, din
cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, înălţată sub episcopul Moise Stanoevici la 1725
iar acum a fost înnoită şi s-a înăl{at pe lângă ea un turn de piatră şi s-a împodobit întru toate
sub episcopul Ioan Georgevici în anul. .. " A doua biserică, mai mică de lemn, veche, cu hramul
domnului Sf. Ioan Botezătoriul, „ridicată mai înainte de războiul turcesc ce dintăi/ adică cel din
1716--1718/ iar mai apoi înoită" /după războiul din 1738-1739 ?/, Datele despre cele două
biserici ortodoxe sunt din statistica din 1757, (cf. l.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 222).
99 Acesta este Ioan Popescu, cel care scrie pe Apostolul din 1696 însemnarea despre
spargerea oraşului Caransebeş în 3 mai 1738 şi fuga sa în Haţeg cu cărţile bisericii Sf. Gheorghe.
Identificarea sa cu duhovnicul Ioan din însemnările de la 1741 este foarte probabilă. Se pare că
nu multă vreme după acel an a răposat devreme ce nu-l mai aflăm în statisticile anilor 1751 şi
1757, (cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op.cit., pp. 192 şi 222).
98

piatră",
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Ierei Iordakie Dimitrievici I. s . 100
Iere Dimitrie Popovici 101
Ierei: Georgie Ilenescul 102
1.s. Ierii Miclăuş Popovici 103
+ Ego Iereij Georgius: Daicoviczw4
Nikola Ilea v(e)liki ...
al K(ă)văran. săşului. man 105
Adam Ostoiciu martor 106
Eu Mihai Diicul martur 107
Eu Georgie Dima martur 108
Daniil Meloşev martur 109
Mişca Radosavlev martur 110

:oo Preotul Iordache Dimitrievici slujea în Caransebeş în anii 1741 dar şi în 1745 (cf. I.O.
Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 189). Iordache Dimitrievici din documentul de faţă este
identic cu preotul Iordache care la 23 noiembrie 1745, ţinea caietul de contributii pentri vlădica
din Caransebeş, fapt ce ar indica, cum spuneam, că protopopul Spasoevici nu mai era. Este
plauzibil ca preotul Gheorghe Iordakievici cel tânăr, care apare în statisticile din 1751 şi 1757
să fie fiul (?) lui Iordache de la 1741 şi 1745, (vezi, Idem, pp. 192, 205, 222).
101 Preotul Dimitrie Popovici, amintit la 1741, este probabil identic cu preotul Dimtriei
amintit la Caransebeş în 1751 şi 1757, (vezi, idem, pp. 192, 205, 222).
102 Pentru preotul Gheorghe llinescu, vezi supra, n. 95. Vasile V. Munteanu, Contribuţii
la istoria Banatului, Timişoara, 1990, p. 218, grăbit, nu lecturează textul rezumativ al documentului
din 1749 (vezi I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 191 nr. 104) şi, spre surprinderea
noastră, nu s-a ostenit a cerceta scrierile lui Nicolae Stoica de Haţeg. Altfel ar fi ştiut că
Gheorghe Iliescu este, de fapt Gheorghe Ilinescu! Am fi curioşi a afla ce documente oficiale sunt
semnate de acesta cu numele de Ilievici ???
Între altele, unul din datornicii lui Spasoevici la 1741 în însemnările publicate de Iorga
pe care le-am reluat. (vezi mai sus).
104 Nu credem că este exclus ca acel preot Gheorghe Dincovici din Caransebeş din 1757
să fie identic cu Gh. Daicovici, fiind vorba, poate de o lectură greşită (I.O.Suciu, R. Constantinescu,
1980, op. cit., pp. 222, vezi mai jos).
105 Cneaz al Caransebeşului 1739(40) 1742 când este destituit de cetăţenii oraşului,
nemulţumiţi, (cf. C. Feneşan, op. cit., p. 49 şi n. 204). Tentafia de a-l identifica cu jupânul Ilie
din legământul semnat de Gheorghe Ilinescu e foarte mare dar, de fapt, acest jupân Ilie este cel
căruia Spasoevici îi încredinţează 12 florini spre a cumpăra la Timişoara cuie pentru şindrilă şi
pentru laţuri (v. mai sus, însemnarea din 16 iulie 1741, cf. N. Iorga, Însemnări ... , 1927, p. 8);
v. mai jos, n. 123.
106
Nu avem alte ştiri despre acest personaj.
103

107

Evident, un diac. Ca mai sus.
Nu ştim nimic despre acest martor
w9 Este poate una şi aceiaşi persoană cu jupânul Daniel, menţionat în legământul următor
din 23 iulie 1741.
110
Nu ştim nimic despre acest martor.
108
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Tanko Răşovan martur 111
Petco Eşcăt martor 112 U
II

1) "Eu preotul mai jos(u) anumit(u) dănd(u) atestaţi ia mia mai nainte
vremea la măna cinstitului protopop Ştefan Spasoevici intracesta kipu şi mam
foarte tare legătuit(u) întracea mai naintie dată a mea atestaţie precum(u) eu
nici intrun(u) chip(u), să nu am(u) a purta între fraţi minciuni sau clevete sau
pizmă sau zaviistiie sau să grăesc(u) de rău pre cineva sau precineva, precum
mieau cam(u) fost(u) năravul mieu pănă acum(u) deacestea de toate mam
fost(u) tare lecătuit(u) (sic) întru aceea atestaţiie a mea, care sau fost(u)
dat(u) mai nainte vreme, încă dinaintea a omenii care sănt(u) şi dumnealor
scriş(i) acolo in chip(u) de mărturie dar deaş călca ceva dintracele mai sus(u)
scrisă eu atunci cu certare foarte tare să am a mă certa, dela cinstitul(u)
protopop(u) mai sus(u) numit(u) precum acolo sau scris.
După
aceia întâmplănduse miie bag(u) desam dila nepretenul(u)
vrăşmaş(u) care nici odini or nu voeşte binele omului, sau poate fi că şi din
năravul(u) mieu cel(u) rău m'am alunecat(u) cu gândul(u) şi amu călcat preste
legătura mea cea dintăi, şi m'am dusu de m'am sfătuitu cu oarecineva, şi am
grăitu nişte cuvinte foarte rele şi de nimica împrotiva cinstitului protopop(u)
încă şi în protiva jup lliie făcătorului miieu de bine am grăit(u) cuvinte rele
şi de (nimica) hulă, pentru cele bune ale dumnealui carele m'au sfătuit(u)
până acum(u). Aşijderea şi proti2) va jup Daniel(u) şi apoi acestea toate dovedindule cinstitul(u)
protopop(u) cu mărturii foarte credincioasă de care eu săngur auzind
cutremurăndu-mă n-am putut(u) tăgădui că n'am grăit(u) ci mieau fost(u) a
spune drept(u), şi apoi vrând(u) cinstitutl protopop(u) să caute judecate cu
mine înaintea Arhereului, iar eu văzăndu-mi greşala mea n-am avut alta ce face
făr numai am(u) căzut cu mare rugăminte înaintea Sfinţi(i) Sale_,, protopopului şi
nevrănd sfinţiia sa nici decum să mă erte pentru că foarte rău greşisem
împrotiva Sfinţi(i) Sale, iată că apoi sau sculat(u) jup Ilie cu jup Daniel(u).
dinpreună cu cinstitulu duhovnic(u) Ioan şi cu ceialaltii preoţi ai oraşului şi
foarte tare s'au rugat(u) de Sfinţiia Sa părintele protopopul(u) încă să mă mai
erte acuma de această dată şi apoi întorcându-se şi milostivindu-se Sfintiia Sa
iată că mai mai ertat(u) acum deaceastă dată pentru aceasta eu acum iar şi de
iznov(u) adioară (a doua oară - n.n) cu această atestatie a mea forte tare mă
legătuesc(u) înaintea Sfinţi(i) Sale cum de-aş mai grăi deacum înainte niscari
cuvinte de hulă împrotiva Sfinti(i) Sale sau de aş mai purta niscari minciuni
sau clevete sau zavistii sau minciuni să portu dila fraţi cătră mireni de toate
acestea câte mai sus sau zis şi apoi de s-ar putea mărturisi numai cu un(u)
prunc(u) mic(u) precum eu voi fi grăit vreunile.
3) de cele ce mai sus(u) sau zis(u) atuncii toată judecata şi pedeapsa
care mi s'are (sic) fi căzut să iau acum dila arhereu atunci nici un întru feti
111
112

Ibidem.
Ibidem.
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să nu mi se erte de care lucru pentru mai m bună credere întăresc(u)
scrisoarea mea cu pecetea mia şi iscălitura (dată) numelui. Dată în Karan(u)
Sebeş iulie, dmi \< E o \jl M o
(25) (1741)
Eu Popa Georghie Ilene scul"

Ambele legăminte au acelaşi obiect, reinstaurarea ordinei în sânul
bisericii prin respectarea obligaţiilor pe care preoţii le au atât faţă de cele
două lăcaşuri de cult ortodoxe caransebeşene cât şi faţă de credincioşii din
oraş şi din satele „cele ce sunt supuse oraşului nostru şi noao".
Încercând să subliniem importanta legământului colectiv, trebuiţ
menţionat în primul rând faptul că ambele biserici ale oraşului, sunt, la 1741
în stare de funcţionare; ele nu au fost distruse la 1738-1739, aşa cum greşit
s-a crezut după informaţiile din Nicolae Stoica de Haţeg, astfel interpretate. 113
Ambele însemnări datează din acelaşi an cu însemnările pe care le-a
publicat Nicolae Iorga în 1927 şi le-am reluat în studiul de faţă. Aceste
însemnări, pot fi atribuite, aşa cum se va vedea mai jos, protopopului Ştefan
Spasoevici.
Cât priveşte satele supuse oraşului Caransebeş, ele nu sunt nominalizate.
Se face probabil, referire în primul rând, la acelea existente odinioară, după
cum este firesc, în vecinătatea Caransebeşului: Racoviţa, Andrileşti, Zboreşti şi
la suburbiile Potoc şi Mehala. Nu putem exclude şi sate mai îndepărtate.
Legământul colectiv este semnat de şase preoţi. Primul care semnează
este Sfeştenic Ioan Popovici. Un preot cu acest nume în această vreme nu
întâlnim la Caransebeş nici în alte documente 114 • Arătam mai sus că cel mai
vechi preot cunoscut la Caransebeş este Ioan Popescu care pribegeşte la Haţeg
ducând cu el cărţile liturgice ale bisericii Sf. Gheorghe. Cum a doua însemnare
de pe Apostolul tipărit la 1696 este făcută după reîntoarcerea iereului la
Caransebeş, ar fi firesc să-l găsim şi pe el printre semnatarii legământului.
Numele lui lipseşte dar apare, în schimb, un anume „Sfeşnic Ioan Popovici".
Singura explicaţie plauzibilă pe care o găsim pentru acest fapt trebuie
căutată în situaţia generală, existentă în acea vreme în sânul bisericii,
determinată de cele două mari momente: unirea cu Roma şi luptele turcoaustriece din prima jumătate a sec. XVIII. În consecinţă a apărut o
dezorganizare a vieţii bisericeşti în Banat, o slăbire a disciplinei preoţeşti. In
vremea respectivă, Caransebeşul era lipsit atât de episcop cât şi de protopop.
În această situaţie, episcopul administrator Isaiia Antonovici a trimis aci un
protopop cu scopul de a restabili ordinea. Legământul colectiv este deci, menit
A

llJ V. supra, n. 60; N. Stoica de Haţeg, op. cit, p. 184; arderea Caransebeşului în toamna
lui 1738 de către „raitării" austrieci succede arderii oraşului de către otomani, câteva luni mai
devreme. Chiar dacă bisericile Caransebeşului nu sunt arse, după 1738-1739 ele au fost înoite,
cf. I.O. Suciu, R. Constantinescu, op. cit„ pp. 205, 222, nr. 119; C. Feneşan, op. cit„ p. 59 sqq;
N. Iorga, Observaţii„., !94D, pp. 98-99.
114
V„ supra, n. 70, 96 şi 99.
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să contribuie la refacerea disciplinei
bisericeşti. Concomitent cu măsurile

în conformitate cu normele şi canoanele
disciplinare care se iau de către noul
protopop nu trebuie nesocotite nici cele de sârbizare pe plan bisericesc.
Meritele pe care preotul Ioan Popescu le-a câştigat prin atitudinea sa în cursul
evenimentelor din 1738 vor face ca după întoarcerea sa la Caransebeş, odată
cu numirea noului protopop, să fie numit duhovnic; noul duhovnic, în semn de
supunere faţă de ierarhia sârbească, îşi va fi schimbat numele în Popovici.
Calitatea de duhovnic pe care o primeşte, îl situa deasupra celorlalţi preoţi
după cum rezultă cât se poate de limpede din cel de-al doilea legământ
semnat de Gheorghe Ilinescu. De altfel, el este singurul ce se intitulează
„sveştenic" spre deosebire de ceilalţi cinci ierei. 115
Putem bănui că Iordakie Dimitrievici este acelaş cu preotul Iordache, cel
care, întocmea caietele de contribuţii restante pentru Vlădica şi, aşa cum
arătam, este posibil ca preotul Gheorghe Iordachevici cel tânăr, să fi fost fiul
său.116

unul

Dimitrie Popovici este amintit în însemnările protopopului Spasoevici ca
îi împrumuta 4 mărieşi. 117
Georgie Ilenescul este preotul ce va semna singur cel de-al doilea

căruia

legământ. 118

În anul în care semnează cele două legăminte· în Caransebeş, la Mehadia
este pomenit preotul Gheorghe. Nu este exclus ca la data când dădea
protopresviterului cei 4 fi. să fi fost deja plecat din Mehadia, achitând de fapt
restanţe. În septembrie când se sfinţeşte biserica din Mehadia de către
Spasoevici, nu exista protopop ci numai un singur preot: „preotul oraşului" se
spune în însemnarea din 13 septembrie 1741. 119
Abia în 1745 este menţionat protopopul Mehadiei într-o însemnare
rămasă pe Evanghelia românească din 1742. Acesta se numeşte Gheorghe
Ilinescu. Acelaşi Gheorghe Ilinescu este protopop la Caransebeş şi în 1765
după cum sună o însemnare ce-o făcea la 25 februarie 1765: „Anno 1765
februarie 25. Acest minei este al nostru cumpărat cu bani gata 30 kr.
Karansebişu. George Iii ne scul protopop Karansebis mult păcătosul".
Un protopresviter George Elinescu 1'l întâlnim menţionat şi pe un prapore
din 1762.
În faţa atâtor informaţii, pentru a vedea dacă nu cumva avem de a face
cu persoane diferite, am comparat însemnarea de pe minei cu scrisul
legământului individual şi am ajuns la concluzia că ele au fost făcute de
aceiaşi persoană. Aceasta înseamnă că semnatarul legămintelor preoţeşti de la

115 F. Pesty, Sziireny, II, p. 211, spune: „A varosnak 1823 evig i.it gi.iri.ig kel. plebanosa
volt, kiknek mima ut6bb ... "
116 V. supra, n. 100; cf. I.D. Suciu, R. Constantinescu, op.cit., pp. 189, nr. 100, p. 192,
201, 222.
117 V. supra, n. JOI
11 8 V. supra, n. 96 şi 102
119 V. supra, n. 39
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Caransebeş din 1741, a ajuns încă înainte del 745 sau cel mai târziu în acel
an protopop al Mehadiei de unde se va muta în aceeaşi calitate la Caransebeş
înainte de 1749.
Pe popa Miclăuş Popovici îl întâlnim şi în însemnarea datată 1741 iul 2.
Cel care semnează „Ego Jereij Georgoius Daikovicz" este singurul care
foloseşte grafia latină. Credem că el este şi cel mai tânăr dintre cei cinci
preoti ai oraşului. 120 A. Ghidiu şi I. Bălan, în monografia Caransebeşului
consemnează „ca un ce însemnat că diaconul şi preotul Lazăr Popovici scrie
notitele sale cu caractere latine" 121 în 1747-1748. Legământul colectiv duce cu
câţiva ani mai devreme utilizarea alfabetului latin. Dovadă, semnătura lui
Georgius Daicoviciu (Daikovicz). Scrisul caligrafic al acestuia este cât se poate
de concludent în ce priveşte şcoala pe care a urmat-o. Fără îndoială că nu
poate fi vorba de una în care se învăta doar scrierea cu litere cirilice. 122
Unde anume va fi fost o astfel de şcoală este greu de spus. La
Caransebeş unde, ca răspuns şcolii papistaşilor, se creează cea românească? la
Iaz unde diaconul Lazăr Popovici scria cu litere latine chiar şi textele
slavone? sau la una din vechile mănăstiri: Morava, Partoş, Sângeorgiu ori
Căvăran sau Lugoj?.
Despre George Daicovici face pomenire şi o însemnare din 1764 de pe o
carte bisericească tot la Caransebeş unde se semnează de această dată cu litere
chirilice: „Sfeştenic George Daicovici".
Deşi în încheierea legământului colectiv se precizează: „... întărim
această scrisoare cu pecetile şi iscăliturile noastre", doar trei dintre iscălituri
sunt întărite şi de peceti.
Primul sigiliu al celuia care semnează Sfeştenic Ioan Popovici este de
formă rotundă cu diametrul de 2 cm. având initialele 7t-C deasupra unui glob
încadrat cu limbi de foc.
Sigiliul lui Iordakie Dimitrievici, având aceeaşi dimensiune şi formă ca
precedentul are, în relief, literele I. OR în dreapta şi stânga unei coroane
situată deasupra unui disc încadrat de două ghirlande.
Ultimul sigiliu, al lui Miclăuş Popovici, în forma de octogon neregulat
cu dimensiunea de 1,5 cm. are initialele 7t-M în partea de jos, în cele două
părti ale unui glob înconjurat de un cerc de perle. Deasupra globului se înalţă
o cruce cu bratele orizontale stilizate în conuri de brad cu vârful terminat
prin o cruce formată din patru globulete separate între ele de patru raze.
În ce priveşte scrisul, caracterele grafice, legământul colectiv se
caracterizează prin cursivitate, regularitate şi micimea literelor. Examinând
omisiunile mai frecvente, ele se reduc la s şi i.
120

V. supra, n. 104.

Să

fie identic cu acel Georgij Dinkovici

(rău

citit) din statistica de

la 1757?
121

Vezi

şi

Vasile V. Munteanu, op. cit.. p. 218, unde infonna\ia este

folosită rară

a i se

cita sursa.
În privinţa scririi cu litere latine, vezi l.B. Murcşianu, Carte veche ... , p. 96 care
35 de căf\i cu însemnări cu litere latine în Banat între anii 1768-1828; cf. şi V.V.
Muntean, op. cit., p. 218.
112

menţionează
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Comparând scriitura întregului legământ cu iscăliturile preoţilor credem
el este scris în întregime de Iordakie Dimitrievici care semnează primul
după duhovnicul Ioan. În sprijinul atribuirii scrisului acestui preot vine şi
grafia literelor ~, cr, K, E, ro, caracteristice din punct de vedere grafic.
O verificare a însemnărilor de pe cărticica de rugăciuni cu acele caiete
ale preotului Iordache din 1745 şi cu legământul din 1741 ar fi necesară dar
nu ne-a stat la îndemână. Nu ar fi exclus ca însemnările publicate de N. Iorga
să nu fi fost făcute de aceiaşi mână toate, unele - cele în sârbă - putând
aparţine lui Spasoevici (şi în acest caz protopopul va fi fost sârb!) iar
celelalte - cele în limba română - să fi fost scrise de acelaşi Iordakie, fapt
plauzibil, mai cu seamă după ce, pe lângă legământul ce-l scria în 1741, avem
cunoştinţă şi de caietele cu datorii de la 1745. Dar putem oare exclude
posibilitatea că cel ce nota totul pe cărticică în numele protopopului era
Iordakie, ştii tor şi de sârbă şi de română, dar român? Nu întru totul!
Încă în preambulul legământului colectiv se precizează că el se face în
faţa „oamenilor de omenie, orăşeni care şi ei mai jos se vor numi". Aceştia,
în număr de opt vor semna ca martori pe cea de a treia pagină a legământului.
Primul martor care semnează este Nicola I/ea, veliki birou al Kavăran satului
mar, 123 Ceilalţi şapte semnează cu numele urmat de menţiunea „martur" sau
martor.
că

NOTA FINALĂ
Putină

vreme înainte de a se stinge, profesorul Marius Moga mi-a încredinţat manuscrisul
Am ostenit cu bucurie la completarea aparatului critic, în special cu bibliografia
apărută după 1970, an în care se încheiease documentarea profesorului asupra subiectului. Boala
1-a împiedicat pe Marius Moga scrie pagina finală a acestui studiu. Am speranta că socotirea
paginilor de fată drept o contributie modestă dar utilă la oglinda vietii şi istoriei Banatului din
veacul al XVIII-iea reprezintă esenta gândurilor domniei sale (Florin Mede/el).
studiului de

fată.

Titulatura lui llea ce-i însoteşte semnătura nu este clară şi ar fi posibil ca lectura
a ei să fie alta decât cea pe care am propus-o. Aceasta şi datorită faptului că în ianuarie
1742 caransebeşenii, nemultumiţi, îl schimbă pe llea din funcţia de cneaz orăşenesc alegând pe
altcineva (L. Bar6ti, Adatttir, De/magyarorszag XVIII. szâzadi tiirtenetehez, li, Timişoara, 1900, p.
200, doc. nr. 204). În 1750 era obercneaz de Caransebeş, concesionând în această calitate
pescuitul pe Dunăre între Sviniţa(?) şi Ogradena vreme de un an pentru 600 fl. (cf. Adattar, li,
p. 269 doc. nr. 1254 din 23 dec. 1750; idem, p. 616 din 22 dec. 1750). În 1753 când se anunţă
moartea sa la 21 oct. (Adatar, li, p. 213 la 21 oct. dar şi 6 nov.) era cambiaturist.
123

corectă
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PAGES OF BANAT HISTORY

Summary
Two unpublished documents concerning the religious life in Caransebes
are presented. Through them, an unknown "protopop" named Stefan Sposoievici
bas been identified. A new perspective îs offered to the Banat church
chronicles which were published by Nicolae Iorga between the Two World
Wars. This is the last, postftumous article of professor Marius Moga, director
of Banat Museum among 1949~1974.
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MĂRTURII DESPRE CNEZII ŞI OBERCNEZII DIN JURUL TIMIŞOAREI

LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XVII-LEA
Costin

Feneşan

Cercetările

din ultima vreme 1 au pus în lumină, în toată complexitatea ei,
institutia cnezilor şi obercnezilor din Banatul imperial, o realitate fără de care
lumea satului în veacul al XVIII-iea nu poate fi nicidecum înteleasă. Cu acest
prilej a fost circumscrisă şi investigată aria largă de atributii şi obligatii ce
reveneau înaintestătătorilor comunitătilor rurale româneşti din Banat. În cele ce
urmează, prezentăm un mănunchi de documente culese în arhiva Camerei
Aulice, la Viena, care se referă la unele rosturi ale cnezilor şi obercnezilor din
unele sate aflate în jurul Timişoarei sau la necazurile ce le-au marcat existenta. Aceste documente sunt cu atât mai interesante pentru istoria institutiei
cneziale, cu cât se referă la o zonă a Banatului aflată în atentia politicii de
colonizare a Curtii vieneze mai cu seamă după publicarea patentei imperiale
din 1763. 2
Se mai cuvine remarcat faptul că, prin problemele la care se referă,
documentele date acum la iveală se integrează cât se poate de firesc în
spectrul larg al implicării cnezilor şi obercnezilor în destinele comunitătilor
rurale cărora le apartineau.
Asemeni altor cazuri numeroase care s-au înregistrat în Banatul de Ia
mijlocul secolului al XVIII-iea, nici tăranii din satele aflate în jurul Timişoarei
n-au fost scutiti de abuzurile, deloc neinteresate, ale cnezilor la stabilirea şi
perceperea dărilor datorate Administratiei şi fiscului imperial. Astfel, la
sfârşitul lunii ianuarie 1754 3 „toti supuşii din Săcălaz, în districtul Timişoarei"
s-au adresat comisarului aulic lgnaz Kempf von Angret (prezent în Banat cu
ocazia unei inspectii mai îndelungate) 4 plângându-se împotriva încasării abuzive
a capitatiei/darea după capul de gospodărie (Kopfsteuer) de către fostul lor
cnez, Drăgan Jipu. Acesta fusese între 1746-1750 cnez al Săcălazului, fiind
apoi demis datorită abuzurilor pe care Ic comisese. Din cuprinsul plângerii
adresate de sătenii din Săcălaz comisarului aulic Kempf, se poate constata că
rapacitatea fostului lor cnez îi adusese la exasperare. Astfel, în primii trei ani
cât se aflase în functie, Drăgan Jipu pretinsese fiecăruia dintre cei 330 capi de
gospodărie o taxă (Kopfsteuer) capitatie de 6 fl. 30 cr. pe an, ceea ce însemna
un total de 2145 florini anual. In al patrulea an de functionare, Jipu ceruse
cu de la sine putere un spor de 221 florini, sumă pe care comunitatea
sătească a refuzat să o plătească. Motivul acestei pretentii abuzive a cnezului
a fost - aşa cum subliniau sătenii din Săcălaz în plângerea lor - un
împrumut de 400 florini pe care acesta îl făcuse Ia Timişoara, bani pe care îi
investise în negotul său cu porci şi a căror restituire devenise între timp
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scadentă. Mai mult încă, Drăgan Jipu îşi obligase consătenii - desigur, în
folosul său propriu - ca timp de doi ani să presteze dijma de trei ori, anume
de două ori în natură şi o dată în bani. De aceea comunitatea sătească de Ia
Săcălaz a solicitat comisarului aulic Kempf să dispună anchetarea abuzurilor
săvârşite de cnezul ei. Este cât se poate de semnificativ faptul, că plângerii
sătenilor din Săcălaz nu i s-au alăturat cei trei foşti cnezi ai satului - Stoica
Românu, Mihai Baba şi lotco Gheşici -, cu sigurantă „dedulciţi" la rându-le la
„binefacerile" functiei cneziale.
La I februarie 1754 Comisia aulică a ordonat Oficiului administrativ al
districtului Timişoara să ancheteze plângerea formulată de sătenii din Săcălaz,
mai ales că darea (Contribution) anuală datorată de sat se ridica la 1400 cel
mult 1600 florini. În consecintă, cnezul Jipu urma să fie obligat la justifi~area
şi restituirea diferenţei de bani încasati în mod necuvenit.s La 15 februarie
1754, în urma efectuării anchetei, Franz Wittoffsky, administratorul districtului
Timişoara (cu sediul la Sânandrei), a raportat Comisiei Kempf că, până la
achitarea a 153 fi. 45 cr., la cât fusese stabilită suma datorată comunitătii din
Săcălaz, cnezul Jipu a fost arestat. Cu acest prilej administratorul districtual na reuşit să-şi reprime enervarea fată de sătenii din „comuna plină de răutate"
(der Bosheit vo/len Gemainde) care îndrăznise să-şi reclame cnezul, punând
astfel într-o lumină nefavorabilă şi autoritătile districtuale. 6
Comisia Kempf a primit şi o altă cerere, oarecum mai deosebită, din
lumea cnezială din jurul Timişoarei. Mihai Fierbinte, obercnezul din Sânandrei,
s-a adresat comisarului aulic printr-un memoriu în care solicita fie graţierea
pedepsei de 10 ani temnită, la care fusese condamnată sotia sa (motivele
acestei condamnări nu sunt mentionate), fie o reducere a pedepsei şi
transferarea condamnatei în condiţii de detenţie mai uşoare. În sprijinul
rezolvării favorabile a cererii sale, obercnezul a solicitat să poată înainta şi
împărătesei Maria Tereza un memoriu în nume prorpiu. Într-o notă din 4
aprilie 1754,7 comisarul aulic Kempf a recomandat Administraţiei Banatului
întreprinderea în comun a unui demers pe lângă suverană, pentru a se obţine
cel puţin reducerea pedepsei deosebit de grele. Motivele intervenţiei
comisarului aulic în favoarea obercnezului Fierbinte ne relevă o dată mai mult
persistenţa amintirii neplăcute, atât în rândul autorităţilor centrale cât şi a celor
locale, a implicării, de multe ori contrar intereselor statului imperial, a cnezilor
şi obercnezilor bănăţeni în războiul austro-turc din 1737-1739 şi în răscoala
românească din 1738. 8 În acest context, intervenţia binevoitoare a comisarului
aulic în favoarea cererii obercnezului este pe deplin explicabilă şi ne este
explicată de altfel ca atare de Kempf însuşi. Acesta constatase - atât personal,
cu ocazia inspectării districtului Timişoara, cât şi din declaraţiile funcţionarilor
de acolo - că „în timpul ultimului război (1737-1739 - n.n.) amintitul
obercnez Fierbinte s-a comportat mereu cu credinţă şi zel la îndeplinirea
serviciului său către stăpânire". Obercnezul Fierbinte era de altfel o figură bine
cunoscută autoritătilor imperiale din district şi de la Timişoara. În toamna
anului 1749, alături de Ianăş Bodean, cnezul sătesc din Sânandrei, el întocmea
un atestat 9 referitor la tăierea unei cantităţi de lemne din pădurea satului în
urma aprobării acordate de inspectorul silvic Christian Schon. JO Acest act pare,
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la prima vedere, lipsit de orice însemnătate. Cunoscând însă precaritatea
resurselor de lemne de foc şi de constructie din Câmpia Banatului şi îndeosebi
din apropierea Timişoarei, precum şi prevederile stricte ale Ordonantei silvice
bănăţene din 1743, 11 implicarea institutiei cneziale dobândeşte o altă pondere.
În acelaşi sens trebuie înteles şi atestatul din 8 noiembrie 1749, 12 prin care un
alt obercnez din districtul Timişoarei, Zivojn Milofovic, 13 a certificat alături de
alti şase cnezi săteşti - Drăgan Ţipu din Săcălaz, Radivoi Nedelcu din
Beregsău Mare, Iova Cioca din Cerneteaz, Simion Negheriu din Remetea Mare,
Martin Sârbovan din Schesvar (localitate dispărută, aflată între Ghiroda şi
Remetea Mare - n.n.) şi Martin Regep din Ghiroda -, efectuarea unei
operatiuni de curătire, menită să asigure dezvoltarea pădurilor de stejar din
zonă.

în arhivele din tară şi de peste hotare ne vor aduce, cu
din lumea încă atât de putin cunoscută a celor mulţi de la
sate, împlinind ceea ce Nicolae Iorga socotise atât de plastic a fi istoria
românilor „prin cei mici".
Noi

cercetări

siguranţă mărturii

NOTE
Costin Feneşan, Cnezi şi ohercnezi i'n Banatul imperial 1716-1778, Editun1 Academiei
Bucureşti, 1996.
2 Cu privire la acest act deosebit de important, care se află la ongmea colonizării
tereziene târzii (cunoscută în istoriografia de limbă germană ca der 3. Schwabenzug), cf. Alexander
Kri schan, Das Kolonisationspatent Maria Theresias vom 25. Februar 1763 als Bei trag zur
Besied/ungsgeschichte des altungarischen Raumes, în „Deutsches Archiv fiir Landes - und
Volksforschung", Leipzig, anul VII, caiet 1-2 I 1943, p. 99-104.
1

Române,

3

Vezi doc. 3.
Cu privire la activitatea Comisiei Kempf - prezentă în Banat de la mijlocul lunii
septembrie 1753 şi până spre mijlocul lunii mai 1754 -, mai ales în ceea ce priveşte institutia
cnezială, cf. Costin Feneşan, op. cit.„ p. 117 şi urm.
5 Vezi doc. 3.
6 Vezi doc. 4.
7
Vezi doc. 5.
8 Vezi în acest sens Costin Feneşan, op. cit., p. 57 şi urm., p. 71, p. 101.
4

9

Vezi doc. 1
Christian Schon a servit ca pădurar în Banat începând cu anul 1728 (Hofkammerarchiv
Wien, Banater Akten, rote nr. 63, foi. 1243), având de la 1 ianuarie 1742, în calitate de inspector
silvic al Oficiului silvic bănătean, un salariu anual de 150 florini (Ibidem, foi. 1179).
11 Vezi Magyar Orszagos Leveltar (Arhiva Natională Maghiară) Budapesta, E 303; LandesAdministration in dem Temevarer Banat, 13. csom6m X; Projecta, foi. 1-11.
10

12

Vezi doc. 2.
Zivojn Milosovic s-a numărat, ca obercnez, printre acţionarii din 1766 - deţinând două
acţiuni de câte !OOO florini - ai Companiei de Comerţ de la Timişoara, cf. Costin Feneşan, op.
cit., p. 89.
13
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DOCUMENTE
I. 1749 noiembrie 8, Sânandrei - Mihai Fierbinte, obercnez din districtul
Bodean, cnez sătesc din Sânandrei, atestă că, în 1747, cu
aprobarea pădurarului Christian Schon, sătenii din Sânandrei au tăiat I 00
stânjeni de lemne cu pretul de 18 creitari de stânjen, dar nici înainte de aceea
şi nici mai apoi nu au tăiat lemne din pădure.

Timişoara şi Ianăş

Attestat
Krafft welchen wiir Endesunterzeichnete hiemit bezeugen, dass in anno
1747 dem Herrn Waldforster Schonn durch die alhiesige Dorfsgemeinde 100
Claffter Brigl-Holtz gegen Bezahlung von jeder Claffter 18 xr. geschlagen
worden, von dieser Zeit aber sowohl als vorhero ist, soviel wir mit unseren
gutten Gewissen bezeugen konnen, kein Claffter Holtz mehr in der Revier
geschlagen worden, welches hiemit bestens attestiren.
Signatum St. Andrasch, den 8. 9bris 1749
L.S. Mihaj Fervintie
Ober-Knees
+ Janosch Bodjan
Knees von St. Andrash in Nahmen
der ganzen Gemeinde
Coram me L.S. Joh.Ad.Stogmann m. pr. Distr. Verwalter
Hofkammerarchiv Wien, Banater Akten, rate nr. 68, foi. 1256; copie
autentificată în epocă.
2. 1749 noiembrie 8, Sânandrei - Obercnezul Zivojn Milofovic din
districtul Timişoara şi cnezii săteşti din Săcălaz (Drăgan Ţipu), Beregsău Mare
(Radivoi Nedelcu), Cerneteaz (Iova Cioca), Remetea Mare (Simion Negheriu),
Schesvar (Martin Sârbovan) şi Ghiroda (Martin Regep) atestă că pădurarul
Christian Schon le îngăduie satelor respective ca, datorită distantei la care se
aflau de pădure, să poată tăia boschetii în perimetrul lor, pentru a contribui
astfel la dezvoltarea pădurii de stejar.

Attestat
Crafft welchen wiir Endesbenante sammentliche Dorffs-Gemeinden von
Sakalhas, Perexoff, Czernithas, Jarmata, Remette, Schesvar und Gyroda hiemit
bezeugen, dass uns von dem Herrn Waldforster Schonn erlaubet worden, wegen
Entlegenheit. deren Waldtungen dic Streicher in der Revier auszuhauen umb
andurch dem fruchtbahren Aichel-Waldt zu seinem Wachsthumb einen 1 Lufft zu
machen. Klaffterholtz aber ist von uns nicht das mindeste jemahlen gemachet
worden. Ein solches thun wir hiemit bestens attestiren. Signatum St. Andrasch,
den 8ten 9bris 1749.
L.S. Schivoin Milloshovith
Oberknees
+ Dragan Czipu
Knees von Sakelhas
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+ Radivoj Nedelko
Knees von Perexoff
+ Jova Schoka
Knees von Czernithas
+ Simeon Negeriu
Knees von Remette
+ Martin Syrbovan
Knees von Schesvar
+ Martin Reshep
Knees von Gyroda
Coram rne L.S. Joh. Ad. Stăgmann m. pria. Distr. Verwalter
Hofkammerarchiv Wien, Banater Akten, rote Nr, 68, foi. 1255; copie

autentificată

în

epocă.
1

Astfel în text.

3. 1754înaintedefebruarie1, Timişoara - Cornunitata sătească din Săcălaz
(districtul Timişoara), cu excepţia foştilor cnezi săteşti Stoica Românu, Mihai
Baba şi Ioţco Gheşici, se plâng împotriva încasării abuzive a capitaţiei de
către fostul cnez Drăgan Jipu şi solicită efectuarea unei anchete.
Hochlăblich Kays. Konigl. in Banaticis abgeordnet und bevollrnăchtigte
Hof-Commission !
Gnădig hochgebiettender Herr, Herr!
Eine Hochloblich Kays. Konigl. Hof-Cornmission erlaube allergnădigst,
dass wir samrntliche Unterthannen des Dorfs Sakalhasa Temesvarer Districts
(ausgenohmen diese 4, als Dragan Schi pul, Stoiko Romuno, Mihaj Baba und
Joczko Geschich, welche Kneesen gewesen seyndt und nun es miteinander
halten) in allertiefester Ehrfurcht und Erniedrigung allerunterthănigst beybringen
dărffen, welcher Gestalten und nachderne besagter Dragan Schipul durch 4 Jahr
als Knees gewesen, im 1750sten Jahr aber abgesezet worden ist, derselbe durch
3 Jahr von 330 Kopff ab Jeden 6 f. 30x., mithin 2145 f., eincassiret, das lezte
und 4te Jahr aber er uns aufgebilrdet hat, dass wir urnb 221 f. mehrers
bezahlen sollen, welche wir aber keinesweegs erleget haben. Die Ursach deseen
aber ist, besagter Knees Dragan Schi pul hat hier zu Temesvar bis 400 fi. zu
Leyhen genohrnen und solches Geldt in seinen Schwein-Handl hineingestecket
und de facto noch nicht bezahlet, als will er anjetzo diese 221 f. von dem
Dorf abforderen und erpressen, als wann er es filr uns bey dern Verwalter-Arnt
bezahlet hătte.
2do, haben wir diesem Kneesen Dragan von unserern Dorf filr 2 Jahr 3
Zehend, das ist 2 in natura und 1 in Geldt bezahlen rnilssen.
Als bestehet unser allerunterthănigst und fussfiilligste Bitte in deme, Eine
Hochlăblich Kays. Konigliche Hof-Comiission allerrnildest geruhen wolle wegen
diesem Kneesen Dragan Schipul eine allergnădigste Untersuchung vorzunehrnen.
Wir getrosten uns allergnădigster Bittsgewăhrung, fussfallend verharren, Einer
Hochl6blichen Kays. Konigl. Hof-Commission allerunterthănigst gehorsamste,
samtliche Unterthannen von Sakalhasa
Temesvarer Districts
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pe vers.~: ~n Eine Hochlăbliche Kays. Konigliche in Banaticis abgeordnet
und ~evollmacht1gte Hof-Commission, gnădig hochgebiettender Herr, Herr, unser
samthchen
Unter Unterthannen
von
Sakalhasa Temesvarer Districts
allerunterthănigst und fussfălligstes Bitten ut intus allergnădigst zu ersehen.
pe verso: Das Temesvarer Districts-Verwalther-Ambt hat innvermelte Klag
der Ordnung nach zu untersuchen und beklagten Kneesen anzuhalten, dass er,
nachdeme die jăhrliche Contribution diese Dorffs nur in 1400 hochstens 1600
~r. bestanden, ausweisen solie, wohin das iibrige verwendet worden, folglichen
1hme Kneesen dahin zu verhalten, dass er nicht nur von seiner Praetension
deren 221 f. absehe, sondern auch was er an Contribution und Zehend zu vili
abgenohmen hat, dem Dorff die Ersezung leiste.
Ex Commissione Caesareo-Regia Aulica. Temesvar, den lten Februar
1754.
Jos. Hueber m. ppria.
de altă mână: Ist abgethan.
Hofkammerarchiv Wien, Banater Akten, rote Nr. 70/1, foi. 209-210; originai.
1754 februarie 15, Sânandrei
Oficiul administrativ al districtului
Timişoara raportează Comisiei aulice Kempf, că a cercetat acuzaţiile aduse
fostului cnez sătesc din Săcălaz, Drăgan Jipu, de către comunitatea în fruntea
căreia s-a aflat şi a dispus ţinerea lui în arest până al restituirea celor 153 fi.
45 cr. datoraţi acesteia.
Hochlăbliche
Kays.
Konigliche
in
Banaticis
abgeordnet
und
bevollmăchtigte Hoff-Commission !
Gnădig und hochgebiettende Herren, Herren !
Es haben Euer Gnaden mittelst dd 0 1ten hujus gnădigst verbeschaidt,
durch die Sakalhaser hiesigen Districts-Unterthannen wider daselbstigen
Kneesen submissist eingreichten Memorials uns zu befehlen gnădigst geruhet,
womit der beklagte Knees iiber die von der Gemeinde eingebrachten Contribution, als Friichten-Geldern zur Richtigkeith und zu Ersetzung des nicht etwann
ausweisen konnen(den) Quanti angehalten werde. Wanenhero dan nun beklagter
Knees bereiths zu zweymahlen, und zwahr durch mich Verwalter selbst inquiriret und zur Richtigkeithpflogung deren empfangenen Geldern auf das genaueste angehalten und als ein Restantiarius von 153 fr. 45 xr. wiirckhlich mit
dem Arrest bies zur Erlegung gleichgedachten Quanti bey hiesigen VerwalterAmbt beleget worden, so will anscheinen als ob der klagende Theill nur die
angebohrene Malicz auch bey Hochderoselbten gleich ander hohen Orthen
offters beschehen, andurch an Tag gelegter haben wolte, allermassen der
Bosheit vollen Gemainde von Seithen hiesigen Verwalter-Ambt austriickhlich zu
wissen gemacht worden, dass beklagter Knees insolange nicht als bies selber
dem Dorff die Resercirung ersagten 153 fr. l5 xr. verschaffen wiirde des Arrests entlassen werden solie.
Die wier uns in unterthănig gehorsam~Ler Einberichtung dessen zu hohen
Hulden und Gnaden submissist recomendiren in devoten Respect ersterbende,
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Euer Gnaden unterthănig gehorsammste,
St. Andrasc:h, den 15ten Februar 1754
Franz Wittoffsky m. ppria. Districts Verwalter
Herr Gegenscbreiber absens
pe verso: Temesvarer Districts-Verwalter-Ambt dd 0 15ten Febr. unterthănig
gehorsambste Berichts-Erstattung i n Angelegenheit der von der Sakalbaser
Gemeinde wider aldaselbstigen Kneesen obwaltenden Beschwerdten nebst
gehorsambster Reaccludirung des gnădig Verbeschaid und hiehero emanirten
Memorials.
de altă mână: Ist abgetban und der Knees zur Zablung angehalten worden.
Hofkammerarcbiv Wien, Banater Akten, rote nr. 70/1, foi. 208; original.
5) 1754 aprilie 4, Timişoara - Notă a comisarului aulic lgnaz Kempf von
Angret adresată Administratiei Banatului, prin care se pronuntă în favoarea
unei interventii comune pe lângă împărăteasa Maria Tereza, ca sotia
obercnezului Mihai Fierbinte din districtul Timişoarei, condamnată la 10 ani
închisoare, să fie ori gratiată sau să i se reducă durata detentiei.
An die Lobi. Kays. Konigl. Landes-Administration

Nota
Der Michael Ferbintye, Ober-Knees von St. Andrash Temeswarer Districts,
wird zweiffelsohne auch Einer Lobi. Kays. Konigl. Landes-Administration zum
offtern scbon sowohl miindlich als scbrifftlicb geborsamst gebetten haben,
wormit dessen auf 10 Jahr in hiesige Gefăngnuss condemnirtes Ebe-Weib, wo
nicht befreyet, doch derselben Straffzeit verminderet und in einen
leydentlichen Arrest versezet, dieserwegen auch bey Ihro Kays. Kon. Mayestăt
eine Vorbitte, wie der Supplicant in beyliegenden Memoriali aucb dissorths
sein Petitum stellet, eingeleget werden mochte.
Wan nun der ganze Verlauff dieses Criminal-Process und die ganz billig
gegen die verarrestirte Oberknesin wegen ihres Verbrechens verhengte Straffe
Einer Lobi. Kays. Konigl. Landes-Administration so und nocb weith besser also
mir in frischen Andencken beywohnen thun, so konte in des Suppetens petitum
zu deferirea wohl ein billiger Anstandt genohmen werd·~n. Dieweillen aber
weltkiindig ist, dass, gleichwie Ihro kays. Konigl. Mayestăt die Obertrettene
deren gottlichen und weltlicben Gesăzen zwabr gerecbtest zu bestraffen, also
auch Aushiilf anstammender Clemenz, hingegen denen Biissenden, wan
einsondere erheblicbe Motiva vorhanden, aucb Milderung und Gnade deren
verhengten Straffen allermildest angedeihen zu lassen pflegen, Eingangs
bemeblter Oberknees Ferbintye solle sich nach Zeignuss deren DistrictsBeamten in leztfiirgewesten Kriegs-Zeiten jederzeit getreu und embsig in seinen
Herrn-Diensten babe fiinden lassen, und ich muss es gleicbfabls bestăttigen,
dass solchen bey der vorgenohmen Temesvarer Districts-Visitation nicht anders
gefunden, darbey aber auch wahr abgenohmen babe, dass in Ermanglung
seines Weibs, und da er Oberknees in Herrn-Diensten fast Tag und Nacht von
Haus abwesend seye, verfolglicb sein weniges Hausweesen frembden Hănden
iiberlassen miisste, seine ganze Wiirthschafft dem ehebaldigen Verderben und
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Untergang am năchsten stehe. Diese Umbstănde und Motiva konten vielleicht
Ihro Kays. Konigl. Mayestăt bewegen, dass allerhochst dieselben es zu keiner
Ungnade vormercken diirfften, wan Eine Lobi. Kays. Konigl. Landes-Administration, mit diesser Commission einverstanden, eine gehorsamste Vorstellung dahin
zu machen beliebig seyn mochte, dass dieser verarrestirten Ober-Kneesin in
gnădigster Beherzigung obangezogener Motivorum ihres Manns, wo nicht alle,
doch wenigst einig mehrere Straff-Jahre gnădigst nachgesehen ader doch der
Arresr in etwas gelinderet werden mochte. Temesvar, den 4ten Aprilis 1754.
Ig. Kempf v. Angret m. pria.
Hofkammerarchiv, Banater Akten, rote Nr. 68, foi. 831-832; concept autograf al lui
Kempf.

DOKUMENTE UBER DIE KNESEN UND OBERKNESSEN AUS DER
GEGEND UM TEMESWAR UM DIE MITTE DES 18. JAHRHUNDERTS
(Zusammenfassung)
Aufgrund mehrerer Dokumente aus dem Wiener Hofkammerarchiv wird
die Knesen - und Oberknesenwelt in den Dorfern um Temeswar in manchen
ihrer Charakterziige besprochen. Es werden sowohl die willkiirliche Amtierung
der Dorf - und Oberknesen, als auch ihr Zusammenwirken mit den kaiserlichen
Beamten fiir diejenige Zeit untersucht, da die karolinische und friihtheresianische Kolonisation das Bild der rumănischen Dorfer um Temeswar kaum
beeinflusst hatte.
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CÂTEVA CONSIDERAŢII REfERITOARE LA POPULAŢIA BANATULUI
IN ANUL 1825
Virgil

Grădinaru

Expansiunea Europei spre răsărit, începând cu ultimele două decenii ale
secolului al XVII-iea, a însemnat şi integrarea Banatului în Imperiul austriac în
anul 1718 . 1 Politica populaţionistă a Curţii vieneze, în secolul al XVIII-iea,
a avut în vedere pe de o parte, stabilizarea populaţiei băştinaşe 2 , iar pe de
altă parte, colonizarea unor populaţii din teritoriile germanice. 3 Devenit
domeniu al Coroanei, Banatul trebuia să aducă acesteia anual venituri cât mai
mari, rezultate din contribuţiile fiscale plătite de populaţie şi exploatarea resurselor naturale ale solului şi subsolului. Pentru a cunoaşte precis numărul supuşilor, forurile politice de la Viena şi Budapesta au dispus efectuarea mai
multor conscripţii în decursul secolului al XVIII-iea şi în prima jumătate a
celui următor, ceea ce ne permite să urmărim evoluţia demografică a acestei
provincii româneşti în intervalul cuprins între 1717-1825. Ca atare considerăm
utilă o trecere în revista a celor mai cunoscute dintre conscripţiile efectuate în
această perioadă. Potrivit conscripţiei efectuate în anul 1717, imediat după
alungarea armatelor otomane din cetăţile bănăţene, existau în Banat 658
localităti, 21.289 de case şi o populaţie de 85.156 Iocuitori. 4 Recensământul
din anul 1743 5 menţiona existenţa a 538 de aşezări 6 din care 381 româneşti,
120 sârbeşti, 19 sate mixte (români şi sârbi), 15 germane şi 1 sat cu sârbi şi
germani 7 • În ultimul sfert al Secolului Luminilor, recensămintele efectuate în
Banat sunt mai numeroase şi mult mai complete. În 1770 provincia avea o
populaţia de 319.739 locuitori 8 din care 183.450 români 9 • Doi ani mai târziu
cifra totală se ridică la 419 .720, w pentru ca în 177 4 să existe, în 642 de
localităţi, 375.740 de Iocuitori. 11 Primul recensământ modern al Ungariei, 12
efectuat între 1784-1787 JJ afla în Banat 331.719 locuitori în 57 .187 de case şi
60.976 de familii. 14 Conscripţi~i efectuată în 1797 dădea un număr de 667.912
suflete, 15 exceptând graniţa militară, din care 394.228 români, 173.653 sârbi 16 şi
100.031 germani şi alte naţionalităţi. În sfârşit, recensămintele efectuate Ia
începutul secolului al XIX-iea ne prezintă următoarea situaţie: 1804-786.789
locuitori, 17 1806-895.073 din care 564.829 români, 199.391 sârbi şi 203.999
romano-catolici în 712 localităţi 18 ; iar în 1819 - 812.107 Iocuitori. 19 Încercând
să transpunem grafic această multitudine de cifre, evoluţia demografică a
Banatului de Ia începutul secolului al XVIII-iea până în preajma epocii
moderne, rezultă următoarea diagramă (fig. 1):
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Ce concluzii se pot desprinde din analiza acestui grafic?
Remarcăm de la început o tendinţă evolutivă 19 *, chiar dacă pentru
intervalul cuprins între 1772-1787 se constată o uşoară depresiune. Următorul
interval, de 10 ani, va înregistra un salt cantitativ spectaculos cu o dublare a
populaţiei şi în continuare cu o creştere continuă până Ia 1806, după care
urmează din nou, o scurtă „cădere" cauzată probabil de foametea din anii
1814-1817. revirimentul are loc în următorii zece ani, căci în 1829 numărul
locuitorilor Banatului ajunge la 959 .451. 20 Evoluţia ascendentă a fost favorizată
de sporul natural al populaţiei, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă (hrana,
locuinţa, asanarea mlaştinilor) şi în mai mică măsură, de colonizările efectuate
de curtea vieneză. O a doua concluzie, care se impune de la sine, este păs
trarea caracterului etnic românesc al provinciei, românii deţinând, în intervalul
de timp analizat, primul loc. ca număr şi ca pondere în totalul populaţiei. (Un
studiu aprofundat al evoluţiei demografice a Banatului de la 1718 şi până în
preajma revoluţiei de la 1848 socotim ca ar fi foarte util şi de mare interes
pentru istoriografia noastră).
Ne vom îndrepta atenţia, în continuare, asupra conscripţiei efectuate în
anul 1824 în Banat 21 de către forurile ecleseiastice, probabil la cererea celor
politice superioare. Dintru început se impun a fi făcute trei precizări:
1. - este cuprinsă doar populaţia de confesiune ortodoxă;
2. - datele cuprinse în document au fost centralizate la începutul anului
1825. 22 ele reflectă numărul locuitorilor de confesiune ortodoxă din această
provincie în anul 1824;
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3.
întrucât lipsesc din
document situaţiile statistice din
protpresbiteriatele Kikinda, 23 Becicherecul Mare, 24 Hitiaş, Panciova 2 ~ şi Jebel, nu
am putut stabili cu exactitate repartiţia populaţiei pe comitate.
Conscripţia cuprinde la fiecare localitate numărul caselor, al familiilor,
sexul.; totalul locuitorilor, naţionalitatea (români, sârbi, aromâni şi greci),
numărul şcolilor şi limba în care se preda în acestea. Sunt de asemenea indicate hramul lăcaşelor de cult şi numele celor care oficiau în ele.
Menţionarea vârstei şi a profesiei ar fi completat în chip fericit
conscripţia. Oricum, datele sunt aproape complete, dar îndeosebi complexe, fapt
ce ne permite să desprindem câteva concluzii deosebit de interesante, socotim
noi, pe care le vom prezenta în final.
Sunt menţionate 858 de localităţi din întreaga provincie, excepţie făcând
cele colonizate în exclusivitate cu germani sau de unde românii fuseseră mutaţi
pentru a face loc coloniştilor. Dacă le adăugăm şi pe acestea obţinem un
total de 878 de aşezări pentru întreg Banatul.
Organizarea administrativă s-a intersectat cu cea eclesiastică, existând în
plan administrativ - 3 comitate, iar în cel confesional două episcopii (dioceze)
- cea a Timişorii şi cea a Vârşeţului, acestea la rândul lor cuprinzând mai
multe protopresbiteriate - 10 în cea a Timişorii (Timişoara, Kikinda Mare,
Becicherecul Mare, Cenad, Ciacova, Panciova, Lipova, Făget, Jebel şi Hitiaş) şi
5 în cea a Vârşeţului (Vârşeţ, Biserica Albă, Vărădia, Caransebeş, Lugoj şi
Mehadia). Prima cuprindea partea de câmpie şi o porţiune din zona montană
(Făgetul), cea de-a doua episcopie cuprindea zona colinară şi montană a
Banatului.
Existatu, în 1824, în episcopia Timişorii 65.795 de case, iar în cea a
Vârşeţului - 41.416 şi 99.803 familii în prima, respectiv 63.021 în a doua. Pe
sexe, situaţia se prezintă astfel: 227 .029 locuitori de sex masculin şi 221.472
de sex feminin în cea a Timişorii şi 137 .185 locuitori de sex masculin şi
133.758 de sex feminin în cea Vârşeţului, ceea ce dădea un total de 448.501
suflete pentru prima şi 270.943 pentru cea de-a doua. Repartizarea pe
protopresbiteriate se poate urmări în tabelul de mai jos:
26

27

Protopresbiteriatul

Timişoara

Kikinda Mare
Becicherecul Mare
Cenad
Ciacova
Panciova
Lipova
Făget

Nr.

11656
7236
5412
5424
5479
6715
8504
3978

Nr.
case

familii

17031
10905
10225
8275
9116
14313
10342
4545

38591
25558
23252
18537
21245
33688
22802
10337

M

F

Total

37777
24752
22653
18266
19759
32923
22635
10406

76368
50310
45905
36803
41004
66611
45437
20743
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Jebel

5872
5019

8863
6208

19082
13937

18496
13805

37578
27742

65795 29

99803 30

227029

221472

448501

Nr.

Nr.
case

M
familii

F

Total

Lugoj
Mehadia

9537
7536
8244
6066
6366
3767

14407
12632
11692
8767
7527
7996

32068
28283
22300
19316
16572
18646

30936
27609
21829
18763
16522
18099

63004
55892
44129
38079
33094
36745

TOTAL:

41416 31

63021

137185

133758

270943

suma obtinem pentru întreg Banatul:
162824
364214
107211
familii
Ioc. de
case
sex M

355230
loc. de
sex F

719444
locuitori de
confesiune

Hitiaş

TOTAL:

Protopresbiteriatul

Vârşet

Biserica

Albă

Vărădia
Caransebeş

Făcând

ortodoxă

Este însă, dificil de stabilit numărul total al populatiei, întrucât nu dispunem de date complete care să ne permită consideraţii mai ample. Cifrele pe
care le cunoaştem, deocamdată, nu concordă unele cu altele. După evidenta
registrelor matricole existau în anul 1829 (în Banat) 959 .451 de suflete 32 din
care 655.147 ortodocşi, 282.557 catolici, 18.101 protestanti şi 3.646 evrei, dar
într-o lucrare apărută tot în acel an' 3 şi care citează conscriptia din 1825, 34
cifrele indică o popula fie de 1.017 .120 de locuitori. 35 Retinem aceste informatii
cu titlu provizoriu, pentru a încerca să alcătuim un tablou general al
nationalitătilor din această provincie. El ar arăta astfel:
Români

Sârbi

Germani,
ung.

499352

218724

297676

Bulgari
catolici

Greci

Aromâni

Evrei

1080

488

3646

Potrivit conscriptiei din 1825 avem în procente, pe confesiuni: 70,70%
29,30% catolici, protestanti şi altii. Revenind la dalele din conscriptia pe care o analizăm, obtinem, tot în procente: 69,40% români, 30,40%
alti ortodocşi, ceea ce înseamnă:
ortodocşi şi
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Români

Sârbi

Greci

Aromâni

Total

499352

218724

1080

488

719444

Remarcăm

în ambele situaţii, că populaţia majoritară o formau românii,
aproape un secol de colonizări de populaţii alogene care nu au reuşit
însă să modifice tabloul etnic al Banatului, care a rămas şi în continuare o
provincie românească.
Să ne îndreptăm în continuare atenţia asupra cifrelor care ne indică
numărul membrilor dintr-o familie, dintr-o casă, a familiilor dintr-o casă, precum şi a împărţirii pe sexe a populaţiei, oferind, în cazul din urmă o situaţie
statistică în procente. Media familiilor într-o casă era de 1,51, ceea ce ne
îndreptăţeşte să afirmăm că situaţia caselor se îmbunătăţise simţitor şi că
aproape fiecare cuplu dispunea de o gospodărie proprie. Acel 0,51 reprezintă,
cu siguranţă a treia generaţie - bătrânii, care continuau probabil, din diferite
motive să locuiască în aceeaşi casă cu tinerii căsătoriţi. 37
O familie cuprindea, în medie 4,41 membri, în timp ce media/casă era
de 6,7 l ceva mai mare decât în 1804, când ea a fost de 5 ,8 ,38 dar cu precizarea că ultima cifră era raportată la întreaga populaţie.
Pe sexe, populaţia masculină întrece cu puţin pe cea feminină, după cum
lesne se poate observa din cifrele prezentate mai sus, revenind, în procente
50,62% pentru sexul masculin şi 49,37% pentru cel feminin, situaţie care se
menţine, în general, şi la copii botezaţi, aşa cum se va vedea mai jos.
Interesantă este şi situaţia celor mai mari localităţi bănăţene Ia începutul
epocii moderne. Şi aici ponderea populaţiei româneşti este foarte mare, Lugojul,
Caransebeşul, Făgetul, Ciacova, Lipova, menţinându-şi caracterul etnic românesc.
În Lugoj, de exemplu, existau, în 1821 49 negustori români din 67 şi 270
meseriaşi din 376 39 • Pe naţionalităţi avem următoarea repartiţie:
după

Oraşul

Români

Sârbi

Aromâni

Greci

Total

Timişoara

4173
4772
3047
2945
2044
1584
791

1226
27
66
1828
618
40
4

83
3
7

144
6
98
97
60

5626
4808
3218
4870
2755
1624
795

Lugoj
Lipova
Sânicolaul Mare
Ciacova
Caransebeş
Făget

33

În 1825 Timişoara avea o populaţie de 11.098 de locuitori din care
4.173 erau români. Ei erau majoritari în cartierul Fabric (3104) şi în cetatea
veche (Vetero Allodium) (964). De altfel, zona din jurul (Timişoarei) oraşului
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era românească în proporţie de 93,73%, confirmându-se astfel faptul că denumirea de „Vlaşca" sau „Ţara Românească" pe care o primise această regiune
42
încă din evul mediu
se menţinea intactă şi în primul sfert al secolului al
XIX-iea.
Menţionăm la început că lipsesc din această conscripţie datele referitoare
la vârsta populaţiei. Cunoaştem, totuşi, dintr-un alt document 43 numărul elevilor
de vârsta şcolară (7-12 ani) din districtul şcolar al Timişoarei în 1825. În cele
176 de şcoli (în total 188) de unde au fost trimise situaţiile şcolare, existau
4.888 de elevi. Să reţinem deocamdată această cifră, urmând ca cercetări
ulterioare să aducă mai multă lumină în această problemă şi să ne permită să
formulăm concluziile noastre.
Să adăugăm la aceşti copii de vârstă şcolară pe cei născuţi şi botezaţi în
anul respectiv: 21.806 în episcopia Timişorii şi 11.353 în cea a Vârşeţului,
obţinând astfel un total de 33 .159 suflete 44 din care 17 .009 băieţi şi 16.150
fete. Fragilul avantaj al sexului masculin se menţine şi în acest caz, ca de
altfel, şi în cel al decedaţilor: din totalul de 22.844 (15.083 în episcopia
Timişorii, 7 .761 în cea a Vârşeţului) 11.573 au fost de sex masculin şi 11.272
au aparţinu sexului feminin. 45 Obţinem un spor natural de 10.315 suflete
pentru întreg Banatul (6.723 pentru episcopia Timişorii şi 3 .592 pentru
episcopia Vârşet), ceea ce vine să întărească afirmaţiile de mai sus privitoare
la evoluţia demografică ascendentă a acestei provincii, îndeosebi de la finele
secolului al XVIII-iea, ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale
populaţiei. O dovadă în acest sens sunt şi cele 7 .049 familii constituite în
1824,46 4.476 în episcopia Timişorii şi 2.573 în cea de-a doua, cam tot atâtea
gospodării nou înfiinţate. Era acesta, opinam noi, un semn al înscrierii
societăţii bănăţene pe o orbită denografică ascendentă la începuturile epocii
moderne şi totodată, triumful vieţii asupra morţii, dovadă şi cei 1.031.047
locuitori ai Banatului în anul 1836. 47
O situaţie interesantă prezintă şcolile din satele bănăţene, interes care
sporeşte şi datorită faptului că pentru această perioadă nu dispunem încă de
lucrări de specialitate în istoriografia noastră care să abordeze această problemă.

Aşadar

câte

şcoli

existau în Banat în primul sfert al secolului trecut? Din
că 581 de localităţi dispuneau de o şcoală.
Întrucât avem datele la câteva protopresbiteriate (vezi mai sus) cunoaştem
limba de predare a disciplinelor de învăţământ la 436 dintre ele: în 337 de
şcoli se predă în limba română, în 71 în cea sârbă, 27 aveau limba de predare
română şi sârbă, iar una singură (cea de-a doua din Orşova veche) limba
greacă. Câteva sate din jurul Timişoarei aveau o situaţie deosebită. La
Sânandrei, unde din totalul de 589 de ortodocşi românii erau în număr de
424 50 se menţionează în document ca, întrucât „numărul românilor este mai
mare s-a instituit în şcoală limba română ... " 51 • Şi în Satchinez (azi în jud.
Timiş) avem aceeaşi situaţie - din cei 2.657 de locuitori 2.004 erau români, ca
atare s-a impus introducerea limbii de predare română în şcoală, ca dealtfel
şi în Becicherecul Mic (768 români şi 746 sârbi) şi Mehala (azi cartier al
conscripţia

cercetată

rezultă

49

52

320
https://biblioteca-digitala.ro

2.137 români şi 957 sârbi) 5 '. Un caz aparte îl prezintă satul Parţa
(la sud de Timişoara) unde, deşi românii reprezentau 2.353 de suflete din
totalul de 2.859, copii lor erau obligati să asculte învăţătorul predând în limba
sârbă • Toate aceste exemple confirmă, încă odată, preponderenţa elementului
românesc în ansamblul populaţiei Banatului în general şi al celui de confesiune
ortodoxă, în particular. Cazul localităţii Sacoşu Maghiar (azi în jud. Timiş)
populată în exclusivitate cu români - 2.262 de suflete 55 - menţiune făcută şi
într-o lucrare apărută la sfârşitul sec. al XVIII-lea 56 , ni se pare revelator în
sensul celor afirmate mai înainte.
Care au fost cauzele ce au condus la creşterea demografică a Banatului
la începtul secolului trecut?
Ele sunt, în primul rând, de natura economică, dar şi sociale, politice,
administrative, culturale şi sanitare.
Din punct de vedere economic, progresul acestei provincii este evident la
cumpăna secolelor al XVIII-iea - al XIX-iea.
Cultivarea intensivă a pămârttului, sporirea numărului de animale,
exploatarea bogăţiilor solului şi subsolului, introducerea şi extinderea unor
culturi noi, ca cea a orezului şi apoi a cartofului, au avut o influenţă benefică
asupra ţăranului bănăţean şi a gospodăriei sale.
Se adaugă la acestea şi fertilitatea solului din Banat unanim recunoscută
de toţi cei care au trecut pe aici. Într-o Iucrare apărută la Paris în 1809 57 se
menţiona, în sensul celor afirmate mai înainte ca: „Pământurile cele mai fertile
există în Banat... unde terenul, neavând nevoie de nici un îngrăşământ, conţine
forţe suficiente pentru a produce cel mai frumos grâu ... " 58 mare parte fiind
exportat ceea ce a dat Banatului numele de „veritabila magazie" 59 (a regatului
Ungariei N.N.). Să mai adăugăm doar cirezile de vite, turmele de oi şi hergheliile de cai care creşteau sub cerul liber în câmpia timişană, culturile de
porumb, ovăz, orez, 61 viile şi livezile din zona Lugojului şi Lipovei şi vom
obţine astfel imaginea unei provincii bogate în resurse de hrană, fapt confirmat
şi de cei 1.500.000 de florini venituri pe care îi plătea, anual provincia
administraţiei imperiale, ceea ce a constituit una dintre premisele importante
ale saltului demografic ascendent din primul sfert al secolului al XIX-iea.
Consecinţa în plan social a fost creşterea numărului familiilor şi al gospodăriilor. Nu mai puţin important este şi faptul, în plan politic, ca încetarea
conflictelor austro-turce şi stabilizarea situaţiei la graniţa dintre cele două
imperii au adus linişte în sânul populatiei locale, care şi-a reluat vechile rosturi; s-au a închegat familii şi s-au întemeiat gospodării noi cu urmări imediate
în plan demografic.
Construirea şi întreţinerea unui sistem de drumuri a permis o înlesnire a
legăturilor dintre localităţi şi a celor interumane, o mai bună circulaţie a
mărfurilor şi a ştirilor.
Hrana este mai consistentă şi mai variată; pe lângă
mămăligă, lactate, carne, se folosesc acum pe scară largă legumele şi orezul cu
valoare nutritivă sporită. Existenia şcolilor în aproape fiecare localitate şi
creşterea numărului elevilor este un indiciu ca o parte însemnată a populaţiei
atinsese primele două nivele ale alfabetizării
cunoscând cititul, scrisul şi
Timişorii,

54

60

62

63

64
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socotitul ceea ce i-a permis să ia astfel contact cu măsurile igienico-sanitare
impuse de administratia austriacă, 65 pentru preîntâmpinarea izbucnirii unor epidemii cu efecte negative asupra populatiei.
Ce concluzii se impun a fi relevate după prezentarea şi analizarea
datelor cuprinse în conscriptia de la 1825?
Se remarcă păstrara caracterului etnic românesc al Banatului după mai
bine de un secol de colonizări de populatii de etnii diferite. Semnificatia este
ponderea elementului românesc în totalul populatiei şi în totalul celor de confesiune ortodoxă precum şi prezenta lui masivă în principalele aşezări urbane,
şi, nu în ultimul rând, numărul mare al şcolilor cu limba de predare română.
Observăm o creştere a numărului de familii comparativ cu sfârşitul
secolului al XVIII-iea - consecintă a îmbunătătirii calităţii vietii, aşa cum
menţionăm mai sus, şi un spor natural de 10.315 suflete într-un singur an; de
mentionat este şi echilibrul dintre sexe în ansamblul populaţiei ortodoxe, cu un
sensibil avantaj al sexului mascluin, ca dealtfel, şi numărul mare al născuţilor
- semn al înscrierii societăţii bănătene pe o orbită ascendentă. Un studiu
aprofundat al evoluţiei demografice a Banatului de la 1718 până în preajma
revoluţiei de la 1848 socotim că se impune a fi realizat prezentând un interes
deosebit pentru istoriog:rafia noastră.
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SOME REMARKS CONCERNING THE BANAT POPULATION
IN 1825
Summary
On the basis of the documents from archives and the stat1st1cs made in the
epoch, the author presents his own opinions about demographic growth in Banat in
the XVIII-th Century and the beginning of thc XIX-th Century, as well as the
implications of the colonisation organised by the Habsburg Empire.

325
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

CONTRIBUŢII DOCUMENTARE PRIVIND REVOLUŢIA DE LA 1848 ÎN

BANAT (MARTIE - IUNIE)
Stelian

Mândruţ

Istoriografia românească despre fenomenul revoluţionar de la 1848 în
Banat, cumulează, de la momentul de referinţă semnat de regretatul specialist
l.D. Scuiu în 1968, o suită de articole, studii, restituiri documentare, monografii
de respiraţie locală ori extinse din punct de vedere istorico-geografic, tratări
vizând personalităţi mărunte sau marcante în peisajul desfăşurării evenimentului
narat pentru segmentul de timp menţionat.
Analizele în cauză, pertinent efectuate de cercetători, în mare majoritate
proveniţi din zona discutată, se bazau pe un material documentar, preponderent
inedit. Se încerca, acum, să se releve atât particularităţile faptelor dezvoltate de
situaţia specifică a Banatului istoric, cât şi angrenarea acestuia în contextul
revoluţionar general românesc, seria de paralelisme şi interferente, inevitabile
cu evenimentele petrecute în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, fără
să se omită strădania de integrare în cadrul mai amplu, central şi sud-est
european.
Excursul istoriografic autohton din ultimele două decenii, preliminase şi
adâncise, totodată, cercetarea şi sublinierea unor noi direcţii, dincolo de un
tradiţionalism, deja încetăţenit. Accentul deosebit pe exploatarea datului inedit
este urmat firesc de interpretarea novatoare privind caracteristici ori specificităti, optiuni programatice, vizualizarea imaginii celuilalt, impactul termenului
(noţiunii) de revoluţie şi revoluţionar în înţelegerea, gradat analizată, de
fruntaşii intelectuali sau oamenii simpli, participanţi, marcarea rolului personalităţii, cu un atribut major pentru Eftimie Murgu, de exemplu: nici instituţiile
laice, nici cele clericale nu sunt neglijate, ori aportul naţiunilor (naţionali
tăţilor) locuitoare în aria istorico-geografică evidenţiată.
Paleta de lucrări istorice româneşti dintre anii 1968-1995, extrem de
diversă tematic, chiar în abordarea unui subiect unic, reflectă determinările
social-economice şi politico-nationale ale demersului revoluţionar întreprinse de
către românii bănăţeni, şi nu numai în anul 1848-1849. 1
În ceea ce priveşte aportul, neîndoielnic în definirea staţiilor majore din
desfăşurarea evenimentelor în Banatul intervalului menţionat, reprezentat de
istoriografia germană şi sârbă, un minim de informaţii bibliografice pentru
momentul dat ne împiedică să rostim un punct de vedere în legătură cu
realizările obţinure în ultimii ani. 2
Mult mai completă se prezintă ştiinţa istorică ungară pentru răstimpul
dat, cu lucrări generale şi studii particulare despre evoluţia fenomenului
revoluţionar în aria geografică amintită. Interpretarea aparte, fondată pe un
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inedit material arhivistic, vizează colaborarea naţionalităţilor şi tentativele de
rezolvare a problemei naţionale, cu deosebire în vara anului 1849. Accentul în
cercetare efectuată de specialiştii maghiari se pune abstinent, pe motivarea
cursului evoluţiei conflictului ungaro-sârb, pe înţelegerea sensului naţional al
gestului manifestării românilor privind abolirea supremaţii religioase străine, pe
implicaţiile mişcărilor sociale locale, pătrunse de un puternic caracter anti/
nobiliar, fără să se omită interesul aparte faţă de justa percepere a rolului
zonei de graniţă, ca şi a unor figuri deosebite în timp şi spaţiu, dintre care se
detaşează, fără putinţă de tăgadă, E. Murgu.~
Majoritatea specialiştilor preocupaţi de pătrundere sensurilor evenimentelor
petrecute în Banatul anilor 1848-1849, au subliniat faptul că orientarea spre
revoluţia ungară, constatată aici într-o primă fază, valabilă şi în alte zone,
precum în Partium şi Maramureş, poate fi explicată prin raţiuni politice
generale, coroborate cu anumite particularităţi, generate de condiţiile istorice
date; respectiv, de un context istorico-geografic aparte, un mod de viaţă şi de
gândire, deopotrivă reflectat în planul mentalului particular şi colectiv. Fără să
se treacă, însă, la generalizări ori absolutizări definitive, ci doar la sublinierea
unui anume colorit special, mai ales atunci când diferenţierile amintite şi
precipitarea faptelor în timp au determinat deosebiri în orientare, în comparaţie
cu românii din Transilvania, de pildă, chiar dacă scopul şi efortul iniţial
pentru un unic şi comun front autohton, întru împlinirea tuturor dezideratelor
propuse, rămăsese totuşi o constantă viabilă în spaţiul dat, certificată de
încercările făcute pentru suprimarea câtorva direcţii paralele de acţiune şi
aflarea, astfel, a căii sigure şi fructuoase în plan politic şi naţional.
Drept urmare, considerăm necesară enumerarea suitei de caracteristici
proprii Banatului, deoarece, toate acestea, cumulate şi în coroborare cu factorii
externi zonei istorico-geografice dezbătute, au preliminat, desigur sub influenţa
directă a revoluţiei ungare, tocmai dezvoltarea „aparte", astfel numită pentru
evenimentele petrecute aici, într-un strict definit interval temporal, adică până
în toamna anului 1848.
Mai întâi, încorporarea politică Ia Ungaria în 1788, deci inexistenţa unui
statut autonom, favorizase, în primăvara anului 1848, acceptarea tacită a
cuceririlor revoluţiei din partea populaţiei majoritare. Nobilimea ungară locală
manifesta o prezenţă „opresivă" moderată, justificată de absenţa unui statut
înrădăcinat în timp, de posesiuni latifundiare extinse şi de predominanţa numerică în aparatul administrativ. Mai apoi, existenţa ierarhiei clericale sârbe, cu
două diece2.e ortodoxe la Timişoara şi Vârşet, permanentizase un motiv de
conflict naţional cu românii, interesaţi şi îndreptăţiţi în abolirea supremaţiei
religioase neavenite. Şcolile confesionale slavizate au avut drept consecinţă,
adâncirea adversităţii dintre clerul înalt sârbesc şi intelectualitatea românească,
cu repercursiuni şi ulterioare generalizări în toate mediile sociale autohtone
locale; continua sursă de disensiuni şi resentimente reciproce, fusese abil
exploatată după martie 1848 şi de către guvernul revoluţionar ungar. Contrastul
apărea, astfel, foarte evident: Pesta încerca să tolereze un minim naţional în
domeniul şcolar şi bisericesc pe seama sârbilor, menţinea clerul respec~iv cu
privilegii faţă de români, cu amendamentul că prerogativele de administraţie
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religioasă şi

cele de natură şcolară, reclamate în timp şi spatiu, vor fi transformate, oportun, în atribuţii nationale de tip modern în cazul Voivodinei.
În conjunctura dată din primăvara anului 1848, „scenariul" elaborat de
istoricul 1.D. Suciu pentru românii bănăteni din cele trei comitate existente
(Caraş, Timiş, Torontal), graniţa militară depinzând încă de autoritatea Vienei,
se baza pe dubla iprimare naţională, venită din partea maghiară şi sârbă,
reprezentată de autorităţile comitatense, de proprietarii funciari, de episcopia
sârbă, clerul superior din dieceze, cu impact serios şi imediat asupra împlinirii
aspiraţiei reale în plan politic şi bisericesc a micii burghezii româneşti, formată preponderent în mediul urban din negustori, meseriaşi, preoţi, învăţători,
ofiţeri, funcţionari ori ţărănimea de la sate. 4
Programul revoluţionar, formulat în 12 puncte la Pesta de tineretul revoluţionar, acceptat de Dietă şi sancţionat ulterior de către împărat (11 aprilie
1848), a favorizat implicarea românilor bănăţeni în adunările populare sporite
către mijlocul lunii martie 1848, în legătură cu împrejurările proprice instituirii
unor schimbări constituţionale. Reacţia constatată documentar fusese imediată şi
spontană, îndeosebi la oraşe şi în localităţile mai importante.
Mărturiile arhivistice rămân edificatoare cu privire la evenimentele
petrecute în reşedinţa comitatului Timiş, începând cu data de 18 martie 1848,
odată cu anunţarea desfiinţării cenzurii şi a introducerii libertăţii presei.
Şedinţa extraordinară, convocată acum, reunea participarea reprezentanţilor
diferitelor categorii sociale locale, ce au adoptat decizii unanime vizând păs
trarea ordinii şi a liniştii publice în oraş şi pe teritoriul comitatului, existenţa
comisiei de 30 membri, incluzând şi mulţi români, proclamaţia lansată, înfiinţarea gărzii cetăţeneşti, dezideratul exprimat ca graniţa militară să devină independentă de Viena, iar locuitorii să fie scutiţi de sarcinile militare speciale.
Măsurile respective au stârnit însufleţire deosebită în populaţie, manifestată
frecvent sub forma adunărilor populare.
Toate aceste acţiuni locale, ca şi altele constatate, extinse în zone, se
cadrau ideii generale dezvoltate de guvernul revoluţionar ungar ori de autoritatea ortodoxă în legătură cu menţinerea ordinii nobiliare existente prin
mijloace paşnice şi aplicarea metodei convingerii. La fel, în fond, ca şi cea de
popularizare a legilor privind generalizarea sarcinilor publice, desfiinţarea
dijmei bisericeşti şi lichidarea relaţiilor urbariale, toate urmând să fie
sancţionate de împărat şi grabnic aplicate în practică. Într-o atare direcţie se
canalizau proclamaţia consiliului oraşului din 20 martie, ce îndemna la
respectarea monarhului, a reformelor, libertăţii, păcii, ordinii, adunarea populară
din 22 martie, precum şi asigurările primarului Johann Preyer din 28 martie
1848. 5
Alte informaţii interesante despre situaţia internă şi specifică oraşului
Timişoara şi locuitorilor săi, încercările repetate de organizare a gărzii locale,
interzicerea manifestărilor antisemite, în acelaşi spirit declarat al păstrării
egalităţii, înţelegerea şi acceptarea toleranţei reciproce în spiritul proclamării
libertăţii şi fraternităţii depline, constituie elemente componente ale majorităţii
actelor oficiale emanate de la conducerea oraşului la sfârşitul lunii martie şi
începutul lui aprilie 1848. 6
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Un curs oarecum identic îl demonstrează evenimentele petrecute în
capitala comitalului Caraş. La 20 martie curent, adunarea lărgită a congregatiei
reunite Ia Lugoj decidea, printre altele, aderarea la cele 12 puncte exprimate Ia
Pesta, generalizarea dreptului de vot, fără nici un fel de restricţii, stabilirea
unei comisii pentru supravegherea ordinii publice, asigurarea securitătii personale şi a averii nobiliare, formarea de grupuri împuternicite cu aducerea la
cunoştintă publică a legilor pe localităti, desigur, odată cu traducerea simultană
în limba naţionalităţilor. Libertarea şi egalitatea, unanim revendicată în
adunarea populară din 21 martie, de fapt şi în continuare, până în debutul
lunii aprilie, au întărit spiritul revoluţionar existent. Legile promulgate cu
privire la purtarea comună a sarcinilor obşteşti, desfiinţarea dijmei preoţeşti şi
a relaţiilor urberiale, au condus la mişcări ţărăneşti reduse în intensitate, pe
momentul dat, cu consecinte imediate în serioase mobilizări militare în zonă, în
urgentarea definitivării proportiei numerice a gărzii cetăteneşti, toate acestea
beneficiind de certe atestări documentare. 7
În răstimpul sus amintit, românimea din Banat, mai cu seamă cea din
aria urbană, de puternic contact cu ecoul direct şi imediat aplicabil al tezelor
răspândi te de revolutionarii maghiari, acceptase, reprezentată îndeosebi de
fruntaşii micii burghezii locale, să participe, fără echivoc, la campania electorală
pentru congregaţiile comi tatense, unde să fie admisă conform
procentajului restrâns ori extins, cât de numărul voturilor; la fel, se manifesta
şi conlucra, în diferite comitete şi comisii, în tocmai ideea că legile transpuse
în faptă vor favoriza emanciparea religioasă şi politică proprie, îndeosebi în
contextul conflictului ungaro-sârb din sfârşitul lunii martie 1848, provocat de
respingerea celor 17 puncte de către Pesta. „Apelul către români", formulat în
23 martie, reprezintă, acum, un prim manifest cu caracter programatic, elaborat
de cei câţiva martori oculari ai evenimentelor revoluţionare, influenţaţi de
programul reformei. Acesta includea, deopotrivă, expresia unui ataşament general european, combinat cu revendincări locale, reduse la preocuparea de a se
obţine delimitarea politico-administrativă, anularea autorităţii bisericii sârbe,
chestiuni sociale, abolirea relaţiilor feudale, egalitatea în faţa legilor, asigurarea
predării limbii materne în şcoală etc.
Numai într-un asemenea sens declarat, se poate interpreta şi înţelege,
acceptarea „uniunii" de către populaţia majoritară numeric în zona istoricogeografică dată, supusă mereu la presiuni şi vexaţiuni din partea clerului sârb,
şi anume, drept o posibilitate de acţiune unitară românească pentru atingerea
unei evoluţii, dorite fireşti, în toate planurile . Astfel că, în mod treptat, se
creează, în primul rând printre fruntaşii românilor bănăţeni un curent de
acceptare a legilor revoluţiei ungare, inclsuvi a „uniunii", cu condiţii naţionale,
explicitate însă.
Dominanţa nobilimii liberale ungare în conducerea revoluţiei din Banat,
accentuată odată cu sanctionarea de împărat a legilor principale de la
Bratislava, concura la democratizarea climatului public general, acţiune extinsă
pe orizontală şi verticală, îndeosebi în parametrii strădaniei de înlocuire a
vechiului aparat administrativ, mai cu seamă la nivelul satului, prin tendinţa
intensificată de a se introduce administraţia locală, reprezentativă pentru
8
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populaţia majoritară, respectiv romana, odată cu alungarea notarilor şi
primarilor. Astfel se putea favoriza împlinirea treptată a câtorva din aspiraţiile
social-economice şi naţionale autohtone.
Legea agrară, de exemplu, intrată în vigoare doar la 22 aprilie 1848,
proclama iobagii şi jelerii urbariali drept oameni liberi şi proprietari de sesii,
defavorizând, totuşi, categoria socială lipsită complet de pământ, cu doar
parţiale satisfactii imediate în plan economic. Tergiversarea aplicării practice a
legii, laolaltă cu alti factori, enumerati acum: situaţia iobagilor contractualişti,
chestiunea neclarificată privind ocupările forţate de hotare, păşuni şi păduri,
menţinerea dijmei în struguri, invocarea de restanţe urbariale şi multe altele,
constituiau un imbold esenţial pentru amplitudinea seriei de mişcări şi
răzvrătiri ţărăneşti, iniţial de un caracter spontan, iar apoi tot mai puţin
întâmplătoare. Deşi iobăgia fusese practic abolită până în debutul lunii aprilie
1848, fenomenele sociale menţionate vizau tocmai sistemul menţinerii
robotelor, prin refuzul gradat de prestare, doleanta pământului restituit în
întregime, cerinţa rezolvării problemei păşunilor şi pădurilor, coroborate cu
frământările antiadministrative Ia nivel rural: garda natională percepută, de
pildă, drept un mijloc de stoarcere a obligatiilor de susţinere materială,
schimbarea juzilor şi notarilor, adică tocmai încercarea de înlăturare a corupţiei
feudale constatate şi introducerea gradată a dreptului de liberă judecată locală,
precum şi un alt aspect, de puternică coloratură naţională, respectiv, acţiunile
desfăşurate pentru retrocedarea bisericilor şi
şcolilor româneşti de sub
autoritatea sârbă. 9
Legile decretate şi intrate treptat în vigoare pe întreg spaţiul istoricogeografic al Banatului, au fost receptate cu un scăzut interes în zona minieră
din partea sudică a comitatului Caraş, datorită unui cum ul de factori, dintre
care enumerăm: nespecificarea niciunui aspect cu referire la condicţiile grele
de viată şi muncă ale minerilor, indiferent de naţionalitate, omiterea cu bună
ştiintă a autonomiei orăşăneşti deţinute, fapt ce includea imunităţi fiscale şi
administrative, dar asupra căreia plana pericolul abolirii, prin noua reorganizare
comitatensă.

De importanţa, primordial economică, a localităţilor miniere: Oraviţa,
Dognecea, Moldova Nouă, Bocşa etc., dar şi strategico-militară, cu previziune
ulterioară în timp, concomitent cu degradarea relaţiilor ungaro-sârbe, iar mai
apoi cu cele dintre Pesta şi Viena, se vădea extrem de convins în rapoartele
elaborate, directorul conducerii montanistice locale, Gustav Gronzenstein, un
adept trainic al politicii guvernului revoluţionar maghiar în zonă şi, totodată,
pion principal în tactica adoptată de către oficialitate. Dacă la început, marcat
puternic de spiritul ideilor novatoare revoluţionare, conducătorul oficiului
minier se declarase de acord cu instituirea unor relaţii de colaborare cu
autorităţile comitatense, fiindcă acestea reprezentau tocmai existenţa guvernului
responsabil dorit, la fel, cu participarea la alegerile locale şi naţionale, de
deputaţi, mult mai târziu, respectiv către sfârşitul lunii aprilie 1848, mesajele
schimbate, în dublu sens, mărturiseau teze contrare, datorită impactului
„agitaţiilor şi instigaţiilor" localnicilor din Dognecea şi Oraviţa, cu firească
urmare în stabilirea unui alt „modus vivendi", adică dreptul de intervenţie
comitatens. io
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Revenind cu analiza în planul vietii politico-nationale, evenimentele
în Banat în cursul lunii aprilie 1848, ne obligă să repunem pe tapet
rolul asumat de Eftimie Murgu după eliberarea sa din închisoare şi lansarea
„Proclamaţiei către români". Acceptarea „sine die" a Uniunii, exprimată acum,
se făcea într-un context strategica-tactic extrem de defavorabil pentru români,
în ansamblu, aflaţi pe traiectoria gravitaţiei către Pesta şi datorită şocului,
deliberat provocat de către liderii mişcării naţionale sârbe, prin enunţarea
existenţei voievodatului autonom la Carloviţ, prin instituirea „statariului" şi a
altor măsuri ferme, adorate de către comisarul guvernamental în zonă,
Csernovics Peter.
Ne punem întrebarea, dacă disponibilitatea autohtonă de aliniere la
politica guvernului revoluţionar, evidenţiată şi de Murgu, ca atare, să fi fost
oare rezultatul unui lăuntric sentiment dictat de prudenţa specifică naţiunii
aflate în dublă capcană: socială şi naţională, cu seria de echivocuri ori conciliatorisme inculpate, şi, mai apoi răsfrânte? Datele concrete în acest sens,
cuprinse sub formă de adrese ori circulare, atestă pozitia favorabilă, îngă
duitoare, manifestată deschis de către E. Murgu în raport cu idealurile concrete
ale revoluţiei ungare. Scrierile sale contemporane timpului şi, ulterioare
evenimentelor în sine, denotă faptul că gândirea fruntaşului român asimilase şi
egalizase, totodată, termenul de revoluţie cu noţiunea de reformă, remarcând
just aspectul legal şi reformist; adică, tocmai măsurile de sus în jos, legile
sancţionate de împărat, ofereau caracterul reformist-legalitarist, viabil şi necesar
stării românilor bănăţeni, confruntaţi permanent cu cerbicia autonomiei exclusiviste sârbeşti, situaţie determinată decisiv, desigur, şi de coordonatele relaţiei
dintre Pesta şi Viena.
Murgu se arăta convins de faptul că alternativa autonom1e1 nu avea un
precedent istoric şi constituţional pe seama românimii bănăţene. Concepţia
expusă acum în primăvara anului 1848, despre tocmai impunerea intereselor
naţionale, viza obţinerea unei palete de drepturi într-un cadru statal liberaldemocratic existent şi favorizat de revolu\ia maghiară. Acelaşi lider politic se
manifesta, tot mai convins îngrijorat, de faptul că pentru momentul discutat,
chestiunea vitală în disputa româno-sârbă privea numai biserica, iar relatia faţă
de Pesta decurgea ca atare: pentru cei dintâi, pctenţii, îngăduitori, solicitând
sprijin şi, pentru cei din urmă, mai ostili şi declaraţi, de acum, concurenţi în
disputa pe faţă.
Documentele editate pentru intervalul dat confirmă atitudinea lipsită de
echivoc a revoluţionarilor unguri faţă de disputa româno-sârbă, în făţişă
declanşare pe planuri multiple: deosebita atenţie faţă de persoana şi activit~tea
desfăşurată de Murgu, nararea evenimentelor de la Kikinda din sfârşitul lunii
aprilie 1848, ca şi instituirea funcţiei comisarului regal plenipotenţiar, mentionat mai sus, Csernovics Peter, drept factor politic autorizat să restabilească
ordinea publică constituită, să reprime îndeosebi agitaţiile sârbeşti din comitalul
Torontal şi să introducă şi aplice sistemul de judecată statarială.
În conjunctura provocată, acum şi astfel, de ruptura intervenită între
aspiraţiile sârbeşti şi politica maximă, intransingentă, a autorităţilor revoluţionare maghiare, manifestele speciale adresate de cei dintâi în legătură cu
săvârşite

11
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posibila alianţă, negau cu consecvenţă dreptul la naţionalitate şi autodeterminare, favorizând, însă, accelerarea tentativei românilor bănăţeni de a se
detaşa, cu orice preţ, de sub ierarhia bisericească şi şcolară străină. Fenomenul
era urmărit atent şi sprijinit tacit de Pesta, în intenţia mărturisită de a devia
mişcarea naţională română de pe un posibil făgaş autonom. Oficialităţile
utilizau în scop propriu veleităţile dominatoare sârbe din Voivodina, controlând,
astfel, temporar şi interesul românilor bănăţeni, vehiculând tocmai teza apărării
identităţii etnice a celor în cauză, ameninţaţi de „asimilarea" sârbă. Manevra în
sine constituia un proces aparte şi contrar, oarecum, celui survenit iminent în
viaţa şi acţiunea românilor transilvani într-un acelaşi răstimp istoric determinat.
Situaţia agravată în Banat din pricina seriei de contradicţii pe tărân
naţional, dezvoltate de mersul revoluţiei în debutul lunii mai 1848, respectiv
impunerea prioritară a regulilor presiunii sârbe, ce negau libera existenţă
românească prin solicitările repetate exprimate în vederea recunoaşterii unui
teritoriu distinct, cu administraţie separată şi limbă maternă, coroborate cu
dezideratul independenţei bisericii ordoxe au condus la riposta Pestei întru
pararea unui iminent şi virtual pericol. Minima toleranţă arătată de mişcarea
naţională sârbă de după momentele Carloviţ şi Novi Sad, stârnise, totodată şi
reacţia de apărare a populaţiei majoritare în zonă, disensiunea, astfel creată,
fiind prompt speculată şi activ deviată de autorităţi. Numirea comisarului regal
plenipotenţiar, Csernovics Peter, avea menirea să consacre decretarea legii
excepţionale şi în comitatul Caraş, marcat de disensiuni naţionale, dar şi de
conflicte sociale. Tocmai acum survenea de la Lugoj decizia ortodoxilor români
din localitate, de a declina participarea la Congresul bisericesc stabilit pentru
27 mai curent, şi, formarea, totodată, a unei comisii care să aprobe măsurile
necesare pentru aplicarea separării ierarhice de sârbi. Se confirmau, în acelaşi
timp, atribuţiile comisiei pentru menţinerea ordinii, compusă din 150 de
membri, între care figurau mulţi reprezentanţi români, drept o firească pondere
pentru cuantumul întruchipat în ansamblul populaţiei oraşului, dar şi ca o
măsură de imediată contrabalansare a atitudinii separatiste sârbeşti . 12
Drept urmare, multe alte iniţiative luate în plan local, cu caracteristici
asemănătoare pentru toate cele trei comitale, în virtutea aceleiaşi tacite
aprobări, venite din partea autorităţilor centrale, vizau Ia unison tentativa de
percepere la reala valoare şi apoi de stăpânire, în sens de frânare, a disputei
româno-sârbe, amplificată negativ de către decizia adunării consultative de la
Novi Sad şi a celei de Ia Carloviţ, odată cu proclamaţia, lansată oficial, în 5/
17 mai. Nereuşita practică a alianţei preconizată acum, în situaţia îndepărtării
tot mai grabnice a sârbilor de Pesta, sporise, practic, posibilitatea intervenţiei
celei din urmă între românii bănăţenii nemulţumiţi; fără nici un fel de fapt
concret, însă, ceea ce va face ca dezideratul naţional, amplificat de opacitatea
refuzului sârbesc şi de neutralitatea amicală maghiară, să se coroboreze cu
datul social, acut exprimat, îndeosebi de către ţărănimea răzvrătită, pe drumul
şanselor viitoare ale evoluţiei evenimentelor generale din Banat. Desigur că în
starea dată, toate măsurile adoptate de oficialitate ori în curs de a intra în
vigoare, ţinteau consolidarea unei stabilităţi relative în plan revoluţionar,
ameninţată de un dublu factor recunoscut: naţional şi social. Câteva clişee
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mentale funcţionau, cu precădere, în lumea satului, unde, de exemplu, „statariatul" fusese acceptat cu neîncredere ori, chiar respins, la fel ca şi acţiunea
fiinţării de gărzi cetăţeneşti, deseori interpretate drept tertipuri ale guvernanţilor pentru înarmarea poporului împotriva împăratului, ipostază pentru un
stabil şi evolutiv caracter anti-sau-prehabsburgic inoculat.
Din acest fapt constatat poate deriva strădania continuă a autorităţii de a
înştiinţa permanent despre starea de lucruri existentă la anumite momente date:
alegerea arhiducelui Ştefan, drept palatin, numirea sa ca locţiitor al împăratului
în Ungaria, înfiinţarea guvernului provizoriu şi aprobarea de Viena a reformelor
propuse de Dietă. Pregătirea şi desfăşurarea campaniei electorale se face întro manieră, ipotetic „iluministă", în versiunea căreia naţiunea înseamnă, de fapt,
întregul popor şi nu numai clasa privilegiată; totul se amendează cu ideea
exprimată, clar şi concis, că prin alegeri şi deputaţii desemnaţi pentru Dietă se
va contribui la fixarea altor legi şi sisteme de impozitare pe seama poporului.
Pentru a îndepărta neîncrederea locuitorilor din comitatul Caraş, de pildă, după
constatarea dozei de monarhism existent şi critica din punct de vedere social
a paragrafelor legii agrare, cu deosebire, starea critică constatată se tinde a se
rezolva printr-un gest simplu livresc, anume ca noile legi să fie traduse şi
tipărite în proporţii corespunzătoare, cu delimitarea din punct de vedere etnic
a populaţiei în zonă.
Teritoriul montanistic din sudul comitalului Caraş, atât de necesar economic pe seama guvernului revolutionar maghiar în vederea consolidării sale
în plan general, înregistra pe mai departe, tentativele autoritătii administrative
comitatense de înfiltrare locală, tocmai în ideea vehiculată, vizând menţinrea
ordinii şi liniştii publice, ameninţată de „insurgenţa" sârbă, ca şi divergentele
moştenite şi permanentizate în legătură cu problema contribuţiilor băneşti şi a
contingentului de recruţi, cu efectuarea de anchete, cu extinderea reglementării
preţurilor în localităţile din propria jurisdictie, cu efectuarea de recensământ
etc. toate afectând buna funcţionare şi dezvoltarea nestânjenită a ariei miniere
respective, cu rol şi scop important în tactica şi strategia revoluţionară a
guvernului de la Pesta. 14
În prima jumătate a lunii mai 1848, mişcările revoluţionare cu un net
caracter social, domină preponderent în mediul rural bănăţean, în pofida
metodelor de convingere, înmulţite din partea oficialităţii, cu privire la
aplic~rea legii urbariale. Reacţia nobilimii locale fusese promptă în manifestarea
îngijjbrării faţă de prejudiciile materiale survenite ca urmare a desfiinţării
iobăgiei. Fapt ce a potenţat gravitatea chestiunii sociale, procedura eliberării din
şerbie şi înlăturarea obligatiilor feudale, acută în toate comitalele bănăţene.
Suita de factori sporiţi reiese pregnant în evidenţă din cuprinsul actelor
oficiale, schimbate acum la nivelul conducerii comitatelor ori între autoritătile
locale şi cele centrale: atitudini provocatoare şi abuzuri din partea nobililor,
tergiversarea aplicării legilor în cauză, pretenţii crescute, emise în dese situaţii,
canavaua de ameninţări, de şicanări, de brutalităti şi abuzuri. Starea de fapt
existentă în realitate, se masca cu bună ştiinţă, deseori, în descrieri idilice
despre „generozitatea" nobilimii, cu spirit de sacrificiu pronunţat pentru
admiterea eliberării iobagilor de obligaţiile feudale; urmarea consta în faptul
13
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că, cei îndreptătiti şi nedreptătiti, trebuiau să suporte datoria de a nu prejudicia proprietarii funciari prin ocuparea pământurilor alodiale, de a nu da
ascultare unor „agitatori sociali" şi de a-şi rezolva toate doleantele, numai pe
calea legală.
Multe din cauzele, enumerate anterior, la cumpăna lunilor martie-aprilie
în lumea rurală, ca fiind caracteristice pentru nemultumirea tăranilor români,
preponderenti numeric în toate cele trei comitale bănătene: perpetuarea obligatiilor feudale, răpirea parcelelor de folosinţă individuală liberă, abuzurile
aparatului de stat Ia nivel local, persistă pe mai departe în suita de adrese,
circulare şi rapoarte schimbate, prompt, pe verticala şi orizontala structurilor
administrative. Problematica socială se îmbogăteşte cu alte subiecte prioritare
mediului sătesc, între care figurează aceaşi chestiune stringentă a desfiintării
obligatiilor feudale, interpretarea şi aplicarea practică a legii în comitale,
situafia tăranilor contractualişti, diferendurile ivite cu privire la sesiile părăsite,
raportul dintre foştii iobagi şi terenurile alodiale, aplicarea drepturilor regaliene
(monopolurile senioriale vizând morăritul, măcelăritul, cârciumăritul, dijma din
vin), dreptul de a avea prăvălii, revendicat concomitent de foştii iobagi şi
proprietari de pământ, chestiunea comasărilor anterioare, răpirea terenurilor
individuale ori obşteşti, cu sau fără aprobare oficială, în coniventă cu cele
două căi aplicate în rezolvarea propusă, fie în mod paşnic, prin petitii fără
sorti de izbândă imediată, fie conflictuală, prin revolte extinse spontan în timp,
mai cu seamă în Juna mai (Herendeşti, Găvojdia, Fârliug). 15
Setul de nemulţumiri cu caracter social, persistă în Banat în situaţia
complexă şi confuză din a doua parte a lunii mai 1848. Protestele accentuate
ale tărănimii revoltate se referă, precumpănitor, acum, la terenurile comasate,
pământurile arabile şi păşunile răpite. Jelerii alodiali şi curiali trec la răzvrătiri
în masă, fiindcă legea agrară îi exclusese de la eliberare şi împroprietărire. Se
trecea, totodată, în mod gradat la refuzarea prestării slujbelor iobăgeşti, cu
plată, laolaltă cu nerespectarea proprietăţii şi a monopolurilor senioriale.
Măsurile adoptate de autorităti nu rămân fără urmări directe, dimpotrivă,
actiunea de lămurire, initiată şi dezvoltată pe cale paşnică, adoptă tonalităţi şi
modşlităfi specifice. Prin intermediul preofilor, în legătură cu abolirea iobăgiei
şi datoria tuturor celor în cauză de a respecta averea foştilor proprietari
feudali. Mai apoi, conivent acesteia, tezele propagate oficial despre eliberarea
de prestatiile iobăgeşti, proprietatea deplină a sesiilor, munca pe alodii, contra
plată, desigur, respectarea proprietăţii şi a unor drepturi aferente: cârciumărit,
măcelărit, pescuit, vânat, morărit; achitarea impozitelor faţă de stat, comital şi
comună, înscrierea în gărzile cetăţeneşti pentru a contribui la mentinerea
ordinii şi liniştii publice. Locuitorii din Criciova, de exemplu, au refuzat să
excute zilele de muncă pentru dreptul de cârciumărit, chiar şi după emiterea
sentinfei judecătoreşti în acest sens. Frământările tărăneşti din jurul Lugojului
au fost reprimate de armată, iar tăranii din Herendeşti şi Duleu şi-au păşunat
pe mai departe vitele pe tarlaua revendicată de la proprietarul funciar,
suportând, ca atare, ingerinta legii. 16
Atmosfera locală, relativ liniştită din comitalul Timiş şi localitatea de
reşedintă, Timişoara, apare descrisă, în general, ca fiind sub un deplin control
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al autorităţilor administrative. Care se manifestau preocupate, în continuare, de
necesitatea menţinerii, ordinii şi liniştii publice, în condiţiile văditei propensiuni, prin propaganda la orice nivel, laic ori clerical, pentru înscrierea locuitorilor pe listele electorale şi participarea, astfel, la alegerile preconizate pentru
desemnarea deputaţilor în Dieta din luna iunie curent. Se înregistrau, tot acum,
anumite note discordante, ce vizau atât fapte strict circumscrise, ce ţineau de
neregulile ivite în stabilirea dregătorilor din oraş, cât şi semnalarea neostoită a
pericolului „panslav", activat de mişcările sârbeşti, ca şi de tendinţele de
autonomie româneşti, la fel de nesigure în opinia rostită a oficialităţii locale,
Situaţia se mentinea oarecum apropiată în oraşul Lugoj şi comitalul
Caraş. Datele documentare dezvăluie măsurile luate în vederea pregătirii noii
conduceri comitatense, să facă faţă oricărei iminente chestiuni de rezolvat. Un
rol asumat, consta acum, în pararea zvonurilor fanteziste despre invazii armate
străine ori posibilitatea înlocuirii împăratului. Se solicita prudenţa necesară în
înţelegerea refuzului, justificat deseori în localităţile cu populaţia mixtă,
membrilor gărzilor cetăţeneşti de a presta jurământul. La fel, se reclama atenţia
deosebită faţă de procedeul stabilirii dregătorilor localnici, menţionaţi la
paritate din punct de vedere al apartenenţei confesionale (ortodoxi şi catolici).
Comisia împuternicită cu supravegherea aplicării legii privind campania electorală dietală, sublinia obligativitatea desemnării grupelor de câte trei membri,
între care figurau germani, români şi maghiari, în toate cele şase circum:
scripţii, cu atribuţia stipulată ca după depunerea jurământului de rigoare, să se
treacă prompt la acţiunea de conscriere a alegătorilor cu drept de vot şi la
data devansată legal. 17
Evenimentele revoluţionare din partea sudică a comitalului Caraş, respectiv cele petrecute la Moldova Veche sub impulsul manifestărilor sârbeşti şi
a putinţei declanşării războiului civil în zonă, au periclitat existenţa nestânjenită a reţelei de mine aparţinând statului şi, implicit, Suveranului. Motivul în
cauză a dus Ia înmulţirea apelurilor făcute pentru formarea de gărzi cetăţeneşti,
atât la Reşiţa, cât şi la Oravita, odată cu solicitarea de arme, muniţii şi, nu în
ultimă instanţă, de ofiţeri, pentru efectuarea instrucţiei militare cuvenite şi
cerute de momentul dat.
Aspectul social, preponderent evident în majoritatea faptelor întâmplate
în Banat în primăvara anului 1848, fusese mereu dublat de existenta şi
acţiunea factorului national, tot mai puternic marcat de amprentele proprii
fiecărei natiuni din aria istorico-geografică în cauză. Desigur că, la un moment
dat, peisajul general include, precumpănitor, activitătile decise româneşti, în
opoziţie cu tendintele de „autonomie înglobatoare" ale sârbilor.
Apelul lansat de aceştia Ia Carlovit, în 5/17 mai 1848, demonstra peren
faptul s;mplu că teoria expusă nu putea fi niciodată aplicată în practică,
constituind, în fond, un corolar al permanentizării neînţelegerii reciproce, cu
avantaj semnificativ pe seama guvernului revolutionar ungar, interesat să
intervină, să medieze şi să aplaneze divergenţa, tocmai în ideea neutralizării
premeditate a sursei de conflict.
Strădania românilor bănăţeni, manifestată în tot cursul lunii mai, anume
că, în tocmai condiţiile unităţii şi în temeiul egalităţii propuse, să obţină
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religioasă dorită, dreptul de utilizare a limbii materne în şcoală şi
la fel ca şi reprezentarea echitabilă în organismele administrative de
conducere locală, centrală şi apoi în Dietă, impusese, în final, pretenţia
organizării unui alt Congres orotdox la Timişoara. Delegaţii români, reveniţi de
la Carloviţ, de exemplu, au susţinut teza în cauză, criticând atitudinea egoistă
sârbească şi chiar pregătirile iminente de luptă armată. Reprezentanţii
populaţiei majoritare din comitatul Timiş, pe de altă parte, au contestat
alegerile stabilite pentru desemnarea participanţilor la Congresul bisericii
ortodoxe, solicitând reluarea campaniei, în virtutea neîncălcării principiului
propoqionalităţii între aleşii celor două naţiuni.
Teza Congresului ortodox amânat şi cu loc de desfăşurare la Timişoara,
datorită sinuozităţii evenimentelor revoluţionare, mai precis, a manifestării
sârbeşti, mult mai ferme vizând separarea totală şi a iniţiativei decise din
partea autorităţii maghiare către mijlocul lunii mai 1848, obligă pronunţarea
imediată şi concretă a părţilor aflate în criză. Apelul naţiunii sârbe către
românii din Banat, relevă necesitatea acţiunii solidare pentru cucerirea de
drepturi politice şi recunoaşterea etnicului de sine stătător, pe baza libertăţii,

separarea
biserică,

egalităţii

şi

fraternităţii.

Petiţia

reprezentanţilor români din comitalele bănăţene şi
vestice,
la Pesta în 21 mai 1848, sublinia paleta de revendicări complexe,
denotând apărarea existenţei naţionale, îndeosebi în raport cu dezideratele
sârbeşti, fără să se omită grupul de prevederi în legătură cu ocrotirea
identităţii
proprii, în comparaţie cu opinia oficială ungară. Dezacordul
autohtonilor se manifesta concret, de pildă, faţă de alegerea din 18 mai curent
a delegaţilor pentru Congresul bisericii ortodoxe, de injusta repartizare a reprezentanţilor pe eparhiile episcopale, în conivenţa solicitării reluării campaniei
electorale dietale, care să aibă în vedere proporţia justă între naţiuni ori
întruniţi

naţionali tă ţi.

Reacţia promptă sârbă, ilustrată de comunele din zona de frontieră,
înarmate şi răzvrătite în aceeaşi idee a combaterii Uniunii şi a creării unui
regat propriu, dar fără să se ţină cont de opţiunea românească, antrenează
poziţia fermă în plan militar a Pestei. Tot acum, aproape convergent, fruntaşii
locali ai mişcării naţionale române se manifestau, mult mai convinşi, de
necesitatea realizării programului propriu de separare culturală şi confesională,
îndeosebi clupă fixarea datei certe a multdiscutatului Congres bisericesc
ortodox la Timişoara, în 15/27 iunie 1848. 18
Evenimentele revoluţionare, precipitate în Banat la sfârşitul lunii mai
1848, au demonstrat faptul că, într-un fel sau altul, mişcarea naţională sârbă
fusese „activizată negativ" de politica îngustă a guvernului maghiar, până se
ajunsese la declanşarea polilor conflictului militar. Nu în ultimul rând, că faza
unei iniţiale înţelegeri tacite, de tratative eventuale, de posibilă colaborare
ungaro-sârbă, datorită faptului că Pesta acuza lipsa unei consistenţe forţe
armate, fusese ratată şi din alte motive. Decretul oficial emis la 23 mai 1848
cu privire la atribuţia administrativă şi militară, extinsă pe seama comisarului
regal Vukovics Sebo, în cooperare cu deja menţionatul trimis plenipotenţiar în
zonă, respectiv, Csenovics Peter, sugera tocmai noua calitate asumată de
guvernul maghiar în convingerea oponenţilor, prin forţa armată.
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Multe documente probează atmosfera specjfică sudului Banatului la
momentul respectiv, de sporită agitatie sârbă, cu mentionarea existentei unor
mesageri străini, înstrăinati să facă propagandă panslavă şi printre români,
chiar prin intermediul preotilor. Măsurile imediate lansate de autorităti. vizau
stricta supraveghere a granitei cu Serbia, confiscarea tuturor manifestelor antirevolutionare şi răspândirea de propagatori între români şi sârbi, cu rol să
sensibilizeze învătătorimea şi preotimea pentru cauza revolutiei ungare.
În contextul amintit, efortul oficialitătii de a tine situatia sub control,
impunea luarea unor serii de măsuri în vederea asigurării ordinii şi liniştii
publice. Comitatul Torontal era primordial vizat, la fel şi celelalte două,
Caraşul şi Timişul, unde aceaşi problemă a relativei stabilităti politice suferea
impactul unui posibil pericol, datorat răzvrătirii româneşti sub influenta
sârbească.

Factorul social, nemultumirile tărăneşti exprimate concret în atitudini de
nesupunere uneori violentă în mediul rural, se conjugă, acum neavenit pe
seama reprezentantilor administratilor locale, obligati să riposteze pentru
pararea şi neutralizarea acţiunilor extinse în timp şi spaţiu. Sătenii din
comitatul Timiş, de exemplu, au fost informaţi mereu că, prin legea cu nr. IX,
fuseseră desfiinţate doar prestaţiile iobăgeşti de natură urbarială, şi că cele
datorate după pământurile alodiale, rămâneau în vigoare, inclusiv taxa
morăritului, considerată un drept regalian.
În zona minieră, doleanta funcţionarilor şi muncitorilor de la exploatări şi
Tezaurariat, în legătură cu interpretarea legii despre alegerea deputatilor, în
sensul că ambele categorii au drept de vot, este minimalizată din cauze
obiective, ce tineau de compozitia etnică a categoriei sociale respective,
favorizată sau supusă unor practici vexatorii, cu bună ştiintă, de către
autorităti. Refuzul exprimat acum şi
motivat prin atenta parcurgere a
paragrafelor legii, avea în vedere faptul că proporţia nemaghiarilor depăşea
procentul îngăduit de păstrarea unei stabilităţi din punct de vedere politic şi
naţional în zona discutată.
Hotărârile adoptate de Congresul national sârbesc la Carloviţ, în 27 mai
1848: proclamarea mitropolitului Raja~ic ca patriarh, a colonelului imperial
Suplikac drept voievod, înarmarea generală sub conducerea unui comitet
naţional în frunte cu Stratimirovic, ca şi apelul de colaborare adresat românilor, au stârnit, la timpul respectiv, reactia aşteptată din partea guvernului
maghiar şi expresia nemulţumirii totale româneşti. Situatia, în ansamblu, părea
a fi eficient controlată prin comiarii guvernamentali, după cum reieşea, clar,
dintr-un raport expediat de Vukovics către ministrul de interne, Szemere
Bertalan, la data de 31 mai 1848. Analiza detaliată, făcută de raportor, avea
în vedere toate cele trei comitale şi se baza pe date certe, reunite din
informaţiile primite din partea organismelor abilitate. Tabloul înfăţişat acum, la
modul comparativ, indica, primordial, ariile de interferare mixtă a localitătilor
populate de români, sârbi şi germani. Faptul în sine obligă pe numitul comisar
guvernamental să fie convins de eficienta parare a unui eventual pericol de
„separare sârbă", tocmai datorită pavăzei întruchipate de amalgamul etnic existent. Fără să se omită, totuşi, necesitatea întăririi grabnice militare, în imediata
19
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apropiere a graniţei, cu propunerile de rigoare, detaliate în amănunt, pe câteva
direcţii enumerate. Un pasaj rămâne deosebit de elocvent, în legătură cu
românii bănăţeni şi tangenţa acestora, în gând şi faptă, cu fraţii din Transilvania, preocupaţi, deopotrivă, de aceleaşi idei vizând autonomia, precum cele
nutrite şi făcute public de sârbi, la Congresul de la Carloviţ. Comentând sentimentul de apartenenţă la „patria comună", în vădită manifestare la românii
bănăteni, autorul atrage atentia, totuşi, asupra unei posibile greşeli fată de cei
discutati. şi anume, să nu se recunoască, nicicum, dreptul propriu de nationalitate, în fond, o constantă a politicii guvernului de la Pesta fată de dezideratele popoarelor cuprinse pe un anumit teritoriu istoric. 20
Cantonati cu interpretarea fenomenului istoric petrecut în Banat la
cumpăna lunilor mai-iunie 1848, putem aşterne întrebarea privind oportunitatea
acţiunii întreprinse de Eftimie Murgu, respectiv, mutarea centrului de greutate
al mişcării nationale române de la Pesta la Lugoj, aportul cercurilor intelectuale
autohtone, stânjenite de ierarhia sârbă şi tendinta de extindere a mişcării
antinobiliare în mediul rural. Se miza, oare, pe izbânda „idealismului politic"
nutrit de liderul recunoscut indiscutabil, cucerit de maghiarii liberali în ideea
cooperării pe baze egale, pentru ca amândouă naţiunile să-şi conjuge eforturile
în fata pericolului slav? Atitudinea manifestată de Murgu ori de alţi fruntaşi
români să fi fost, totuşi, constanta generală a tezei că numai colaborarea cu
guvernul revoluţionar, în contextul paletei de libertăti politice promise, putea
constitui indispensabila condiţie pentru combaterea ingerintei sârbeşti?
Procesele complexe survenite acum în peisajul social-economic şi politico-naţional local, cu precădere în debutul Junii iunie au impus, oarecum
paradoxal şi forţat, un interes comun româno-maghiar, dictat de motive
diferite, respectiv, apărarea identităţii româneşti în virtutea posibilei anexiuni la
Voivodina şi concretizarea notiunii de stat maghiar unitar, ca ripostă sau
contrapondere, atât în plan militar cât şi politic. Fără să se uite, totuşi, de
tactica micilor concesii sârbeşti, pusă în circulaţie de către episcopul
Timişoarei, ca să contracareze adversitatea românească, fără garanţii politice,
vizând redactarea matricolelor în limba maternă; se sublinia, astfel, şi se venea
în întâmpinarea dezideratului, constant exprimat de către fruntaşii populaţiei
majoritare în spaţiul istorico-geografic analizat, cu privire la bătălia pentru
impunerea limbii naţionale.
Apelul lansat de Murgu către conationali la sfârşitul lunii mai 1848,
reflecta, în bună măsură, influenţa acumulată în timp, faptul că intervalul
pestan îi marcase profund gândirea şi transpunerea în practică a tezelor sale
revoluţionare. Ideile puse acum în circulatie aveau un conţinut aproape identic
şi poate că reluau, într-un mod dezvoltat, pe cele cuprinse în proclamaţia
rostită în aprilie 1848, odată cu eliberarea din temnită. Se reliefau, primordial,
caracteristicile regimului politic radical nou instituit, în antiteză cu practicile
şi rezultatele lăsate moştenire de cel abolit în luna martie. Se accentuau,
totodată, libertăţile democratice şi perspectiva egalitaristă, oferită, într-un fel, pe
baza legilor votate de către Dietă. Conlucrarea dintre români şi maghiari,
inclusiv autorităţile centrale şi locale, trebuia făcută numai în ideea ocrotirii
regimului „generos" fată de popor, indiferent de apartenenţa etnică.

339
https://biblioteca-digitala.ro

Numai într-un atare sens se pot întelege interpretările efectuate de
autorul-orator faţă de urmările indiscutabile, ale legii agrare din 18 martie.
Murgu sublinia faptul că tăranii români, deveniti oameni liberi şi proprietari
deplini pe sesii, aveau dreptul de a alege şi a fi aleşi. Participarea Ia formarea
gărzilor cetăţeneşti se explica, de exemplu, în virtutea datului că numai alături
de maghiari să contribuie Ia apărarea patriei comune. Nu se poate nega ori
trece cu vederea sarcina importantă asumată conştient de Murgu în contexul
dat, cu sprijinul tacit, dar eficient al autorităţii. Actele numeroase emise acum
în legătură cu persoana şi activitatea sa. atestă urmărirea atentă şi cu tact din
partea comisarilor guvernamentali, ce menţionau chiar posibilitatea manevrării
alegerii fruntaşului român, drept un „utilizabil" deputat de Caraş în Dieta ţării.
Chiar dacă neîncrederea oficialităţii faţă de sentimentele sale naţionale persistă.
Avertismentul inclus, în acest sens, de către vicecomitele comitalului Caraş în
adresa către ministrul de interne, Ia 1 iunie 1848, dezvăluie concret aceaşi
intenţie, ştiută şi cercetată, în cazul românului Murgu, adică separarea
Banatului de Ungaria şi unirea cu Tramilvania, Moldova şi Ţara Românească
în cadrele unui stat unic românesc. Nu i se contestă şi impută, deloc, opiniile,
principiile, considerate ca rămase neschimbate. Se atenţiona, cu deosebire,
numai în legătură cu popularitatea crescută în zona rurală, cu posibilitatea
sporirii agitaţiei aderenţilor săi mai cu ~-eamă în cazul unei candidaturi pentru
Dietă. 21

Tezele enunţate mai sus se validează Ia începutul lunii iunie 1848, odată
cu sosirea „mesagerului" Murgu ln Banat. Influenta deţinută de acesta în
masele populare este descrisă ca fiind deosebit de puternică. Faptul constatat
este amendat de speranta nutrită că, numai astfel, se poate, neîndoios, întări
sentimentul de încredere în autorităti, sub forma primară de manifestare,
respectiv, înscrierea în gărzile nationale şi, mai apoi, ferma opozitie antisârbă.
Situaţia dată apărea, acum, favorabilă autorităţii şi sub control guvernamental,
tocmai datorită turneului efectuat de o.:ătre Murgu. Nu se ascundeau ştirile
despre numerele răzleţe din „Gazeta de Transilvania", în circulaţie, şi seria de
conferinţe ţinute de „agitatori", refugiati din Moldova, şi propovăduitori ai
unirii Banatului cu celelalte tări române. După cum, nu se omiteau menţionarea
doleanţei de a se utiliza limba româniî în şedinţele delegaţiilor; chiar dacă,
intenţia episcopiei ortodoxe de Timişoara de câştigare a enoriaşilor de altă
nationalitate, prin intermediul promisiunii folosirii limbii materne în redactarea
actelor, rămânea Ia fel de tentantă şi primejdioasă, în viziunea oficialitătii.
Etapele călătoriei desfăşurate de E. Murgu în zona Banatului apar într-o
strictă gradare cronologică, pătrunsă de mici imperfecţiuni de datare ori redare,
neameninţând fondul chestiunii: urmărirea şi utilizarea sa. Totul se gândise în
litera legii şi în speranţa de conlucrare, mai cu seamă în intenţia atragerii
oraşelor din partea de sud a comitatului Caraş. Cadrul general subliniat rămâne
nemodificat, în sensul că se enumeră şi citează pasaje din cuvântările rostite
către popor, se atestă demonstraţiile însufleţite, existente pretutindeni, şi se
redau o parte din argumentaţiile, deja cunoscute, privind libertatea dobândită,
datorită luptei nobilimii maghiari, iar şansa unui viitor comun transpare doar în
ipoteza colaborării cu Pesta. Murgu este considerat de către autorităti ca un
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important factor în tentativa de frânare a intensitătii manifestării posibilului şi
potentialului pericol autohton românesc. Compararea activitătii depuse, cu rolul
jucat de episcopul Şaguna pentru românii transilvani, trebuie înţeleasă într-o
anumită conjunctură politică, fără tenta de absolutizare, insinuată de către
document. La fel ca şi suita de greşeli şi antipatii, depistate şi plasate
oportun de oficialitate în răstimpul turneului, cu motivarea că toate surveneau,
concertat, în scopul subminării autorităţii şi popularităţii recunoscute pe seama
celui acuzat, totuşi datorită declaraţiilor sale de loialitate. Într-un cuvânt,
călătoria efectuată de Murgu în comitatul Caraş, fusese urmărită cu atenţie
deosebită şi din pricina posibilei ingerinţe a răzvrătiţilor sârbi, constatările
rămânând precise peste timp, subliniind atitudinea oratorului în sate, comune şi
localităţi mai mari, prin seria de cuvântări tinute într-un deplin spirit
constituţional. 22

Contextul politic existent în Banat la momentul respectiv, favorizase, în
succesul misiunii asumate de Murgu, cu acordul premeditat venit
din partea oficialităţii. Intenţia iminentă de anexare la provincia autonomă
Voivodina, tulburase ordinea relativ instituită în partea de sud, cu arii locuite
de populaţie mixtă. Românii localnici îşi întâmpinaseră liderul politic, de
necontestat, cu sentimentul frustrării şi situării într-o parte de mijloc, oarecum,
drept obiect de concurenţă şi apoi de neutralizare în disputa dintre guvern şi
sârbii răsculaţi.
Un ipotetic indiferentism politic se putea constata în situaţia românilor
din comitatele Timiş şi Torontal, cauzat de starea de oprimare moştenită şi de
lipsa influenţei necesare în aparatul administrativ. Încercarea de includere, chiar
forţată deseori, a elementului majoritar autohton în cadrul gărzilor naţionale,
fără să se evite recunoaşterea unui anume risc inculeat, se baza pe exploatarea aceluiaşi virulent simţământ „antipanslav", exagerat constatat şi manevrat,
ca atare, de către autorităţile comitatenseY
Turneul efectuat de către E. Murgu în localităţile din comitatul Caraş, în
primă instanţă, fusese dorit şi sprijinit de oficialitate, îndeosebi în tentativa
parării consecinţelor mişcării sârbeşti din zona minieră Ciclova, unde revolta
locală se limitase temporar, numai prin intervenţia gărzii civile din Oraviţa.
Multe din faptele descrise în rapoarte ori adrese se influenţau şi coroborau
reciproc, vădind serioase repercursiuni asupra stării interne comitatense şi, mai
cu seamă, în ceea ce privea atitudinea, activă sau pasivă, manifestată de
români.
Documentele citate relevau, tot acum de pildă, impactul resimţit în urma
emiterii circularei mitropolitului Rajacic cu privire la ajutarea deschisă a
sârbilor răsculaţi, a colaborării tacite obţinute din partea episcopului de Vârşeţ
în sprijinirea revoltei izbucnite la Pancevo, în izgonirea autorităţilor revoluţionare maghiare din localitate sau chiar în conlucrarea tacită cu ofiţerii din
cadrul regimentului grăniceresc.
Zona sudică discutată, fiind realmente lipsită de o forţă armată
considerabilă, în răstimpul dat fusese răspândită şi aplicată ideea directorului
oficiului montanistic cu privire la necesitatea remunerării preoţimii ortodoxe, cu
rezultate concrete imediate pentru salvarea cauzei revoluţiei, în sensul că
bună măsură,
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oportunitatea atragerii fetelor bisericeşti româneşti putea contribui Ia controlarea
locuitorilor şi la instaurarea climatului de linişte şi ordine. Măsura extremă,
sugerată de acelaşi Gustav Gronzenstein, în legătură cu înrolarea autohtonilor
în gărzile nationale, nu putea, nicicum, avea sorţi de izbândă datorită temerii
fireşti, exprimate fată de utilizarea armamentului şi a forţei, într-un sens
nedorit de oficialitate. 24
Situatia tensionată politic şi national în partea sudică a Banatului din
cauza unui cumul de factori, reluati în enumerare: răzvrătirile sârbeşti, cu ţintă
precisă şi tot mai dirijată înspre destabilizarea puterii autorităţii comitatense,
influenţa acestora, puternic resimţită în aria minieră, vitală economic şi strategic pe seama guvernului maghiar, vădita contestare a autorităţii în regiunea de
graniţă, refuzul participării populatiei localnice, majoritar românească la
alegerile pentru Dietă, din pricina paletei de subtrefugii şi eludări, uzitate
oficial, - amintim aici doar falsul zvon despre egalizarea conscrierilor şi a
înscrierilor pentru armată ori plata contribuţiei dublate -, au condus până în
final, la instituirea unor măsuri militare autoritare. Toate acestea vizau, în
starea descrisă, tocmai întărirea siguranţei publice, controlul graniţei prin
dublarea personalului de pază, restricţii impuse către exterior, întru izolarea şi
stoparea oricăror idei şi mesageri periculoşi, în viziunea organismelor centrale
şi locale. Acţiuni concertate, în acest sens, se constată la hotarul cu Serbia,
unde ameninţarea existenţei şi acţiunii unor propagandişti „panslavi" se vehicula în dezvăluiri documentate despre contribuţia lor la întărirea fermentului
contestatar la sârbi. Rămâne neîndoielnic faptul că aceleaşi reţele de asigurare
a împiedicării contactului cu exteriorul, au funcţionat la linia de tangentă a
Banatului cu Ţara Românească, tocmai ca să se evite şi să îndepărteze primejdia circulării unor emisari români, neacceptaţi de Pesta, datorită tezei răspân
dite că toţi aceştia tulbură atitudinea paşnică, arătată de localnici faţă de
ţelurile revoluţiei maghiare.
Într-un cuvânt, încercările oficiale de impunere a unui sistem de control
şi urmărire, perfect gândit în interiorul zonei istorico-geografice tratate au avut
în vedere, aşadar, în principal, tocmai combaterea expansiunii sârbeşti, drept un
esenţial ax al propriei politici de apărare şi menajare a cuceririlor revoluţiei.
Pe de altă parte, se tindea la pararea şi neutralizarea certei influente
dacoromâneşti, infiltrate din Transilvania şi celelalte ţări române, prin
intermediul unor figuri de intelectuali ştiuţi de Murgu şi de alţi fruntaşi locali,
risipiţi neunitar, totuşi, între Timişoara, Lugoj, Caransebeş, ori alte Iocalităţi. 25
Armata revoluţionară aflată în plin proces de formare în regiunea situată
între Mureş, Cerna, Dunăre şi pusta ungară, ca şi de altfel, gărzile cetăţeneşti,
deficitar încropite la nivel urban, dar mai ales rural, constituiseră alte părţi
însemnate în angrenajul creat în vederea menajării ariei istorico-geografice în
discuţie, odată cu naţiunile coabitante aici şi, supuse frecvent influenţelor
externe, ce nu cadrau cu atitudinea adoptată de către guvernul oficial de la
Pesta. Rapoartele expediate frecvent de comisarii guvernamentali în debutul
lunii iunie 1848, făceau exprese referiri la necesitătile contribuţiei locale, mult
mai active, vizând aprovizionarea unităţilor de voluntari reunite Ia Szeged, fără ca legea în cauză să fi fost sancţionată de împărat -, ori la admiterea
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transferării grănicerilor secui. Acţiunea desfăşurată astfel în plan militar, în
mod concertat, beneficia de diriguirea tandemului de comisari regali nominalizaţi, respectiv, Csernovics Peter şi Vukovics Sebo, tocmai ca măsură de
contrapondere a revoltei croate şi datorită „defecţiunii" trupelor imperiale, ce
colaborau, mult mai subversiv, cu sârbii răsculaţi. În consecinţă, oficialităţile
administrativ-teritoriale au fost mandatate să procedeze de urgenţă la aplicarea
procedurii statariale şi a judecătoriilor de rigoare, atât pe verticală, cât şi pe
orizontală, ca să se frâneze seria de disensiuni sociale crescute în amploare şi
divergenţele naţionale, acutizate în toate cele trei comitale bănăţene. 26
Impactul pe moment şi influenţa de durată a tentativei de autonomizare
a mişcării naţionale sârbe în partea afectată, cu deosebire, din sudul zonei, cu
stabilitatea politică impropriu exprimată, tocmai în perioada de început a
campaniei electorale, cu urmare imediată în remodelarea atitudinii electorilor
români, preocupase intens autorităţile de la nivelul central şi local. Majoritatea
rapoartelor oficiale, care circulau pe ruta Vârşeţ, Timişoara, Lugoj, Pesta şi
retur, relevau întocmai caracterul organizat al mişcărilor locale şi zonale, dintre
4-6 iunie, cu un intens sprijin moral din exterior, dar şi cu urmări directe în
încercările de eliberare a deţinuţilor, de sfidare, astfel, a autorităţilor locale şi,
implicit, a ineficienţei forţei armate disponibile în aria dată. Ca urmare, cele
câteva localităţi răzvrătite şi inculpate, ca atare, din Voivodina: Pancevo,
Carloviţ şi altele, au fost criticate în termeni extremi de duri, odată cu
ameninţarea aplicării unor ferme metode de contracarare în plan militar. Un
subiect elocvent în direcţia dată şi, ca atare, frecvent tratat, îl formase
ridicarea populaţiei sârbe din comuna Vari aş împotriva sistemului de stabilire
a alegătorilor pentru Dietă. Relatările făcute acum, includ descrieri plastice
pentru creionarea atmosferei „încins naţionalistă sârbă", tulburată premeditat de
către preoţime, acuzată de manifestări antiguvernamentale şi de sentimente de
adeziune faţă de patriarhul Raja~ic şi Serbia. Iminenta influenţă răsfrântă în
comitalele vecine, îndeosebi în Torontal şi Caraş, se încerca stopată prin
manevre de forţă, respectiv, transferări de corpuri militare pentru întronarea
unei relative stabilităţi, cel puţin sub raport numeric şi armat.
Documentele subliniază, totodată, continua disensiune româno-sârbă din
conducerea bisericii ortodoxe. Patriarhul Raja~ic, de pildă, nu fusese acceptat
de consistoriul diecezei arădane, pe motiv de ilegalitate, răzvrătire şi
anticonstituţionalism, fiindcă, la desemnarea în cauză nu se audiase, deloc,
opinia credincioşilor români. Curioasă apărea, în contextul dat, propunerea
conciliatoristă a episcopului ortodox de Timişoara în legătură cu utilizarea
limbii materne pentru români. Pentru ca aceaşi personalitate clericală să-şi
argumenteze teza cu privire la amânarea Congresului ortodox român, stabilit pe
data de 27 iunie la Timişoara, şi la înlăturarea pericolului conflictului dintre
enoriaşii români şi sârbi din localitate, pentru clădirea episcopală, în cazul
desemnării unui propriu mitropolit. 27
Analiza sumară de până acum, făcută în virtutea cercetării seturilor de
documente cuprinse în volumele editate până în prezent despre revoluţia de la
1848 în Transilvania, a avut în intenţie să puncteze câteva aspecte esenţiale
ale desfăşurării evenimentelor în zona istorică a Banatului, între lunile martie
şi iunie 1848, până la adunarea naţională de la Lugoj.
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+ Am stabilit „arbitrar", acest interval temporal, preocupaţi, fiind de fructificarea
bogatului material documentar inedit, inclus în cele şase volume editate de colectivul de
specialişti de la Institutul de Istorie din Cluj, sub titlul: Revoluţia de la 1848-1849 din
Transilvania I, 2 martie - 12 aprilie 1848, Bucureşti, 1977; Documente privind revoluţia de
la 1848 în Ţările Române, C. Transilvania, li, 12-29 aprilie 1848, Bucureşti, 1979; Idem „.
III, 30 aprilie - 14 mai 1848, Bucureşti, 1982; Idem ... IV, 14-25 mai 1848, Bucureşti,
1988; Idem ... V., 26 mai - 4 iunie 1848, Bucureşti, 1992; Idem ... VI. 5 - 16 iunie
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Bucureşti,
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I. ,Zaherea, V. Eftimie Murgu, Reşiţa, 1976; Suciu I. D., Monografia Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1977; Smeu, L., Almăjul grăniceresc, Bucureşti, 1980; Suciu, I. D. Constantinescu R., Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, 1-11, Timişoara, 1980; Badea,
C., 1848 la români, 1-11, Bucureşti, 1982; Memorialistica revoluţiei de la 1848 în Transilvania,
Cluj-Napoca, 1988; Mi lin, M ., Relaţiile politice româno-sârbe în epoca modernă, Bucureşti,
1992; Stan, A., Revoluţia română de la 1848, Bucureşti, 1992; Cipu, I., Revoluţia de la 18481849 în zona Făgetului, Româneşti, 1993; Popi, G., Românii din Banatul sârbesc, Bucureşti,
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A., Cipăianu G., Corneanu C., Emandi L., Gliick E., lstodorescu I, Lay E., Lăzrăescu V.,
Magoş T., Maior L., Mot, T., Munteanu V. V., Mureşianu I. B., Neamţu G. etc.
2. Referinte minime, în S/B, XV, 1989, nr. 1; Vezi, şi în Temisvarski Sbornik. The
Timişoara Review. Culegere de studii, Timişoara, Matica Srpska, Novi Sad, 1994; Milin, M.,
Vekovima zajedno. Iz istorije srpsko-rumunskih odnosa (De veacuri împreună), Timişoara, 1995;
Touber Radegunde, Johan Nepomuk Preyer. Sein Leben und Werk in Wort und Bild, Bukarest,
1977.
3. I. Toth, Zoltan, Magyarok es romanok. Tortenelmi tanulmanyok, Budapest 1966;
Szocs Sebestyen, A kormanybiztosi intezmeny kialakulasa I 848-ban, Budapest, 1972; Kovacs
Endre. A forradalom es a nemzetisegek, în: a 48-as forradalom kerdesei, Budapest, 1976, p.
97-112; Varsanyi Peter Istvan, Adalekok az 1848-as delvideki harcokhoz, în Szazadok, 111,
1977, nr, 4, p. 735-748; A nemzetisegi mozgalmak kibontakozasa, în Magyarorszag tortenete.
1848-1890, I., Budapest, 1979, p. 152-201; Spira Gyorgy, A nemzetisegi kerdes a 48-as
forradalom Magyarorszagon, Budapest, 1980; Vukovics Sebo visszaemlekezesei, Budapest,
1982; Szerbek es magyarok a Dunamenten 1848-1849 ben, Budapest, 1983; Varsanyi Peter
Istvan, Csernovios Peter es politikai patyâja. Kandidatusi ertekezes, Szombathely, 1985, 432 p.;
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temesavari zsidosag, în TOrtenelmi Szemle, XXXIV, 1992, nr. 1-2, p. 125-131; Tr6csanyi
Zsolt, Miskolczy Ambrus, A Fanariotaktol a Hohenzollernekih, Budapest, 1992; Berenyi
Maria, Istoria Fundaţiei Gojdu (1870-1952), Budapesta, 1995.
4. Suciu, I. D. Revoluţia de la 1848-1849în Banat, Bucureşti, 1968, p. 27, 34, 38-39.
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21-31), 23 (p. 40), 38 (p. 57-60), 100 (p. 158-159).
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537-539); Szocs Sebestyen, op. cit., p. 88-90, 100; despre scopul numirii comisarului
Vukovics Sebo; Arh. Stat. Budapesta, Fond H. 9. Elniiki lratok, 103-1: Budapesta, 26 mai
1848, ordonanţa ministrului de interne către comisarii regali Boczk6 Daniel (Arad),
Hertelendy Miksa (Toron tal) şi Fiilep Lip6t (Caraş); Idem, Fond R. 314. Varosi
iratgyiijtemeny, 2-2-1: Timişoara, 31 mai 1848, proclamaţia Consiliului orăşenesc local în
problema păstrării ordinii şi disciplinii publice; Idem Fond H. 9. Elnoki lratok, 171-1:
Timişoara, 31 mai 1848, Scheinert, inspectorul militar pentru Banat, către ministrul de
interne în legătură cu pericolul răzvrătirilor româneşti în comitatele Caraş şi Timiş.
0
'
Documente ... op. cit., V., doc. nr. 97 (p. 69-70); Biblioteca Naţională Maghiară
„Szechenyi", secţia de manuscrise, Corespondenţii: Timişoara, 29 mai 1848, Vukovics
Sebti, comisar guvernamental, către Szemere Bertalan, ministru de interne; redare integrală
în ANEXA II.
21 Documente ... op. cit., V., doc. nr. 103 (p. 35-1-355), 124 (p. 393-394), 130 (p.
410-412).
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Documente ... p. cit., VI., doc. nr. 8 (p. 18-21), 159-160 (p. 559-560).
Idem, doc. nr. 170 (p. 593-603).
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s Idem, doc. nr. 55 (p. 164), 94 (p. 304), 115 (p. 346-351), 161 (p. 561-562),
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Documente ... op. cit., VI., doc. nr. 185-186 (p. 647-652), 197-198 (p. 687690); Arh. Stat. Budapesta, Fond H. 9 Elnoki lratok, 159-1: Budapesta, 10 iunie 1848,
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Vukovics (nr. 109), 111/4, f.1-3; Vârşeţ, 9 iunie 1848, vicecomitele Kulterer lgnac către
comisarul regal Vukovics Sebo; Idem, IIl/5, f. 1-4: Vârşeţ, 10 iunie 1848, Kulturer către
Vukovics; Idem, 11116, f. I: Arad, 11 iunei 1848, comitele suprem către Vukovics Sebo.
24

ANEXA NR. 1.
Lugoj, 1 aprilie 1848
Declaratia de adeziune a unui grup de români din comitalul Caraş fată
de principiile exprimate de guvernul revolutionar maghiar. Critica punctelor
petitiei sârbe prezentate la Pesta, în legătură cu situatia populatiei majoritare în
zonă.

Meltosagos Ministerelnăk Ur!
Epen azon idoben, midăn edes honunk filgetlenseget, a honpolgarok
egyenlOsege es azt kepzo szemelyi kivaltsagok megsztintetese, torvenyileg
kimondatott, - magyarorszagi szerbek reszerol boldogtalan honunktoli elvalaszai
nyilvanyitott, es a pesti olah ifjiusag altal szabad sajt6 utjan nyilvanyos
ellenmondassal mar meghiusitott t6rekves ellen, addig is mig Krass6, Arad,
Temes es Bihar megyei milliomokra menă olah ajku lakosok, petiti6 utjan
erelyesen fellepnek, mi al6lirtak mint olah atyankfiainak făbbjei es vezerei
ezennel alazattal nyilvanyitjuk, - hogy mi es buzg6 olah testvereink a Magyar
ministeriumhoz tantorithatlan huseggel a magyar alkotmanyhoz es nemzetiseghez ragaszkodassal viseltettink, - a mint mar minden alkalommal
tanusitottunk is, - es epen eme indokb6l a szerbek altal nyilvanyitott
hununkt6li elvallas ellen, pesti olah ifiusag reszerăl kozbevetett kăz
ellenmondast magunkeva teven azon hozza adassal, hogy mi sem a szerbeket,
kik mindenkor jogainkat tiporni igyekeztek, sem pedig a karlovitzi Ersek 6
Fomeltosagat, - olly alkotmany ellenies fellepesre, - fel nem jogosittattuk, sot
a szerbek 17. pontban nyilvanyitott kivanatai elOtttink alvan, azokb61 vilagosan
meggyozOdtetttink hogy ok mar tetleg kiilănvalvan olah lakosokt61, alkotmany
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elleniesen felleptek, - kăvetelven l-s6 pontban szerb nemzetiseget, 7-ik pontban
szerb tanodak es szerb nepnevelese szabad es fiiggetlen kezeleset, 8-ban szerb
nepgyillesnek minden evben Ieend6 tartasat, az l-s6 pontbani kivanat
nyilvanyos ellentetben all el6honi tărvenyeinkkel, mellyekben e honban csak
egy magyar nemzetiseg kimondatik, a 7-ik pontbani kivanat, - a most alakitott
nevelesi miniszter hatas kărevel ellenkezik, es az 1844-ik evben orszagos
killdetseg al tal szerkesztett nepnevelesi javasllatot semmisiti, mellyben magyar
orszagban letez6 nepnek vallaskillănbseg nelkilli nevelese rendelkezik, a 8-ik
pont azon alladalmi sarkalatos tărveny ellen sz61, - mely status a status a
statusban letezni nem engedi, de killănben is az 1791/2-ik tărveny czikk al tal
a magyarhoni g.n.e. nep honpolgarra lett kikialtasaval, o, az alladalmi egyseg
alatt alott, de f6Ieg most ahol allodalmunk szerencses atalakulasat nyerven,
annak szellemehez kepest, - a nepkepviselet a tărvenyel6tti egyenl6seg, es
felel6s ministerium alakitatott, mind ezen tărekvesek tărvenyellenieseknek
tekintendăk, mi6kb61, mi olah ajku majd ket milli6mra men6 nep, polgari
letilnket, egyhazi es nepnevelesi ilgyenket Minister Elnăk 6 Meltosaga es illet6
tarczabeli minister Dr gondviselese ala, - a most alkotott alladalom
szellemeben bocsajtvan, szentul igerven hogy a hon szilarditasa es beke
mellett, verilnkkel es eletilnkkel kezeskedendilnk, vegere nyilvanyitjuk, hogy
nem sokara Minister Elnăk Ur Meltosaga ăleibe, killdetjeink alta!, a szerbek es
mikăztilnk egyhazi es nepnevelesi ilgyekben eddig fenall6ban nyomaszt6
viszonyainkat felfedezendjilnk es azoknak rendszeres rendezteteset tervezendjilk.
Buzg6 ragaszkodassal maradvan.
Meltosagos Ministerelnăk Urnak.
Lugoson. Aprilie 1-6 napjan 1848.

ANEXA NR. II.
Timişoara,

29 mai 1848
Vicecomitele comitatului Timiş şi comisarul guvernamental Vukovics
Sebă, către ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Comunică
impresii despre situaţia existentă în zona cu populaţia mixtă aflată sub
jurisdicţie. Analizează cauzele stării de fapt şi relevă direcţii de manifestare
posibilă pentru locuitorii sârbi, germani şi români. Subliniază pericolul
reprezentat de mişcarea românilor din Transilvania. Sugerează măsuri ferme de
reorganizare imediată în plan militar local.
Temesvar, majus 29-en 1848.
Kedves bara tom Berti !
Meg Csernovicst61 valaszt nem kapok, lenyegesebb intezkedesekbe nem
bocsatkozhatom. Karosan hatna, ha egy id6ben, ugyanazon helyre mind
kett6nkt61 s talan kilkănbăz6 rendelek adatnet ki. Azon agg6dom, hogy nem
tala! Aradon lenni, hova levelemet inteztem hozza. Multkor is en Aradra irtam
neki s 6 a pesti uton volt mar. Nem adta tudtomra.
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Temes, Torontal es Krass6, er6sen hiszem, meg lesz 6va minden bel
nyugtalansagt6l. Sokat tesz a nep vegyiilete, - noha meg kell vallanom, hogy
a nemetseg szornzii felenk, - ha annyi magyar laknek e harom megyeben
ammenyi nemet van, soha sem kellene hajszalnyit is a raczokt61 fel ni. Azonban
igy is j6, ott, hogy egymassal keverve laknak, megakadalyozzak, hogy a racz
szellem a kăzseg atalanos jellemeve valjek, h61 nemete faluk vannak racz vagy
olah feliik kăzzehelyezve, eszkăzălve van az, hogy az ut6bbi nepsegek azon
helyeken videki nagysagot nem kepeznek. A vegvidekben tărvenyeinket most
sem hirdettek ki. A ministeriumt61i filgges tudtul van adva ugyan ott is, de
tettleg nem latni semmi kăvetkezmenyeit. Minap a bizottmany felsz6litotta a
hadi parancsnoksagot, kozolne az intezkedeseket, mellyeket a majus 7-iki leirat
folytatan a hatarvideken tennie kellett, ma vettem feleletett. Fontosabb, semhogy
j6nak nem tartanam, azt ide csatolni: visszavaras mellett, mert meg nincs a
bizottmanyban felolvasva: olly hangulat leng rajta, melly sejtelemre ad okot,
hogy a hatterben meg mindig idegen befolyas erintkezik a katonasaggal.
Irtam Hrabovszkynak, de nem hiszem hogy levelem Petervaradon talalja,
mert hallom, hogy 26-an elindult. Ujvideken Zak6 Peter valasztatott
polgarmesternek. lstvannak ăccse, szilardabb nâla. Eddig mint nem illirt
ismertem. Most nem tudom. Ha holnapig nem kapok valaszt Csernovicst61, irok
Ujvideknek.
Az erdelyi olahok is azon a reven vannak izgatva, mellyen a karloczai
gyillekezet hozatott letre. Az erdelyi olah piispăk, Saguna Karloviczon volt a
balasfalvi gyiiles el6tt. Ott rontatott meg.
Kornyekiinkbeli olahok folyvas j61 viselik magokat. Ma is egy tekintelyes
esperesăk volt nalam, s igen buzg6n nyilatkozott a hazai iigyekben. Csak
nemzetiseget ne igerjetek nekik olly hamar, ertem annak tărveny altali
megismereset. Annyi az, mint megosztani a hazat.
Nehany kivanataim volnanak a biztossag szamara, hogy minden lehet6
sziikseges eszk6z6kr6l el6re gondoskodva legyen.
l-or. A katonai parancsnoksagot oda kellene utasitani, hogy ne csak
hatalomkar gyanant rendelje a katonasagot a biztossag ala, hanem a szokott
elhelyezes is a biztossag hatarozatanak adassek at. A e tekintetben feliilr61
sem kellene kiilăn rendelkezni, mert azzal zsibbasztva van a mukădes. Igy p.
o most ministeri rendelet azt hagyta meg, hogy 2 szazad Krass6ban, 2
Temesben es 4 Torontalban vonassek ăssze. Ha a biztossag sziiksegesnek latna,
hogy bizonyos ideig mind a 8 szazad egy tajon vonassek ăssze, a hadi
parancsnoksag azt felelne, hogy a ministerium mar maskep rendelkezett.
2-or. Bacsmegye a biztossag koreben von, de az ott tanyaz6 hader6 a
budai parancsnokscip alatt al, mekyel a biztossap ni nes kapcsolatban. A szegedi
katonasag is sziikseges ichet, mint volt. Az Aradban tanyazo katonak is
igenybe vetcthetnek, s mind Aradon mind Szegeden inkabb nelkiil6zhet6k, mint
az als6bb videken. De ezek is a budai parancsnoksag ala tart6znak. Ennel is
kcllene tehat rendeleteket tenni, hogy a bacsmegyei, szegedi es aradi hader6t a
biztossag felhivasara ennek hasznalatara engedje at.
3-or. Hogy a biztossag altal igenybe veend6 katonai ero vezetese Kiss
huszarezredesre bizassek, kinek tehetsegeben is, akarataban is biztositekot
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talalunk. Ezredeben altalanosan j6 szellem uralkodik. Nem igy a Temesvar
tanyaz6 Si vkovich lengyel ezred tisztei kozott. Szegeden es Aradon magyar
katona van, azt ezzel fel kellene cserelni.
Olellek. brokke hived
Vukovics s.k.
Bizonyos Szimonovich nevii az ide mellekelt javaslatot kozli velem cgy
racz lap irant. Fontold meg.
Meg egy csatolmany. Igen kiil6nosnek talaltam, hogy az ideval6 G.
Comando a Zagrabinak, tchat Jellachichnak elelmezesben segelyt kiild s az
irant a kamarai igazgat6saggal teszi erintkezesbe magat. Megszereztem
levelenek masolatat, s ide teszem.

DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS ON THE 1848 REVOLUTION IN
BANAT (MARCH-JUNE)
Summary
The study was made on the basis of the documentary collections concerning
the 1848 revolution in Transilvania and Banat which were published until now. The
intention is to underline some essential aspects of the events developed in the Banat
region between March-June 1848, until the National Meeting in Lugoj.
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ASOCIAŢIONISMUL

TEATRAL - COMITETUL FILIAL LUGOJ AL

SOCIETĂŢII PENTRU FOND DE TEATRU ROMÂN
Luminiţa

Wallner Bărbulescu

În cadrul asociafionismului cultural, institutionalizat în a doua jumătate a
secolului al XIX-iea, cel teatral se detaşează ca o componenţă aparte, bine
structurată cu finalitate politică naţională.
Societăţile teatrale sunt subordonate ideii de penetrare în conştiinţa publică, într-un moment în care naţiunea română, din teritoriile înglobate
Imperiului habsburgic, lipsită fiind de posibilitatea folosirii limbii în mai toate
domeniile, încearcă să substituie prin cultură excluderea din sistemul politicoadministrativ.
După dualism, generaţia constitutivă a P.N.R., întemeiază la Deva în
octombrie 1870, a treia asociaţie de prestigiu după ASTRA şi Societatea
literară - Societatea pentru fond de teatru român (în continuarea S.T.R. n.n.) în
scopul înfiinţării unui teatru naţional în Ardeal şi Banat.
Lipsa sub raport numeric a unei clase culte, în creştere spre finele
secolului (aceiaşi intelectuali se regăsesc în mai toate asociaţiile româneşti), cu
toate bunele intenţii imprimă Societăţii un caracter relativ static, activitatea
acesteia reducându-se Ia teoretizarea ideii de teatru şi sintetizarea statistică a
frecvenţei actului teatral, fără impact în marele public, mai ales în localităţile
aflate departe de căi Ie principale de acces . 1
Într-un permanent contact cu românii transilvăneni, amplificat în urma
celor două adunări ale S.T.R. desfăşurate la Lugoj în 1876 şi 1888, 2 intelectualii lugojeni au fost prezenţi dintru începuturi în cadrul Societăţii, ca simpli
membri, iar apoi ca membri în comitet] şi bărbati de încredere, 4 într-o perioadă
în care Ia Lugoj încă nu exista o filială de sine stătătoare. Aceasta s-a
constituit abia mai târziu, în urma şedinţei din 17 octombrie 1908, după ce în
cadrul Adunării generale a S.T.R., desfăş11rată la Oraviţa pe data de 28 august
a aceluiaşi an s-a repus în discutie „ ... necesitatea înfiinţării filialelor în toate
locurile locuite de români"·1
Întemeierea filialei lugojene are loc în spiritul cerut de noul timp istoric,
pe care-l aduce cu sine activismul politic al tinerei generaţii.
Anul 1908, este un an de răscruce în activitatea S.T.R., care iese din
imobilism, apropiindu-se de scopul iniţial, prin activarea mişcării teatrale printre
altele şi ca rezultat al absolvirii Conservatorului de către actorul transilvănean
A.P. Bănut, căruia îi revenea sarcina de a organiza şi instrui trupe de diletanţi.
De altfel A. P. Bănuţ este cel care va înfiinţa un Comitet filial al S.T.R. la
Braşov, accelerând pe un teren deja pregătit, acelaşi proces şi la Lugoj.
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Invitat în oraş de avocatul George Dobrin, pentru punerea în scenă a
unei reprezentatii teatrale Ia care urma să-şi dea concursul Reuniunea femeilor
române din Lugoj. A.P. Bănuţ sugerează înfiinţarea unui Comitet filial lugojan
al S.T.R. „ ... care sub conducerea dumneavoastră (George Dobrin n.a.), să
promoveze pe toate căile (adunări de taxe de membri, conferinţe, reprezentaţii
teatrale, excursii etc.,), scopul societăţii noastre" 6 •
Într-un spaţiu al confluenţelor culturale, cum era Banatul, asociaţiile
teatrale sub forma trupelor de diletanţi existau încă de Ia mijlocul secolului al
XIX-iea, se cerea doar jonqiunea sub formă organizatoric instituţionalizată cu
S.T.R., promotoarea ideii teatrului national în teritoriile româneşti din Imperiu.
Condiţiile propice se ivesc la începutul noului secol o dată cu creşterea
numărului de universitari români, acea „junime academica", care se va situa în
centrul mişcărilor culturale, impulsionându-le. Dacă în anul 1898 statistica
realizată de S .T.R. indica doar 28 de reprezentaţii teatrale, în 1902 numărul
acestora va ajunge la 151 7 , faptul cerându-se corelat cu creşterea tirajului de
piese teatrale la 10-15 mii de exemplare în cadrul „Bibliotecii poporale a
Asociaţi unii", ceea ce facilita accesul la textul tipărit 8 •
Filiala lugojană a S.T.R. iniţiată de cunoscutul luptător naţional George
Dobrin (vechi diletant, pregătit în domeniu de un actor de Ia Burgtheater din
Viena, pe vremea când îşi desăvârşea studiile juridice ) 9 , aflat acum în plină
maturitate îşi propunea „... să se dedice muncii nobile pentru părtinirea scriitorilor de piese teatrale, pentru cumpărarea pieselor, pentru răspândirea acestora
în conştiinţa poporului, pentru înfiinţarea unei biblioteci de piese teatrale şi
pentru aranjarea petrecerilor împreunate cu joc de teatru" 10
Obiectivele propuse nu au doar un caracter formal, ele materializează o
stare de spirit existentă în rândurile tinerimii lugojene, rezultată din necesitatea
promovării în societate a culturii româneşti. Încă de la început George Dobrin
a impus un caracter dinamic filialei lugojene, devenită în scurt timp cea mai
importantă din Banat 11 , prin atragerea tineretului care în opinia sa avea de
îndeplinit o datorie faţzi de cultura românească. 1 ~
Ideea nu este deloc neglijabilă, demersul efectiv al tinerilor în actul
teatral a avut efecte benefice asupra poporului neştiutor de carte, pentru care
reprezentaţia teatrală însemna un exerciţiu şi o modalitate de cultivare a limbii.
Mai mult decât atât generaţia tânără formată la şcolile Europei occidentale,
favorizând circulaţia ideilor, introduce modernismul în arta teatrală sub raport
scenic şi posedă un limbaj evoluat faţă de predecesori, tributari exagerărilor
latinizante. La Lugoj se poate vorbi despre o tradiţie în domeniu (în casele
Răduleştilor, Bredicenilor şi Dobrinilor se organizau spectacole pentru copii,
teatrul se practica în cadrul Reuniunilor de cântari şi muzică (indiferent de
naţionalitatea interpreţilor) şi de un anume rafinament al publicului în
aprecierea artei dramatice. Puterea exemplului faţă de spectator, în concepţia
regizorului rezidă în opera de calitate. Aşa se explică reticenţa lugojenilor
manifestată vizavi de spectacolul susţinut de trupa condusă de Matei Millo în
luna august 1879, când publicul reclama un „repertoriu mai demn" 1' , ca şi
apelul lui George Dobrin în anul 1907 la St. O. Iosif pentru a-i tnm1te
traducerea lui Wilhelm Tell 14 , într-o perioadă când aceasta se afla abia în faza
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incipientă. (Ulterior, în anul 1913, traducerea piesei, tipărită în 2000 exemplare,
îi va aduce lui St. O. Iosif, din partea S.T.R. o remuneraţie de 800 coroane) 15
Aşa cum se remarcă trupele de diletanţi nu erau chemate să facă „artă
pentru artă", ci artă subordonatli cerinţelor naţionale. De aceea Valeriu
Branişte, conferenţiar al Adunărilor generale ale S.T.R. subordonează totul
acestui scop: „Tendinţa principală a pieselor noastre pentru diletanţi trebuie
deci să fie de o parte a cultiva iubirea pentru limbă, conştiinţa naţională,
iubirea de neam şi moşie, viaţa virtuoasă, tradiţia naţională, cu un cuvânt tot
ce înalţă sufletul şi aprofundează conştiinaţ de sine a poporului" 16
Din filiala lugojană a S.T.R. au făcut parte personalităţi remarcabile ale
culturii şi vieţii politice româneşti - Valeriu Branişte, George Dobrin, Virgil
Simonescu, Caius Brediceanu, Mihail Gaşpar, Aurel Vălean, precum şi notabilităţi din istoria locală a vremii.
În şedinţa din 17 octombrie 1908, după refuzul lui Valeriu Branişte şi
George Dobrin, în favoarea celor tineri, primul preşedinte al Filialei a fost
propus conductorul avocat Coriolan Grădinariu, secondat în calitate de secretar
de Arsenie Micu şi de învăţătorul Alexandru Onae, casier al Societăţii. Ca
membrii în comitet au fost aleşi diaconul Mihail Gaspar, medicul Constantin
lgnea. avocatul Aurel Ciupe şi doamnele Alexandrina Vălean şi Melania Onae.
Tot cu această ocazie s-ai înscris ca membrii pe viaţa cu plata unei taxe de
100 coroane, în zece rate anuale de câte 10 coroane: Cornel Antal, Valeriu
Giurgiu, Dimitrie Soceneanţu, Iuliu Petrovici, Virgil Simionescu, Aurel Ciupe,
Cornel Lupea, Lazăr Vlad, Virgil Boc, Gavril luga, Ioan Oltean, Arsenie Micu
şi Coriolan Grădinariu, iar ca membru ajutător Iuliu Madincea. 17
În cursul primei şedinţe, pe data de 21 noiembrie 1908, propunerile de
acum veteranului scenei George Dobrin au trasata cele trei direcţii principale
ale activităţii Filialei - sporirea averii materiale a societăţii prin atragerea de
noi membri, aranjarea de reprezentări teatrale şi contribuţii la sprijirea
autorilor pentru îmbogăţirea literaturii române, alături de fondarea unei
biblioteci pentru opere dramatice. 18
Caracterul prolific al instituţiei nou create s-a evidenţiat şi prin aceea că
la numai două luni de la constituire, trupa de diletanţi a Societăţii îl solicita
pe actorul A. P. Bănuţ, directorul artistic al S.T.R., pentru punerea în scenă a
piselor „Un leu şi un zlot" de Rosetti şi „Două lumi" de Blumm, tradusă de
preotul şi scriitorul în acelaşi timp Mihail Gaşpar. 19
Publicul lugojan s-a arătat a fi extrem de receptiv la premiera celor
două piese, jucate în luna decembrie a anului 1908, sala teatrului orăşenesc
dovedindu-se neîncăpătoare pentru iubitorii artei scenice, fapt care a necesitat
repetarea spectacolului în prima jumătate a lunii ianuarie 1909.
Este semnificativă în asemenea situaţii corelaţia dintre instituţii Reuniuni de cântari, de femei, de lectură, societăţi academice, etc., care concură Ia reuşita manifestărilor, fondurile realizate fiind de cele mai multe ori
destinate unor scopuri de ajutorare a celor lipsiţi de posibilităţi materiale, în
special studenţi. În acest scop veniturile în urma primelor spectacole susţinute
de Filiala lugojană a S.T.R., în valoare de 303 coroane au fost donate
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„Reuniunii de ajutorare a doamenlor române" din Lugoj, 20 iar cu alte ocazii
sinistratilor din diferite zone ale Banatului, în urma unor calamităti naturale.
În perioada următoare debutului, activitatea Filialei se va concentra cu
precădere în jurul tinerimii lugojene. Conştientă de rolul detinut în cadrul
Societătii, aceasta îşi reclamă drepturile legate de aportul Ia actul creator de
cultură, permitându-şi o serie de propuneri novatoare fată de comitetul de
conducere. Într-o adresă către Filială, tinerimea română din Lugoj, făcând o
retrospectivă în domeniu, considera pe bună dreptate, că de la constituire
(referindu-se aici la actul din 1870), şi până în primul deceniu al secolului
XX, teatrul „„. a trebuit să vegeteze din motivul poate unic că ideea n-a stră
bătut în multime", şi cere să fie şi tinerii amintiti între „promovatorii cauzei
teatrale" şi pentru aceasta pe lângă categoria membrilor pe viată, ordinari şi
ajutători să se cosntituie şi „„. un nou raion al membrilor diletanti „. scutiti
de taxe„. ca o recunoaştere a meritelor în chestiunile de natură teatrală" ,21 şi
nu „un nou raion" pentru meseriaşi şi tărani ata cum afirma Iona Crişan, în
lucrarea sa consacrată teatrului de amatori din Lugoj.
Orientarea tinerei generatii apare vizibilă în continutul unei cereri către
protopopul Lugojului Gheorghe Popov ici, căruia îi solicita sala festivă a Şcolii
greco-ortodoxe din Lugoj „„. ca sală de convenire şi studiere''. Problemele
care suscitau interesul tinerilor şi pe care voiau să Ie supună discutiei în
cadrul Filialei lugojene au fost sintetizate concis în două puncte: „1) Tinerimea
română din Lugoj propagă ideea de-a fi zilnic împreună, de-a se întelege şi
cunoaşte reciproc, de-a discuta chestiuni importante din viaţa românească şi dea contribui la orice este bine atunci când se simte trebuinţa unei contribuţii.
2) În serviciul acestor idei, tinerimea română a căutat acele mijloace potrivite
spiritului nostru tineresc, cu ajutorul cărora să propage în primul rând ideile
morale, de credinţă şi nationale combătând toate fenomenele contrare acestora,
arătând în felul acesta că suntem în serviciul celei mai sfinte idei cu care
datorează o tinerime - conştientă de chemarea sa; poporului din care s-a
ridicat şi căruia cu mândrie îi aparţine." 23 În opinia petenţilor, cel mai important mijloc în realizarea scopurilor propuse îl constituie teatrul, cu motivatia
„„. că în năzuintele noastre este o lege fundamentală că acele piese teatrale
care stau în serviciul cauzei noastre ne sunt în primul rând tovarăşe bune de
22

propagandă.24

Un asemenea punct de vedere reflectă existenta unui tineret matur,
dominat de spiritul reformator, într-o nouă mentalitate asupra raportului politică-cultură, politică-teatru, cu accente poporaniste. Aceşti tineri vor fi de altfel
şi cei care vor revigora Filiala lugojană în urma noilor alegeri pentru
Comitetul de conducere din luna decembrie a anului 1911, asumându-şi
responsabilitatea unei societăti teatrale de sine stătătoare. În limitele statutului
cadru al S.T.R. se elaborează un Regulament intern al Filialei, căreia i se
atribuie ca denumire prescurtată, dar şi în ideea de-a deveni independentă de
cea din Braşov, de Societatea teatrală. Scopul este acum altul, mai bine
structurat decât cel initial, tinzând spre o apropiere de cultura europeană, se
urmăreşte „„. de-a promova arta teatrală în Lugoj şi jur, de-a sta în ajutorul
societătilor culturale din Lugoj şi jur când acestea ar dori a sta în serviciul
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artei dramatice, a le recomanda acestora bucăţi prestabilite, ... a dezvolta
viaţa socială Iugojană atunci când se simte trebuinţa în orice chip şi loc, a
aranja exrcurii şi adică a face tot posibilul ca viaţa socială să fie îmbogăţită
cu alesele etape sociale pe care s-au ridicat popoarele moderne din apus." 25
Din punct de vedere organizatori se instituie pe lângă Adunarea Generală a Filialei şi Adunarea diletanţilor din raza ei de activitate notivându-se
„. .. că membrii diletanţi formează cea mai vie falangă a năzuinţelor de
directivă teatrală" 26 •

Noul Comitet se compune din Victor Bârlea, director al internatului
greco-catolic din Lugoj în funcţia de preşedinte, Avram Imbroane, diacon şi
redactor la ziarul „Drapelul" - vicepreşedinte, studentul Ion Victor Vlad,
sulfetul noii orientări, în calitate de secretar, Aurel Secoşan - casier şi
studentul Ia filozofie Ion Popescu ca cenzor.17
În opinia tinerilor intelectuali, atingerea dezideratului educaţional prin
intermediul artei dramatice este condiţionată de pătrunderea în lumea satelor,
aducând în sprijinul lor noul imperativ „Teatru Ia sate" impus de proaspătul
preşedinte al S.T.R. Iona Mihu. 28 Pentru facilitatea, dar şi pentru susţinerea
unor spectacole de tip modern în mediul rural, iniţiază un proiect de
construcţie a unei scene mobile, executată de studentul la arhitectură Ion Victor Vlad. Se fac eforturi pentru adunarea de fonduri, apelându-se Ia împrumuturi din partea Casinei române, a Reuniunii române de cântări şi muzică,
care adăugate veniturilor realizate din spectacole au permis construcţia acesteia,
costurile ridicându-se la suma de 729 coroane. 29
Fideli principiului că activitatea filialei trebuie să se extindă şi Ia sate
tinerii prevăd în noul regulament un capitol special „Cercul teritorial al
filialei", arondând Lugoj ului 60 sate. 30
Pe teritoriul comitalului existau 7 filiale teatrale, autorităţile neperceptând
pozitiv implicarea lor în emanciparea poporului din mediul rural. Analizând
stările de fapt în şedinţa Filialei, care avea rolul de coordonatoare a acestora,
membrii sesizază „ ... piedicile mizerioase pe care forurile administrative le ţes
de atâtea ori, de câte ori vreo grupă de flăcăi isteţi la fapte şi versaţi în
această materie din citirea foilor poporale se constituie în grupe de diletanţi şi
doresc a servi în propaganda artei dramatice cu tablouri din viata lor de toate
zilele" 31 •
Prin experienţa proprie actori, scenarişti şi regizori în acelaşi timp,
diletanţii filialei lugojene au pus în scenă într-un interval de numai 5 ani de
zile (1908-1913) 9 piese teatrale: „Nevasta lui Cerceluş" de P. Locusteanu,
„Gâscuţa de la ţară", „Curiozitatea femeiască" de Popescu, „Nicolae Vulpea"
de R. Munteanu, „Două lumi" de Blum, „Un leu şi un zlot" de Rosetti,
„Legenda Sfântului Ion" de Szilagyi, „Leac pentru soacre" de Trocaru şi „Băi
de mare", dintre care unele s-au jucat şi în satele din imediat apropiere a
Lugojului, Coştei şi Herendeşti, cu participarea locuitorilor din satele
aparţinătoare acestora.
Impactul cu publicul din mediul rural, nu avea numai conotaţii estetice
ci şi naţionale. Spectacolele erau precedate de scurte conferinţe explicative, de
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regulă sustinute de Valeriu Branişte, facilitându-se în felul acesta întelegerea
continutului piesei şi în mod special a mesajului.
Entuziasmului juvenil în aranjarea spectacolelor nu derivă doar din mândria actorului care se simte admirat de public; tributar poporanismului şi semă
nătorismului, tinerii se simt responsabili fată de actul de cultură pe care-l
tratează cu seriozitate, conştienti de menirea ce le revine în luminarea
poporului.
Pornită initial de sus, mişcarea pentru crearea S.T.R., directionată de un
grup de intelectuali care urmăreau înfiintarea unui teatru national român în
Transilvania şi Banat, prin înfiintarea filialelor în care spectacolul de teatru
însemna o relatie nemijlocită cu poporul, devine un organism viu. Contactul
între generatii, trecând peste aspectele conflictuale inerente are efecte pozitive
pentru ambele părti, experienta impusă de vârstnici şi gândirea novatoare a
tinerilor actionând într-o veritabilă osmoză pe calea impunerii cu toate
consecintele a ideii de teatru în mentalul colectiv.
Întrerupte brutal prin declanşarea primul război mondial, manifestările
culturale vor fi reluate Ia o altă scară de valori în România, iar la Lugoj prin
reînodarea traditiei de către preşedintele filialei lugojene, Victor Bârlea, care
alături de ardeleanul Ioan Baciu initiaza în luna decembrie a anului 1919
„Asociatia Română de Teatru Thalia".
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Der Tochterkomitee de Geselschaft fiir

rumănische

Theaterwesen

(Zusammenfassung)
Die Studie wiedergibt die Rolle des rumanischen Theatervereinswesens,
sowie dessen Eigenheiten in Lugosch, durch die Grilndung, im Jahre 1908, des
Tochterkomitees der Gesellschaft filr rumănisches Theaterwesen, im Sinne der
Pflege der nationalen Sprache und Kultur, gegenilber der Tendenz zur
Entnationalisierung wăhrend des Dualismus im Habsburgischen Reich.
Hervozuheben ist vor aliem die neuernde Rolle der jungen Generation,
fiir die das Theater eines der wichtigsten Mittel zur Erziehung, durch dfis
Eindringen in das BewuBtsein des Publikums, besonders im lăndlichen Raum,
ist.
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CONSTANTIN MISS.ICI ÎN MIŞCAREA NAŢIONALĂ
contributii documentare
Dan

Demşea

Familia macedo-română Missits de Zamobor 1 s-a perindat între secolele
XV-XVIII, datorită expansiunii otomane, dinspre sudul Europei spre nordul
împărătiei habsburgice. Anton Missits de Zamobor, cel mai tânăr dintre cei trei
fii ai lui Mihai de Zamobor, s-a stabilit la Comlăuş (azi înglobat comunei
Sântana - judeţul Aradr. Nepotul Atanasie (1800-1866) se va muta din oraşul
Arad în târgul Lipova. Din căsătoria acestuia cu Ana Panici se nasc trei băieţi
şi o fatăJ. Mezinul, Iuliu (1835-1893), se căsătoreşte cu Augusta Serb de
Cuvin 4 • Fiul lor Constantin, unicul vlăstar, se naşte în 14/26.05.1878. În vremea
anilor de liceu, Ia Lugoj, se bucură de un stipendiu (bursă) din partea
Fundaţiei Emanoil Gojdu'. Va îmbrăţişa cariera tatălui său, înscriindu-se la
facultatea de drept a Universităţii din Budapesta în anul 1895. Locuinţa o va
împărţi împreună cu colegul său de an, Traian Vuia 6 • Dar nu pentru mult
timp, căci Vuia, strâmtorat de griji materiale, se va angaja ca funcţionare în
cancelariile avocaţionale 7 • Faptul nu era ceva neobişnuit.
Studentul Missits este la curent cu întemniţarea memorandiştilor. E
prezent printre semnatarii unor adrese de încurajare studenţeşti către redactorul
„Dreplăţii" 8 • La scurtă vreme, în mod simptomatic, Ia finele anului 1895
renaşte Societatea studenţească română Petru Maior din Budapesta. Missits
figurează printre membrii ordinari ai acesteia 9 • În august 1896 e activ în
pregătirea Adunării generale a Astrei Ia Lugoj. 9 "
În primăvara anului 1897, în timp ce era student în anul al doilea,
primeşte o scrisoare de la Traian Vuia, din Buziaş, unde acesta era angajat ca
funcţionar într-o cancelarie avocaţională. Fratele Costi - cum îl numea Vuia în
cartea sa poştală - era rugat să facă consemnările necesare în indicele său
studenţesc deoarece se tema că va pierde banii (de bursă - n.n) şi nu-şi va
putea da examenul de rigoros nici Ia toamnă. 10
La începutul anului 1901 locuia din nou împreună cu Traian Vuia la
Budapesta, pregătindu-se pentru doctorat. 11
După câţiva ani de practică de candidat de avocat, C-tin Missits o ia în
căsătorie pe Valeria Branişte la data de 5 august 1905. Nunta are Joc la
Braşov 12 • Nu va fi lipsit de acolo fratele miresei, dr. Valeriu Branişte,
redactorul ziarului „Dreptatea" de la Lugoj. Prietenul Vuia era departe, Ia
Paris, muncind febril pentru marea sa invenţie: aeroplanul-automobil.
Curând tânăra familie se mută la Lipova, în imediata apropiere a bisericii
ortodoxe române. n În anul 1906 i se naşte primul copil 14 • În pofida grijilor
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date de

creşterea

cultural-spirituală

celor cinci copii (patru fete şi un băiat), participă la viaţa
a urbei. Printre altele, este membru al Societăţii pentru fond

de teatru român 15 •
La sfârşitul primului război mondial avea 40 de ani. Prietenul din
studenţie, Traian Vuia se afla Ia Paris, în fruntea destinelor naţiunii române 16 •
În cursul ultimei decade a lunii noiembrie 1918, Missits este ales printre cei
cinci delegaţi ai cercului electoral Lipova din partea populaţiei româneşti, cu
scopul mărturisit de a participa la hotărârea sorţii naţiunii române în duminica
zilei de 18 noiembrie (1 decembrie 1918), în cadrul solemn al Adunării
Naţionale de Ia Alba Iulia. 17 Îndată după Adunare este numit secretar general
Ia resortul de alimentare al Consiliului Dirigent de Ia Sibiu, unde rămâne până
în luna octombrie 1919 . 18 Sarcina sa era deosebit de grea, dublată de o mare
răspundere.

Moartea sa, survenită fulgerător la Braşov, în ziua de 31 iulie 1921, lasă
în urmă o familie îndoliată. Valeria Missits împreună cu cei cinci copii se vor
retrage la rudele dinspre mamă, la Braşov.
Capela familială de la Lipova îi ocroteşte mormântul.

*

*

*

NOTĂ: în reproducerea textuală originală nu am adăugat semnele de
punctuaţie

necesare; în schimb, în traducerea celor trei anexe în cauză am
înlocuit virgulele cu punct-virgulă, introducând paranteze drepte explicative.

NOTE
I. Localitatea Zamobor făcea parte din comitalul Zagrabiei (din Slavonia).
Actualmente Samohorul se află pe teritoriul Croaţiei.
2. Dimitrie Stoi, Blazonul.familiei Missici, în „Aradul cdtural", Arad, anul li, 1995,
nr. 2, p. 23, Cf. Lendvay Miklos, Teme.1· varmegye nemes csa!Udai, voi. III, Timişoara,
1905, p. 118.
3. Se cuvin mulţumiri, exprimate şi pe această cale, Floricăi Missits, prin
bunăvoinţa căreia Muzeul judeţean Arad a obţinut o serie de piese pe cale de donaţie.
4. Augusta era fiica avocatului român Teodor Serb de Cuvin. (Informaţie primită
din partea Floricăi Missits). Teodor Serb îl precedase pe Gheorghe Popa de Teiuş la
conducerea comitalului Arad. Vezi ziarul „Albina", Viena, 1867, nr. 12, p. 3.
5. Parohia ortodoxă română Budapesta, Arhiva Fundaţiunii Emanoil Gojdu, Dosar
acte, anul 1890, nenumerotat. Mulţumim pe această cale bunăvoinţei părintelui paroh
Marius Maghiar care ne-a oferit posibilitatea, investigarea incipientă a acestei arhive.
6. Muzeul judeţean Arad, Colecţia de istorie a oraşului (în continuare: M.O.), nr.
inv. 9427. Vezi Anexa i (reproducerea scrisorii lui Constantin Missits către mama sa
Augusta, din 23 octombrie 1895).
7. George Lipovan, Traian Vuia - un pionier al aviaţiei moderne. Editura Facla,
Timişoara, 1972, p. 14.
8. Valeriu Branişte, Corespondenţă (1879-1895), voi. I, Cluj-Napoca, 1985, p. 290291. Idem, voi. li, 1986, p. 10.
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9. Rapoartele anuale ale

Societătii

Petru Maior pe anul 189617, partea a II-a,

p. 17.
9a. Programul adunării generale ce o va pnea „Asociatiunea / ... /, p. 5-6.
10. M.O., nr. inv. 9430.
11. M.O., nr. inv. 9428 şi 9429. Vezi Anexa li şi III.
12. M.O., nr. inv. 7457 (Scrisoarea lui Georgie Serb de Cuvin către „fină şi
nepoată" Valeria Branişte, datată 14 iulie 1905).
13. Informaţie primită de la avocatul Eugen Victor Popa, care a locuit în acea casă
după decesul lui Constantin Missits în anul 1921.
14. M.O. nr. inv. 7458 (Scrisoarea lui Georgie Serb de Cuvin către Valeria Missits,
datată 14 mai 1906, în care mentionează faptul că îi dăruieşte tinerei mame 500 de
coroane).
15. „Revista teatrală", Braşov, 1913.
16. Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român - 1918, voi. li, Bucureşti,
1983, p. 29, 49.
17. Vezi Gazeta Oficială a Consiliului Dirigent / .. ./, Sibiu, 1919.
18. Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional
unitar român (1918-1920), Cluj, 1985, p. 47.

ANEXA I: traducerea din limba
Missits către mama sa Augusta Missits.

germană

a scrisorii lui Constantin

Budapesta, 23 octombrie 1895.
Dragă mamă!

Poate că eu cu scrisoarea mea te-am rănit; te rog să uiţi asta; dacă aşi
fi lăsat să treacă o zi de la primirea scrisorii tale, desigur că n-aş fi scris
astfel; dar am fost prea zăpăcit. Am ajuns după masă acasă şi găsesc o
scrisoare recomandată expres de la tine pentru Vuia. M-am gândit că ce s-o fi
întâmplat, scumpă mamă, de îi scrii lui şi nu mie; atunci fugi cu sufletul la
gură I sfâşiat/ la Vuia în cancelarie şi aflu aici continutul scrisorii; 'na şi
fiecare om are în sine un pic de fals orgoliu, căci scrisoarea mi s-a părut aşa
ca şi când bătrâna /şter ulterior/ se informează despre fiul ei bine născut
Kobi I Kosti?/ La Vuia. Căci persoana în cauză I atinsă/ nu este , totuşi, din
stofa din care suntem noi, aleşii. Tu scrii, dragă mamă, despre Vuia aşa ca şi
cum I când I omul ar fi un cine ştie ce fel de certăret şi periculos;
dimpotrivă, este cea mai bună dorintă pe care şi-ar putea-o dori cineva; şi, în
afară de asta, încă, /este/ un vegetarian, care nu face nimic rău; eu trebuie
numai să-mi imaginez în această /privintă/, cred că o să-ti placă cu sigurantă,
că dacă /acum/ eu le arunc pe toate la un loc şi el este acasă /atunci/ atât de
repede este /se face/ ordine - şi toate acestea, fără un cuvânt - /încât/ se
poate vorbi cu el; totuşi nu este deloc nationalist exaltat /ci este/ bun român,
care are în minte mai multe decât multi din cei cu gura mare (din care se
găsesc destui, cu toate că există şi unii din aceia de care putem fi mândri).
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Directia /cancelariei/ este deja plecată; acum sunt, cu fiecare trecere a
timpului zilei, flămând ca un lup; mai înainte bolnav, aş fi putut să tolerez
numai de musai I trebuie I o ceaşcă de cafea, acuma chiar două.
Marti am fost la Teatrul popular; s-a dat „Madame sans gene" cu artista
Blaha Luiza în rolul principal; mâine merg la operă, la „Lohengrin"; Panajoth
Iozsi I Iosif I a fost aici la Pesta, l-am întâlnit la bunica I mea; văduva lui
Teodor Serb - n.n./; aici am discutat despre toate problemele; şi astfel am
ajuns să discutăm şi despre cum îi merge, spunând că nu poate ieşi cu
cheltuielile din câştigul său; doar dacă devine maior îşi va putea plăti
datoriile în 2-3 ani; vezi, dragă mamă, că eu nu-i fusesem prea potrivit.
Lucrurile pe care, tu, dragă mamă şi tanti Kodi (dea Dumnezeu să-i fie odată
mai bine) le-ati trimis, au sosit foarte bine şi ne-am delectat toti bine căci am
fost cinci asupra lor; strugurii au fost consumati imediat; Fischer a fost şi el
de fată; săracului Kets îi merge în continuare ca la Lugoj; eu am fost aici la
el; era întreaga garderobă a sa de atunci, din care avea şi o vestă albă; de
atunci nu l-am mai văzut; se pare că şi-a lichidat şi ultima îmbrăcăminte; şi
acum stă în cătuşe; eu te rog însă, dragă mamă, să nu spui nimic din acestea
părinţilor săi, întrucât el este şi acum o poamă bună.
Acum mă duc la contele Vay unde învăt cercetare; sărutându-ţi mâinile,
dragă mamă, şi pe ale scumpei mătuşi Kodi şi Costionchi, rămân al tău fiu
credincios,
Costi."
Muzeul judeţean Arad.Fondul Istoria oraşului, nr. inv. 9427,
17 x 1 cm, 5 file, mss. original, limba germană

* Scrisoarea de mai sus este reprodusă parţial în traducere românească (fila 2) în textul
lui George Lipovan, Traian Vuia, un pionier al aviaţiei moderne. Ed. Facla, Timi~oara, 1972,
p. 15.

cărţii

Anexa 1:
Constantin Missits
„Bpest 1895 X/23.

către

mama sa.
Liebe Mama!

Wenn ich dir liebe Mama vielleicht mit meinem Briefe es ich gethan
habe ich bitte dich vergisses, wenn ich liber dein Schrieben einen Tag hătte
woriiber gehe lassen so hătte ich gewiss nicht so geschrieben aber ich war zu
vvveost /?/ ich komme nach Essen nach Hause und finde hier einen Brief
express recomande an Vuia von dir geschrieben, ich darfte wer weiss was
geschehen ist dasss theuere /?/ Mama ihm schreibst und nicht mir, ich laufe
daran lelek szakadtaban zu Vuia in die Kanzlei und erfahre /?/ hier den Inhalt
des Briefes wo /?/ und ein jedere: Mensch hat ein wenig fălschen Stolz in
sich, der Brief kann mir so vor als wenn der alte (şters ulterior) sich um
seinem gut gerathenen Sohn Kobi sich bei Vuia erkundigt. Was die Alein /?/
der anbetrifft so sind doch nicht aus dem stoffe den wir ausgewăhlt haben. Du
schreibst liebe Mama von Vuia so als wenn der wer weiss was fiir ein
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krakeller und boser Mensch wăhre im gegentheiler ist der beste Wunsch den
man sich nur wiinschen kann und ausserdem noch Vegetarianer, die schon gar
einwanden nichts anthun, ich muss in der nur vorstellen, er wird dir sicher
gefallen, schon das, wenn ich alles durcheinander werfe und er zu Hause so
ist gleich Ordnung, und diese Alles ohne ein Wort, dann kann man auch mit
ihm sprechen kein exaltirter Nationalist doch nit guter Romăne, der mehr im
Kopfe hat als viele von den grossen Maulmacher (beider gibt es von diesen
genughier, dabei gibt es aber auch sole he auf die wir Stolz seie /?/ konnen).
Mein Direktion ist schon vergange, jetz bin ich aber zu jedere Tageszeit
hungrig wie ein Wolf, friiher krank ich (p. 6) nur de muszaj meinen Schale
Kaffe jetz kont ich sogar zwei vertragen.
Dooner stag war ich im Volkstheater es wurde Madame sans gene
gegebem die Titelrolle spielte Blaha Luiza, morgen gehe ich in die Oper zu
Lohengrin, Panajoth Iozsi war hier in Pest ich traf in bei Groszmama, hier
sprachen wir iiber allerlei dinge und so kamen wir auch, auf seine
gelegenheiten zu sprechen bei dieser Gelegenheit sagte er wie es ihm gehe,
dass er mit seinem Einkommen nicht auskomme so dass wenn er Major wird
2-3 Jahre an seine Schulden zu zahlen haben wird, du siehst liebe Mama also
ich ihm nicht sehr gelegen gewesen wăre. Die Sachen die du theuere Mama
und Tanti Kodi (Gott gebe dass ihr einmal schon besser gehen mochte)
gesendet sind sehr gut angekommen und haben und sehr wohl gemundet, ich
sage darum uns weil wir nur 5 waren die sich iiber die Sachen machton die
Trauben wurden gleich aufgegeseen, Fischer war auch dabei, denn armn Kets I
? Reg I geht noch immer so wie in Lugos ich war da mit I ? I Iich bei ihm
es bestand seine ganze Garderobe damals aus den Kleidern die er an hatte und
einer Weissen Gilet, seit dann habe ich ihn nicht gesehen, es scheiet er hat
seinen Ietzten Bezug auch versetzt und /?/ liegt jetz im Kette, ich bitte dich
aber liebe Mama sage davon seinen Eltern nichts, sonst ist er aber noch immer
guter Baum.
lch gehe jetz zum Grafen Vay wo ich suchten leme dir liebe Mama, der
theuren Tanti Kodi und Costionchi die Hănde kiissend verbleibe ich dein
dankbarer Sohn
Costi"
Muzeul judeţean Arad, Fondul istoria
file, mss. original, I. germană.
Muzeul

judeţean

Arad, Fondul Istoria

oraşului,

oraşului,

nr. inv. 9427, l 7xl 1 cu 5

nr. inv. 9428.

ANEXA II:

Constantin Missits
p. I.
„Dragă

către

mama sa Augusta; Budapesta, 20 februarie 1901.

Mama!

Iertare că nu ţi-am scris de mult timp dar nici de la tine n-am primit
nici o scrisoare; o vreme am fost îngrijorat de asta; atunci însă a venit Dr.
363
https://biblioteca-digitala.ro

Pop la Pesta şi mi-a zis că eşti bine /p. 2/; Dumnezeu să dea ca să-ţi meargă
statornic spre mai bine.
În săptămâna trecută eu am fost tot timpul bolnav; am avut din nou o
nevralgie sau aşa ceva; de durere n-am putut să dorm şi am reuşit cu cocaină
şi eter să opresc momentan durerea, pe urmă mi s-a umflat obrazul /p. 3/
astfel încât eu nici o zi nu am ieşit pe stradă; prietenii îmi recomandă să evit
contractarea unei rujeole; ei sunt într-adevăr toţi jurişti şi, totuşi, cred că se
pricep mai bine la medicină decât toţi doctorii; până Ia urmă proprietăreasa
mea mi-a dat o biluţă de camfor, ceea ce înseamnă să-mi fac frecţii; /p. 4/ şi
nu ştiu dacă datorită acesteia atunci m-am însănătoşit cu totul sau cu de Ia
sine.
La 8 februarie m-am mutat din vechea mea locuinţă; adică ea era prea
rece; şi acolo, după cum se pare astăzi, nu va fi atât de curând primăvară;
aşa nu aş fi vrut eu să îngheţ (anume, m-ar fi costat 1 coroană încălzirea
zilnică; şi totuşi, puteam eu cu aceasta să mă încălzesc seara, ca apoi iar să
se facă rece) decât să-mi fi găsit mai cu dragă inimă un cămin mai cald.
Acum locuiesc în circumscripţia IX, calea Ulloi, nr. 21, etajul 4 cu Vuia
la o proprietăreasa, în două camere care se închid la un loc, care sunt foare
luminoase şi călduroase; cel mai mare avantaj pe care această locuinţă îl are
este că eu şi Vuia ne pregătim pentru unul şi aceleaşi Rigoro:rnm; şi acum,
mai ales seara ne chestionăm unul pe altul când oricine devine foarte uşor
somnoros; şi aşa, până la orele 1-2 după miezul noptii nu odată simtim un
somn.
Dragă Mama, probabil tu vei crede că dacă eu locuiesc la etajul al
patrulea, eu trebuie să urc foarte multe etaje (p. 7) dar nu acesta este cazul,
adică noi avem lift, care ne este la îndemână toată ziua şi noaptea pana Ia
ora 11 (fără plată) astfel încât eu cu toate că am mai putine scări de urcat la
etajul al IV-iea decât în cazul în care aş fi putut locui la întâiul.
Eu am fost în vremea din urmă de mai multe ori la Ghiorghionchieşti
(p/ 8); a fost întotdeauna foarte prietenos şi bine dispus, doar odată, pentru că
am întârziat m-a umilit cu totul; eu îmi spuneam, da!; să fie de prima dată,
cinci minute înainte de trei, el, după aceasta, zicea că avea foarte multe de
făcut şi trebuie să plece deja la ora trei de acasă; apoi, de atunci eu merg
întotdeauna la jumătate Ia trei; şi astfel totul este din nou bine.
Acum îmi merge foarte bine cu învăţătura; eu am pierdut o singură zi
cum am fost bolnav dar acestea Ie voi recupera deja; şi la mijlocul lui martie
voi rigoroza; aş fi fost foarte bucuros s-o fac ceva mai devreme, însă acum, Ia
Universitate este cu mult mai greu decât înainte, ori I cei I care au fost slabi
au plecat la Cluj; drept urmare, profesorii sunt rău deprinşi I şi I au de a
face mai cu seamă acum numai cu studenti buni; şi pun întrebări despre
lucruri mai grele decât înainte, mai ales Zs6g6d ale cărui cursuri mi-au produs
deja peri albi (m-au grizonat); şi aproape tot mai bâjbâit până acum, numai în
jurul acestei ştiinţe.
Acum te rog /p. 11/ încă odată, dragă Mama, nu fii supărată din cauza
tăcerii mele prelungi, doar tu-mi cunoşti, desigur, foarte bine vechea mea
meteahnă, anume că, cu toată voinţa mea puternică, I ea I devine recidivistă
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din când în când; cred, optim1st, că acum sunt ultima
vreme de tine; aşa că nu se mai poate întâmpla.
Sărutându-fi

mâinile, Mama,

rămân

al

dată despărfit
tău

fiu

mai

multă

recunoscător,

Costi
B-pesta Ia 20 februarie 1901 ".

* Scrisoare
p. 17

(şi datată

reprodusă parţial

în traducerea

românească

(fila 3) la George Lipovan, op. cit„

eronat ianuarie).

ANEXA II:
Muzeul Judefean Arad, Fondul Istoria Oraşului, nr. inv. 9428.
Constantin Missits către mama sa Augusta.
Budapesta, 20 februarie 1901.
Adresa de pe plic: „A Madame Augusta de Missits
bien nee
Lug os
Krasso-Szoreny m."
„Liebe Mama!
p. 1. Verreih dass ich Dir schon lange nicht geschrieben, ich habe aber
auch von Dir liebe Mama schon Iange keinen Brief bekommen; dies besorgte
mich eine Zeit dann kam aber Dr. Pop nach Pest und sagte /p. 2/ mir dass es
Dir gut geht, Gott gebe dass es Dir bestăndig nach nesser gehn soli.
Ich war vergangene Woche fortwăhrend krenk, ich halte nămlich wieder
Neuralgie oder so etwas, konnte vor Schmerzem nicht schlafen, und mir mit
Cocsin und Aeter gelang es mir den Schmerz momentan zu stillen, dann ist
meine Backe geschwollen /p. 3/ so dass ich mich einige Tage nicht auf die
Gasse traute, meine Freunde rieten mir es dass ich keinen Rothlauf bekommen
soli, sie sind zwar Alle Juristen glauben aber doch sich auf Medicin besser
zu verstehen, als alle Doctores, zu Ietzt gab mir meine Hausfrau eine
Kampferkugel um mich damit ein zu reiben und /p. 4/ ich weise nicht ob von
dem oder von Allein bin ich dan genz gesundet.
Am 8-ten Februar bin ich von meiner alten Wohnung weggezogen sie
war nămlich zu kalt und da wie es scheint heuer nicht so bald Friihling sein
wird so wollte ich nicht erfrieren (es kostete mich nămlich 1 Krone /p. 51
tăglich die Heizung und doch konnte ich damit mir abends heitzen und dann
war es kalt) sondern suchte mir lieber ein warmeres Heim.
Jetz wohne ich IX Olloi ut 21 sz. IV em/elet/4, mit Vuja bei einer
Hausfrau wir haben zwei in einander schliessende Zimmer die sehr Iicht und
warm sind der grosste vortheil (wan ?) Wasz (?) diese Wohnung hat /p. 6/ ist
dass ich und Vuja uns fiir ein und dasselbe Rigorosum vorbereiten und jetz
besonders abends wenn mann sehr Ieicht schlăfrig wird einander ausfragen und
so bis 1-2 Uhr nach Mitternacht nicht einmal einen Schlaf spiihren.
Du wirst liebe Mama warscheinlich glauben, dass weil ich im vierten
Stocke wohne; ich sehr viele Stiegen steigen muss /p. 7 I doch ist dies bei
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meiner Wohnung nicht der Fall, wir haben nămlich Lift, denn wir den ganzen
Tag und in der Nacht bis l l Uhr gebrauchen (unentgeltlich) so dass ich trotz
IV-en Stock weniger Stiegen zu steigen habe als wenn ich im 1-em wohnen
mochte.
lch war vergangene Zeit mehrere mal bei Georgeonchier /p. 8/ war
immer sehr freundlich und guter Laune, nur eimmal hat er mich zusammen
geschimpft weil ich zu spăt gekommen bin ich sagte ihm es sei ja erst fiinf
Minuten vor drei, er sagte darauf er habe sehr viei zu thun und miisse un
Drei Uhr schon von zu Hause fort gehen, seit dann gehe ich immer um halb
drei und so ist alles wieder gut.
/p. 9/ Mit den lernen geht es jetz sehr gut ich habe zwar einige Tage
wie ich krank war verloren, doch werde ich diese schon einbringen und Mitte
Mărz rigorosieren ich hătte es sehr geme schon friiher gethan doch ist
mamjetz /?/ bei der Universităt noch viei strănger als friiher denn was schlecht
war ist' nach Klausenburg gegangen dem /p. IO/ zu folge sind die Profesoren
die es jetz meistens nur mit gute Studenten zu thun haben verwohnt und
fragen noch schwerere Sachen als friiher besonders der Zsogod, in dem sein
Studium sind mir schon graue Haare gewachsen und dabei tappe ich bis jetz
noch immer nur herum in dieser Wissenschaft.
Jetz bitte ich Dich /p. 11/ noch einmal liebe Mama sei nicht bose wegen
meinem lăngeren Schweigen, doch du kennst ja sehr gut mein Altes Ubel das
trotz meinem festen /W/illen dann/?/ und wann rezidiv wird, hoffentlich werde
ich jetz das letzte mal auf lăngere Zeit von Dir entfernt sein so dass es nicht
mehr vorkommen kann.
Dir liebe Mama /p.12/ die Hănde kiissend verbleibe ich Dein Dankbarer
Sohn
Costi
B-pest den 20 I 1901."

ANEXA III: traducerea din limba
Missits către mama sa Augusta Missits.

germană

a scrisorii ! ui Constantin

Buda pesta, 7 martie 1901.
Dragă mamă!

În zilele acestea a venit Ioan Gaita, rigorozant, o rudă a doamnei Stefani
mi-a spus că tu te-ai plâns doamnei Stefani că eu scriu prea rar.
De asemenea, este adevărat că în februarie am scris foarte puţin; dar la
începutul acestei luni ţi-am scris o scrisoare pe trei coale, care ar fi fost şi
mai lungă dacă Vuia n-ar fi protestat că-i folosesc toată hârtia; la această
scrisoare n-am primit până acum nici un răspuns, încât eu trebuie să cred că
s-a pierdut. Cu atât mai mult, că şi de la Binder - pe o scrisoare de la dr.
Pop - am primit obsevaţia: „Doamne mamă vă roagă să scrieţi mai des".
La începutul acestei săptămâni am fost bolnav trei zile; duminică seara
mi-am deranjat stomacul cu un Porkolt (friptură înăbuşită) şi s-a întâmplat ceea
şi
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ce n-am pătit din copilărie, anume că am adormit foarte rău noaptea. A doua
zi, la amiază n-am mâncat nimic. După amiază am vomat de mai multe ori şi
am crezut că mor. Şi acum mă dor groaznic muşchii stomacului. Am citit ieri
seara, în zi.ar că unchiul George, din motive de boală nu şi-a putut tine
cuvântarea Ia darea de seamă, a apărării; astăzi după masă îl voi vizita; sper
să nu fie ceva grav. Probabil că şi-a deranjat stomacul, ceea ce i se întâmplă
adesea.
După cum 1rn1 scrie dr. Pop. pe tine te necăjeşte faptul că stau a1c1 m
Pesta. Cel mai mult mi-ar plăcea să fiu acasă. Dar acest lucru nu este posibil.
Din iunie trecut (1900) şi până Ia sfârşitul lunii decembrie, exceptând câteva
zile din luna iulie, n-am învătat nimic. Dimpotrivă, probabil, am uitat ceea ce
am ştiut. Cum aş putea în felul acesta, cu o pregătire de doar două - două
lunii jumătate să mă prezint Ia un examen Ia care au căzut oameni care s-au
pregătit de mai multi ani? Pentru caracterizarea situatiei: de când sunt în
Pesta, mergem ori Vuia ori eu să-i ascultăm pe rigorozanti. Din cei 40 care sau prezentat până acum nu a trecut niciunul. Dimpotrivă au căzut 100%. Acum,
chiar dacă ai căzut, e bine, cel putin, să ai conştinta împăcată. De aceea,
dragă marnă, nu fi supărată pe mine că încă nu am venit acasă. Dar acest
lucru nu e posibil, pur şi simplu. Căci ce fel de avantaj aş avea dacă acum
aş pica examenul, urmând să mă pregătesc din nou câteva luni după aceea.
Ţie, dragă marnă, îti sărut mâinile şi rămân acelaşi fiu recunoscător,
Costi.
Nu mai am hârtie pentru scrisori."
Muzeul judetean Arad, Fondul Istoria
4 file, rnss., original, limba germană

oraşului,

nr. inv. 9429, 17xll cm,

ANEXA III
B-pest 7/III 1901
Liebe Mama!
Diese Tage kann Gaite Ianos Rogorosant ein Verwandter der Frau Stefani
und sagte mir dass Du Dich bei der Frau Stefani beklagt, dass ich zu wenig
scheibe (schreibe ?)„.
Es ist auch war, dass ich in Feber sehr wenig schrieb, doch anfang
dieses Monats babe ich einen 3 Bogen strarken Brief Dir geschsieben, der
noch lănger aus gefallen wăre hătte Vuia nicht dagegen protestiert dass ich
ihrn das ganze Briefpapier wegschreibe, auf diesern Brief habe ich bis jetz
noch keine Antwort bekornrnen, so dass ich glauben rnuss derselbc sei verloren
geganden um so mehr da ich vom Binder auch auf einern Schreiben von Dr.
Pop die Anrnerkung bekarn „Frau Marna ersucht ăfter schreiben zu wollen".
Anfang dieser Woche war 3 Tage krank ich babe mir nărnlich Sonntag
abend mit einern Porkolt den Magcn verdorben und es passierte mir was mir
seit rneiner Kindeheit nicht Wiederfahren dass ich nach dern ich in der Nacht
sehr schlecht geschlafen babe und urn? Andern Tage zu Mittag nichts gegessen
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habe, Nachmittag einigemale Brechen musste, eber so schwer dass ich glaubte
ich sterb gleich, noch heute, schmerzem mich die Magen muskel davon.
Gestern abend las ich in der Zeitung, dass Georgeonchi wegen seiner
krankheit die Honvedelmi-Referade nicht halten konnte heute nachmittag werde
ich ihn aufsuchen, hoffentlich ist es nichts Grosses, sondern er hat sich aucg
seinen Magen verdorben wie es bei ihm ofter vor zu kommen pflegt.
Wie mir Dr. Pop schreint Iiebe Mama so kănkt es Dich dass ich noch
immer hier in Pest sitze.
Ich mochte auch schon am Iiebsten zu Hause sein, doch geht das nicht.
Seit vergangenem Jahr in Juni bis Ende December habe ich abgesehen
von einige Tage im Monate Juli nichts gelernt sondern nur das was ich
villeicht friiher gewusst vergessen, wie konnte ich jetz mich mit einer
Vorbereitung von 2-2 III Monaten einer Priifung mich unterw(:rden bei der
die Leute mit Jahre langern Lernen durchfellen. Zur charavterisierung: seit ich
in Pest bin geht entweder Vuia ader ich die Rigorosen anhoren bis jetz von
circa 40 ist nicht ein Einziger noch durchgekommen sondern alle 100%
durchgefallen; Jetz wenn man schon durchfăllt (p. 8) so soli einem Wenigstens
das Gewissen beruhigt sein.
Darum Iiebe Mama sei nicht bos auf mir, dass ich noch nich nach
Hause gekommmen bin es geht aber beim besten Willen niht und was hătte
ich davon wenn ich durch - fallen mochte und dann von heuem einige
Monste mich vorbereiten miisste.
Die liebe Mama die Hănde kiissend verbleibe ich Dein Dankbarer Sohn
Costi.
lch habe kein Brief papier mehr.
Muzeul judeţea Arad, Fondul Istoria
original, limba germană.

oraşului,

nr. inv. 9429, 4 file, mss.

CONSTANTIN MISSITS ET LE MOUVEMENT NATIONALE
- Contributions documentaire (Resume)
L'etude „Constantin Missits dans Ie mouvement nationale - contributions
documentaire" est Ia premiere presentation biographique du dernier decendent
masculin des Missits de Lipova (arrondisment Arad). Dans sa courte vie (18781921 ), vecu a Luogj et Lipova, Ie juriste Constantin Missits s'affirme dans la
vie culturelle-spirituelle et politique roumaine, attachepar une amitie avec
Traian Vuia de Ia periode etudiantine budapestoise. Dans Ies annexes sont
reproduit trois Jettres.
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„ASTRA BĂNĂŢEANA" ÎN PERIOADA 1937 - 1948
„Societatea ,.Astra" a fost aproape un
veac păstrătoarea ,omânismului în Ardeal şi
Banat. Societatea „Astra" a fost torţa aprinsă a
ideii naţionale aici, unde atâtea forţe oculte au
căutat să întunece, distrugă şi să asuprească
poporul românesc."
(Al. Bunescu)
Dumitru Tomoni

Formarea statului naţional unitar român, vis secular devenit realitate, la 1
Decembrie 1918, prin voinţa şi acţiunea energică a întregii naţiuni române, a
produs puternice mutatii în întreaga viaţă social-economică şi politică, în
activitatea tuturor asociaţiilor şi societăţilor culturale, ce au jucat un rol deosebit în menţinerea trează a conştiinţei naţionale în mobilizarea atâtor generaţii
la lupta pentru înfăptuirea măreţului deziderat naţional.
Formarea statului naţional unitar român, vis secular devenit realitate, la 1
Decembrie 1918, prin voinţa şi acţiunea energică a întregii naţiuni române, a
produs puternice mutaţii în întreaga viaţă social-economică şi politică, în
activitatea tuturor asociaţiilor şi societăţilor culturale, ce au jucat un rol deosebit în menţinerea trează a conştiinţei naţionale în mobilizarea atâtor generaţii
la lupta pentru înfăptuirea măreţului deziderat naţional. Era firesc ca aceste
schimbări să intervină şi în activitatea celei mai prestigioase societăţi culturale
româneşti. Asociaţia transilvană pentru literatura română şi cultura poporului
român („Astra"), favorizând extinderea apreciabilă a influenţei culturale în
toate teritoriile patriei, prin întărirea relaţiilor cu alte societăţi culturale româneşti, prin sporirea numărului despărţămintelor şi cercurilor culturale, prin
crearea unor Regionale în Dobrogea, Basarabia şi Banat. Ideea înfiintării unei
Regionale a „Astrei" şi în Banat o lansează Ion Agârbiceanu în şedinta
Comitetului Central al Asociaţi unii din 13 noiembrie 1927, finându-se cont de
puternica tradiţie culturală a acestui ţinut şi de intensa activitate desfăşurată de
despărtămintele bănăţene. Dar mai mulţi membrii ai Comitetului Central al
Asociatiunii au cerut amânarea unei hotărâri, până nu vor fi consultate şi
personalitătile marcante din Banat.
Începute imediat de Vasile Goldiş, preşedintele „Astrei", aceste contacte
vor fi intensificate în 1935 de către noul preşedinte Al. Iuliu Moldovan.
După îndelungate eforturi, depuse atât de preşedintele „Astrei" cât şi de
fruntaşii vietii culturale din Banat, Comitetul Central al „Astrei" a hotărât în
şedinţa din 6 februarie 1937, în baza art. 38 al Statutelor „Astrei" convocarea
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adunării

de constituire a Regionalei

Bănăţene

în ziua de 28 februarie 1937 Ia

Timişoara.'
Hotărârea convocării

adunării de constituire a Regionalei „Asta Bănă
un puternic entuziasm în Banat, entuziasm întreţinut de
presa bănăţeană care cerea tuturor factorilor responsabili de viitorul Banatului
să-şi aducă contribuţia la reuşita acestei adunări. Nu fără efort au fost
convinşi reprezentanţii tuturor partidelor politice, să lase de o parte „hainele şi
papucii de partid" şi să intre „în sanctuar cu sufletul curat" 2 •
Erau prezenti la această adunare convocată în capitala Banatului reprezentanţii conducerii „Astrei" şi ai despărţămintelor bănăţene, ai Ministerului
Educaţiei Nationale ai societăţilor culturale din Banat personalităţi remarcabile
ale vremii, Gh. Preda, Constantin Kiriţescu, Sever Bocu, Sabin Drăgoi, A.
Cozma, I. Miloia, Sabin Evutian, etc. 1 •
Deschizând adunarea, Gheorghe Preda, vicepreşedintele „Astrei", 1ş1
exprimă deplina satisfacţie de a fi prezent în acest „colţ pitoresc al ţării
româneşti, cu privelişti încântătoare cu bogăţii naturale cu un farmec specific
etnic, manifestat prin atât de frumoase cântece, dansuri şi costume", ce a dat
atâtia patrioţi şi oameni de cultură. Evidentiind activitatea despărţămintelor
bănătene în păstrarea şi vitalizarea conştiinţei nationale, în conservarea
specificului etnic românesc, vorbitorul arată că „pentru o mai bună utilizare a
energiilor intelectuale din această regiune şi la dorinţa exprimată de despărtă
minte, de institutiile culturale, din Banat şi de atâtia valoroşi intelectuali
bănăteni, comitetul central al „Astrei" a hotărât înfiintarea Regionalei „Astra
Bănăteană" cu sediul Ia Timişoara.
Din partea comitetului de organizare a acestei consfătuiri a luat cuvântul
Al. Marta, preşedintele acestuia, care, evocând momentele de glorie dar şi de
durere ale poporului român trăgea concluzia justă validată de evolutia istorică,
că „legea, limba şi moşia nu se pot apăra numai cu arma", că pentru cucerirea
dreptătii neamului" un rol important îl are luminarea poporului, care sporeşte,
spiritul de jertfă şi energie" aceasta a fost principala ratiune a întemeierii
„Astrei", iar rolul jucat de ea, în realizarea măretului ideal al unitătii celor deo limbă şi de-un neam a justificat pe deplin această ratiune. Pentru ca „Astra"
să poată juca acelaş rol în Banat. Al. Marta a propus adunării înfiinţarea
Regionalei „Astra Bănăţeană";.
După supunerea la vot şi aprobarea în unanimitate a constituirii
Regionalei „Astra Bănăţeană", a urmat discursurile reprezentanţilor societăţilor
culturale şi ai autorităţilor locale, care au reliefat necesitatea constituim
acestei Regionale pentru o mai bună organizare a vietii culturale bănăţene şi o
integrare a ei în patrimoniul cultural naţional.
Potrivit Regulamentului „Astra Bănăţeană" se întindea în judetul Caraş
Severin şi Timiş-Torontal (art. 1), avea o conducere proprie însă sub supravegherea şi îndrumarea comitetului central al „Astrei" (art. 9) şi îşi desfăşura
activitatea în IO sectiuni ştiintifice şi literare (art. 26). Pentru a forma o imagine reală asupra multiplelor preocupări ale conducerii regionalei, se impune o
prezentare a obiectivelor principalelor secţiuni. Secţia juridică (preşedinte Al.
Marta) urmărea popularizarea legilor şi studierea obiceiurilor juridice locale;
teană"

a

declanşat

4
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secţia literatură (preşedinte

N. Jucu) se va ocupa cu studii Iigvistice şi literare
pentru săteni şi intelectuali; secţia istorică, etnografică
şi muzeală (preşedinte I. Miloia) îşi propunea adunarea de mărturii istorice
referitoare la Banat, investigarea arhivelor judeţene şi locale, adunarea de date
referitoare Ia Unire şi Ia mişcarea culturală bănăţeană, depistarea vestigiilor
arheologice, inventarierea şi fotografierea monumentelor istorice; Secţia socialeconomică (preşedinte Cornel Grofşoreanu) va studia influenţa factorilor sociali,
economici asupra evoluţiei biologice a populaţiei din Banat şi va înfiinţa şcoli
ţărăneşti şi o universitate ţărănească, etc.
Preşedinte de onoare a regionalei bănăţene a fost ales cunoscutul fruntaş
bănăţean Anton Mocsonyi, iar preşedinte activ Sabin Evuţianu, inspector general al Serviciului de învăţământ din Banat, care, potrivit Regulamentului intern, deţinea şi funcţia de vicepreşedinte al „Astrei". În discursul rostit cu
ocazia alegerii, Sabin Evu ţi anu a subliniat unitatea economică, etnică şi culturală a Banatului, dar şi permanentele lui legături cu celelalte provincii româneşti. În acelaşi timp el a specificat că „Astra Bănăţeană" deşi va avea individualitate şi autonomie, va rămâne organizaţie culturală regională, şi va
colabora cu organele centrale de la Sibiu şi cu toate societăţile culturale
româneşti interesate în propăşirea neamului. Regionala „Astra Bănăţeană" solidarizând în jurul problemelor specific bănăţene toate energiile active, urmărea
„integrarea patrimoniului bănăţean în Patrimoniului naţional, păstrarea şi
potenţarea sufletului bănăţean ca o mândră şi puternică contribuţie Ia unitatea
sufletească a neamului românesc. 6
Adunarea de constituire a regionalei a avut un ecou deosebit, bucurânduse de o atenţie deosebită din partea presei bănăţene. Cel mai mare cotidian
bănăţean „Vestul", considera adunarea drept „un adevărat parlament cultural al
provinciei noastre, un parlament în care toată lumea era pătrunsă de sensul
profund al acestei manifestări solidare ... " 7 „Astra trebuie azi mai mult ca
oricând să topească, Ia focu-i sacru al culturii creştine, toate pasiunile de
partid sau confesiune, destinătoare de neam ... să stea zid de neînvins, în faţa
puhoiului murdar al literaturii pornografice şi antiromâneşti şi anticreştine" ,8
consemna gazeta lugojeană „Acţiunea". Bănăţenii sperau cu justificată încredere
că „Astra Bănăţeană" va fi
„prin excelentă un izvor de apă vie, de
împrospătare sufletească şi de intensificare a vieţii pentru toată suflarea
românească" • Revista de cultură „Luceafărul" devenită organ de presă a
regionalei, considera constituirea acesteia drept unul din cele mai importante
evenimente culturale din istoria Banatului, punându-şi paginile Ia dispoziţia
celor care doreau să contribuie la „regenerarea patrimoniului românesc al
Banatului" 10 •
Imediat după confirmarea sa de către Comitetul Central de Ia Sibiu
Comitetul Regionalei „Astra Bănăţeană" a trecut Ia organizarea secţiilor,
organizarea sau reorganizarea despărţămintelor de plasă şi a cercurilor culturale
săteşti, stabilirea unui plan de colaborare cu celelalte asociaţii culturale din
Banat, crearea unui organ de publicitate al „Astrei Bănăţene", a unei edituri
proprii şi adunarea mijloacelor materiale necesare pentru susţinerea acestui
generos program.
şi

editarea de

publicaţii

9
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Pentru a-şi crea o structură organizatorică care să facă posibilă realizarea
obiectivelor propuse, comitetul regionalei a hotărât să înfiinteze în fiecare
plasă administrativă câte un despărţământ. Comitetele acestor despărtăminte au
fost îndrumate spre organizarea cercurilor culturale în satele din plasa respectivă. Dacă în agust 1937 Regionala „Astra Bănăteană" cuprinde 21 despăr
tăminte, 11 7 în judetul Timiş-Torontal,' 8 în judetul Severin," 6 în judetul
Caraş,xxx numărul despărtămintelor va creşte an de an ajungându-se la 27 în
1943 . 12 Activitatea acestor despărţăminte a fost coordonată de către conducerea
regionalei, obiectivele fiind aproape identice, existând însă diferente în ceea ce
priveşte zelul dovedit de conducerea acestor despărtăminte.
În acelaşi timp conducerea regionalei a stabilit o colaborare armonioasă
cu toate societăţile culturale bănătene, remarcându-se totuşi colaborarea cu
Institutul social Banat-Crişana, casele nationale, Asociatia corurilor şi fanfarelor,
Şoimii României şi Reuniunea femeilor române din Timişoara. Benefică a fost
colaborarea dintre „Astra Bănăteană" şi Fundatia Culturală Regală, sub egida
Serviciului Social. Fundaţiile regale şi-au propus crearea unei elite intelectuale
prin, propagarea cunoştintelor în rândul maselor populare, organizând în sate
cămine culturale. Aceste cămine s-au înmultit odată cu aplicarea Legii
Serviciului Social (1939) ajungându-se uneori ca în aceeaşi comună să se
găsească pe lângă cercul cultural al „Astrei" şi un cămin al Fundatiei. Pentru
a nu se pulveriza energiile satelor şi a se crea rivalitătii artificiale, s-a ajuns
la o întelegere între „Astra" şi „Fundatia Culturală Regală". Potrivit acestei
întelegeri Fundatia lăsa pe seama „Astrei" toate căminele culturale înfiintate
după 1939. În acelaşi timp, căminele înfiintate înainte de 1939, dar care numai
desfăşurau activitătile, puteau fi reactivate de către „Astra". Initiativa acţiunilor
culturale în Ardeal şi Banat trecea de partea „Astrei", Fundatia renuntând să
mai înfiinteze cămine culturale, JJ chiar dacă în Banat această întelegere nu sa respectat întotdeauna, ea a dus la creşterea prestigiului cercurilor culturale a
căror număr era într-o continuă creştere.
Pentru că „Astra Bănăteană" n-a fost o simplă asociatie culturală regională, ci o adevărată mişcare culturală, încă din momentul constituirii ea a
acordat o deosebită importantă mijloacelor de propagandă. De aceea cea mai
prestigioasă publicatie culturală bănăteană revista „Luceafărul", condusă de
Aurel Cozma, a trecut în proprietatea regionalei bănăţene. Conducerea acesteia
a hotărât ca „Luceafărul" să fie o revistă de cultură generală, cultivând cu
predilecţie problemele culturale şi de creaţie ale Banatului. A apărut fără
întrerupere până în 1943, când s-a transformat, dintr-o revistă literară într-o
revistă cu preocupări mai variate sub titlul de „Revista Banatului", condusă de
profesorul Traian Toplicean. În dorinta de a pătrunde cât mai adânc în viaţa
satelor, „Astra Bănăţeană", credinciosă traditiei sale de a satisface nevoile
sufleteşti ale tărănimii din Banat, a tipărit începând cu 1 ianuarie 1939 gazeta
săptămânală „Luminătorul" ce apărea ca „Foaie Poporală" a „Astrei Bănăţene".
Sânnicolau! Mare, Periam, Periam, Lipova, Jimbolia, Buziaş, Ciacova.
xx Lugoj, Caransi~beş, Făget, Birchiş, Balint, Sacu, Teregova, Orşova
"' Oravita. Bozovici, Bocşa Montană, Moldova Nouă, Reşita. Sasca Montană
•

Timişoara,
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Gazeta s-a bucurat de o largă audientă în lumea satelor având în 1940 peste
10.000 de abonafi. 14
În acelaşi an apărea la Timişoara, tot sub egida regionalei bănătene,
cotidianul „Dacia", în şapte mii de exemplare zilnic, care va fi sprijinit în
timpul războiului de către Ministerul Propagandei Nationale, în dorinta de a-şi
păstra Ia Timişoara un ziar ferit de patimi politice." 15
Una dintre realizările remarcabile ale regionalei bănătene a fost editura
„Astra Bănăteană". Editura îşi propuse să tipărească lucrări literare, istorice,
religioase, monografii bănătene, biografii ale bărbaţilor de seamă al Banatului
şi să reediteze operele clasicilor bănăteni. În primul an de existenţă editura a
publicat două lucrări valoroase. „Oameni şi lucrări din Caraş" de Virgil Birou
şi „Literatura bănăteană de Ia început până la Unire (1582-1918) de Ioan D.
Suciu. 16 Activitatea editorială a continuat şi în anul războiului, fiind scoase de
sub tipar 15 lucrări purtând semnătura unor personalităti culturale bănătene:
Mia Cerna, N. Ursu, Pavel P., Belu, I. Gropşianu etc.
Pentru că satul constituia în viziunea preşedintelui regionalei temelia
neamului şi obiectivul esenţial al „Astrei Bănătene", aceasta a acordat o
deosebită importantă organizării de şcoli tărăneşti, continuând şi îmbogătind
experienta câştigată de către despărtămintele bănătene în acest domeniu.
Propunându-şi o educatie permanentă a tăranilor pentru a crea „o nouă
civilizatie sătească", încă din primul an de activitate „Astra Bănăteană" a
elaborat un temeinic „plan de organizare a şcolilor tărăneşti" . 17 Considerând
şcolile tărăneşti drept cel mai temeinic mijloc de educatie a tărănimii, planul
propunea înfiintarea de şcoli tărăneşti atât pentru bărbati cât şi pentru femei.
Cursantii în număr de 25-30 trebuiau să aibe o gospodărie proprie, o situatie
materială cel puţin de mijloc, vârsta între 23-40 ani şi să se bucure de o
reputatie moralicească necontestată în comuna lor. Cursurile durau o lună,
fiind organizate doar iarna şi la începutul primăverii şi aveau atât un caracter
teoretic, cât şi practic. În urma activităţilor demonstrative şi a lectiilor teoretice, tăranii trebuiau să aplice în propriile gospodării cunoştinţele dobândite.
Programul cursurilor era deosebit de diversificat, cuprinzând Iectii de: cultură
natională (limba română,
istorie, geografie), cultură civică (constituţia,
drepturile şi îndatoririle cetăteneşti), cultură agricolă, agricultură, zootehnie,
pomicultură, legumicultură, floricultură) educatie cooperatistă, educatia morală şi
artistică şi igienă (igiena individuală, a familiei şi a satului, medicina populară, primul ajutor în timp de pace şi în timp de război, lupta contra
războiului chimic). Pentru femei se organizase în plus cursuri de gospodărie
casnică (alimentatie, îngrijirea casei în interior şi exterior) şi de tesut şi
brodat. 18 Pentru transmiterea şi fixarea unor cunoştinte se folosesc uneori şi
conferinte de sinteză şi proiectii de diapozitive. Pentru că atât susţinerea
cursurilor, cât şi întreţinerea cursantilor se făceâ'u gratuit, comitetul regionalei
făcea apel către despărţăminte să sprijine aceste şcoli tărăneşti. Dacă în 1938
regionala şi-a propus să înfiinţeze 7 şcoli tărăneşti, în 1939 numărul lor a
crescut Ia 10, iar în 1940 la 17, ceea ce reprezenta aproape jumătate din
numărul total al şcolilor ţărăneşti sustinute de „Astra" . 19 S-au remarcat prin
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atenfia deosebită acordată şcolilor ţărăneşti despărtămintele: Ciacova, Sânnicolau) Mare, Oravifa, Lugoj şi Caransebeş.
Deruta ideologică, concesiile făcute orientărilor fasciste şi mai ales
intrarea României în război au afectat activitatea „Astra" şi bineînţeles şi cea
a regionalei bănăţene.
Pentru că majoritatea bărbaţilor au fost mobilizaţi printre aceştia
numărându-se şi multi conducători ai despărţămintelor bănăţene, acestea s-au
confruntat cu mari greutăti. inclusiv în domeniul organizării şcolilor tărăneşti.
Căutând să facă faţă acestor împrejurări nefavorabile, conducerea regionalei
bănătene a încercat printr-un chestionar să cunoască situafia reală din fiecare
despărtământ, şi cerc cultural, dar din cele 325 de chestionare trimise cercurilor culturale s-au primit doar 30 de răspunsuri. 20 În această situatie li s-a
încredinţat sarcina reorganizării tuturor despăqămintelor bănăţene profesorului
Iancu Călfan în judeţul Timiş.
Principala preocupare a regionalei bănăţene a fost organizarea şcolilor
ţărăneşti şi în special a şcolilor de igienă şi gospodărie pentru femei. Acţiunea
de organizare a acestor şcoli s-a desfăşurat în strânsă colaborare cu Institutul
de igienă şi sănătate publică din Sibiu, care a pus Ia dispoziţia regionalei
bănăţene suma de 800.000 lei şi a sprijinit înfiinţarea la Timişoara a unui
Oficiu de studiu şi documentare al „Astrei'', sub conducerea lui Iosif
Nemoianu, inspector general sanitar. 21 Acest oficiu şi-a propus susţinerea unui
ciclu de conferinţe cu tema „Ocrotirea familiei" şi realizarea unor cercetări pe
teren, dar la sfârşitul anului 1944 a fost nevoit să-şi înceteze activitatea. În
urma acestor eforturi, în anul 1943 s-au obţinut rezultate remarcabile fiind
organizate în curpinsul Regionalei „Astra Bănăţeană" 43 şcoli tărăneşti, cu un
total de 2418 cursanţi, dintre care 38 au fost şcoli de igienă şi gospodărire,
iar 5 şcoli ţărăneşti pentru bărbaţi .22 Prin organizarea acestui număr mare de
şcoli ţărăneşti pentru bărbaţi, dar în special pentru femei, pe întreg teritoriul
regionalei, spiritul luminator al „Astrei" a putut pătrunde până în cele mai
răzleţe aşezări bănăţene, chiar şi într-o perioadă dificilă prin care trecea
neamul românesc, în încercarea-i temerară de a reface România Mare. „Astra
Bănăţeană" a constituit şi prin felul în care a organizat această activitate un
model pentru celelalte despărtăminte ale „Astrei", transmiţându-le odată cu
experienţa acumulată, îndrumări şi programele analitice ale cursurilor şi
lucrărilor practice.
Chiar dacă activitatea culturală a „Astrei" avea în vedere în primul rând
ţărănimea, trebuie recunoscute interesul şi sprijinul ei fată de formarea şi
ajutorarea materială a ucenicilor, meseriaşilor muncitorilor şi funcţionarilor.
Astfel, „Astra Bănăţeană" a creat o şcoală pentru muncitori la Reşita (1938),
un curs pentru meseriaşi la Caransebeş, cursuri pentru muncitori la Bocşa
Montană, un curs de limba română pentru funcţionarii publici la Caransebeş.23
Sub egida regionalei bănătene şi cu sprijinul şcolii tehnice industriale de
băieţi din Timişoara s-a înfiinţat la 25 martie 1944 o Universitate liberă
muncitorească. Scopul acesteia era de a da o asistentă spirituală muncitorilor şi
meseriaşilor din regiune, prin aplicaţii practice în ateliere-şcoală, reuşind să
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dea în primul an de activitate 65 de absolvenţi. Pentru modernizarea procesului
de învăţământ, „Astra Bănăţeană" a pus la dispoziţia Universităţii muncitoreşti
un aparat de proieqie cinematografică pentru proiectarea filmelor cu caracter
cultural, tehnic şi ştiinţific. 24
Preocuparea predilectă pentru lumea satelor s-a văzut şi din numărul
impresionat de mare de conferinţa ţinute de către toate cercurile culturale cu
subiecte dintre cele mai variate: istorie naţională, educaţie morală religioasă,
igienă, agrotehnică, creşterea animalelor combaterea alcoolismului, etc. Dacă
celelalte societăţi culturale cu care regionala colabora - Institutul Social-BanatCrişana, Asociaţia Corpului Didactic, Extensiunea Universitară - organizau în
primul rând conferinţe pentru intelectuali, abordând subiecte mai pretenţioase şi
apelând în primul rând la profesori universitari sau specialişti în diferite
domenii, „Astra Bănăţeană" şi-a propus luminarea culturală a satelor apelând în
acest sens Ia cadrele didactice, preoţi şi funcţionari publici. De aceea
subiectele conferinţelor aveau în vedere atât pregătirea conferenţiarilor cât şi
nevoia de informaţie şi posibilitatea de receptare a auditorului: „Importanţa
„Astrei" în luminarea poporului", „Biblioteca ţăranilor şi „Astra", „Lumina
Astrei" în timpul dominaţiei ungare, „Creşterea şi îngrijirea copilului", „Flagelul
tuberculozei", „Foloasele vaccinării la animale" etc. 25 Unele conferinţe susţinute
într-un cadru sărbătoresc şi-au propus să comemoreze amintirea unor mari
personalităţi ale istoriei naţionale sau evenimente cu o semnificaţie deosebită
pentru evoluţia poporului român: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 10 Mai, etc.
Numărul conferinţelor a crescut în fiecare an de activitate, de la câteva sute
în 1939, la o mie în 1940 ,26 iar în 1942, treimiipatrusutetrei2 7 paralel cu
diversificarea problemelor abordate.
Punerea Ia dispoziţia ţăranilor a cunoştinţelor absolut necesare pentru a
răspândi flacăra culturii în mijlocul satelor româneşti nu se putea facă fără a
acorda o atenţie deosebită bibliotecilor săteşti organizate de către cercurile
culturale ale „Astrei Bănăţene" pretutindeni unde se simţea această nevoie.
Extinderea reţelei bibliotecilor „Astrei" şi creşterea permanentă a fondului de
carte se făcea atât prin alocarea unor fonduri speciale de către conducerea
regionalei bănăţene, cât şi prin donaţiile făcute de cei cu dragoste pentru
luminarea poporului. Numărul bibliotecilor, a cărţilor şi broşurilor a crescut
continuu, remarcându-se despărţăminte: Oraviţa, Ciacova, Timişoara, Lugoj, etc.
O dată cu intrarea României în război regionala bănăţeană dorind să
aline durerile răniţilor din spitalele militare din Timişoara, Lugoj, Caransebeş,
Orşova, Arad şi Turnu-Severin, a donat în 1941 bibliotecilor din aceste spitale
1568 de cărţi şi broşuri. 28
În 1942 aceleaşi spitale militare au primit din partea despărţămintelor
Ciacova şi a lui Al. Marta, 2322 cărţi şi broşuri şi această activitate a
continuat şi în anii următori. 29 Dintre cele aproape 8000 de broşuri de
propagandă distribuite în 1942, spitalelor militare şi cercurilor culturale din
Banat, cele mai cunoscute titluri au fost: „Războiul sfânt", „Ziua biruinţei",
,,Închinare eroilor desrobitori", „Basarabia se răzbună", „Calendarul dezrobirii",
„România în Europa de mâine", etc. În 1943 despărţământul Moldova Nouă: ce
s-a evidenţiat în mod deosebit în anii războiului, a întemeiat o originală
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„Cooperativă librărie", prin care a desfăcut în toate satele despărţământului
peste 8000 volume, un număr mare de planşe şi publicaţii periodice. Din
veniturile realizate despărţământul a putut împărti gratuit, la serbări, şezători şi
comemorări, peste 1500 broşuri şi 5000 numere de ziare şi reviste. 30 Erau
comune unde datorită stăruintelor conducerii despărţământului aproape nu era
casă de gospodar în care să nu intre zilnic o gazetă românească. Unităţilor
militare din zonă li s-a distribuit 300 de publicatii, iar bibliotecile poporale au
fost înzestrate cu 843 volume din librăria despărţământului.
Despărtământele bănătene au continuat şi în această perioadă actiunea de
zidire a caselor nationale, aşezăminte culturale ce trebuia să găzduiască toate
manifestările culturale săteşti. S-au constituit asemenea aşezăminte la Sânnicolaul-Mare şi Bocşa-Montană şi s-au adunat fonduri şi materiale de
constructii pentru începerea lucrărilor şi în alte localităti bănătene, dar din
cauza războiului proiectele au fost amânate. Şi la această activitate s-a
remarcat despărtământul Ciacova, care avea în 1943, 10 case nationale
construite în cea mai mare parte cu mijloace proprii. 31
Considerând teatrul un strălucit factor de cultură şi educaţie, conducerea
regionalei bănăţene a acordat o atenţie deosebită organizării în majoritatea
oraşelor bănătene a unor spectacole de teatru şi operă cu concursul Teatrului
Naţional din Cluj, Operei din Cluj, Teatrului National din Bucureşti, etc. La
sfârşitul anului 1938, „Astra Bănăteană" a făcut un apel către românii din
Banat pentru a participa la spectacolele ce se vor organiza în două stagiuni,
considerând că participarea la aceste spectacole reprezenta semnul solidaritătii
şi unităţii în promovarea culturii româneşti. Preţurile fixate pentru aceste
reprezentatii erau modeste, pentru ca toţi românii din toate păturile sociale să
poată beneficia de farmecele limbii româneşti şi să se bucure de comoara
bogată a sufletului şi geniului national. Inaugurarea solemnă a primei stagiuni
a avut loc în ziua de 1O noiembrie 1938 cu piesa „Meşterul Manole" de
Octavian Goga. S-au organizat în cele două stagiuni 85 de spectacole teatrale,
dintre care 45 în Timişoara şi 40 în tinutul Timiş, fiind prezentate cele mai
reprezentative piese din dramaturgia românească şi străină. 32 Aceeaşi activitate
remarcabilă a desfăşurat sectia teatrală a regionalei şi în anul de activitate
1939/1940, când s-a organizat 71 spectacole teatrale în Timişoara şi în alte
localităţi din ţinutul Timiş organizate în colaborare cu Teatrul Naţional din
Cluj şi 13 reprezentanti ai Operei Române din Cluj. 33 O activitatea deosebită a
desfăşurat şi trupa tărănească a cercului cultural din Şoşdea, care a dat mai
multe reprezentaţii teatrale în diferite sate bănătene. Apreciind această activitate
conducerea regionalei i-a repartizat 16.000 lei pentru a-şi organiza o fanfară
proprie.
Secţia antialcoolică, cu abstinenţă totală şi pentru combaterea moravurilor
uşoare a depus o adevărată muncă de apostolat, pentru difuzarea în mase cât
mai largi a principiilor călăuzitoare a secţiei, muncă apreciată şi de către
conducerea „Astrei bănătene", care a avut numai cuvinte de laudă pentru
activitatea secţiei şi a preşedintelui ei, Petre Ciucur. Numai în anul de
activitate 1938/1939 s-au înfiinţat şi activitat 238 filiale comunale. Această
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act1v1tate s-a desfăşurat ş1 m perioada războiului, secţia continuând munca de
combatere, a alcoolismului şi căutând să pătrundă cât mai mult în rândul
muncitorilor de la oraşe şi a tineretului de la sate. Secţia a avut o largă audienţă în Timişoara, numărul membrilor ridicându-se în 1943 Ia 23 .497 bărbaţi şi
femei. 34
„Astra Bănăţeană" a întreţinut până în 1944 strânse legături culturale cu
românii din Jugoslavia, trimiţându-le cărţi, reviste şi ziare.
Au fost pregătite echipe speciale de propagandă culturală, ce urmau să se
deplaseze în satele româneşti din Timoc şi Banatul sârbesc, iar pentru susţi
nerea acestei propagande culturale, prin tipărirea şi cumpărarea de cărţi şi
broşuri, conducerea regională a alocat suma de 100.000 lei. 35
Deşi convulsiile ideologice şi politice din anii dinaintea celui de al
doilea război mondial şi consecintele nefaste ale războiului au fost resimtite în
activitatea „Astrei" în general şi bineînteles şi în cea a regionalei bănăţene,
această activitate s-a desfăşurat neîntrerupt şi în anii războiului, adaptându-se
noilor realităti şi posibilităţi de manifestare.
Cunoscând activitatea profund patriotică desfăşurată de către „Astra" şi
forţa ei de penetraţie, Ministerul Propagandei Naţionale a solicitat conducerea
„Astrei" pentru a colabora în opera de propagandă Naţională, atât de necesară
în vremuri de război. Potrivit înţelegerii realizate, acţiunea de propagandă
revenea „Astrei" în Ardeal şi Banat, iar în celelalte provincii Fundaţiilor
Culturale Regale. S-au constituit echipe de propagandă pentru ,,Împrumutul
Reîntregirii" ce-şi propunea ca prin subscripţii să sprijine războiul pentru
refacerea României Mari. Numai în anul 1942 s-au adunat pentru acest fond
suma de peste 45 milioane Iei remarcându-se în special, despărţământul
judeţean Caraş.
„Astra Bănăţeană" a ajutat cu bani şi alimente pe cei care sau refugiat în Banat „datorită războiului, pentru a creea acea atmosferă de
frăţietate care te face să uiţi încercările la care au fost supuşi, să priveşti, cu
încredere viitorul." 37
În primăvara anului 1944 profesorii Filarmonicii şi Academiei de BelleArte din Iaşi s-au refugiat Ia Făget cu o mare parte din averea instituţiilor
respective: mobilier, piane, instrumente, pupitre, arhivă şi bibliotecă. La sediul
local al ,,Astrei Bănăţene" ei organizau în fiecare duminică o conferinţă
urmată de un scurt program artistic, iar o dată la două săptămâni un concert.
Tot cu sprijinul despărţământului făgeţean s-a organizat şezători culturale şi
programe artistice şi poezii şi conferinţe ţinute de Al. Zirra, Constantin
Georgescu, Costică Constantinescu, Roman Simionescu în Făget şi în majoritatea
comunelor din zona Făgetului: Băteşti, Brăneşti, Bichigi, Fârda, Mănăştur, etc. 3K
Despăqămintele bănăţene au contribuit şi Ia acţiunile „Palatul Invalizilor"
şi „Darul ostaşului" cu importante sume de bani, alimente şi îmbrăcăminte.
Numai în anul de activitate 1941/1942, regionala bănăţeană a donat pentru
„darul ostaşului" 113.518 Iei, 871 efecte de lână şi 4145 kg alimente, 39 iar în
anul următor 37 .080 Iei pentru „Darul ostaşului" şi 166.136 lei pentru Palatul
Invalizilor. 4° Cu siguranţă contribuţia a fost mult mai mare dar rapoartele în
această privinţă au fost doar parţiale, multe cercuri culturale nereuşind să
raporteze activitatea desfăşurată. În acelaşi timp despărţămintele au donat
36
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spitalelor militare din Banat alimente şi îmbrăcăminte, în special cu ocazia
sărbătorilor de Paşti şi Crăciun.
Adunările generale anuale organizate de conducerea regionalei în cele
mai cunoscute localităti bănătene au constituit momente de rodnic bilant, dar şi
de mare sărbătoare pentru organizatori şi participanti.
Prin sustinerea a mii de conferinte, prin răspândirea în popor a unui
număr mare de cărţi şi reviste, prin contributia adusă la alinarea durerilor
rănitilor şi refugiaţilor, prin organizarea unui număr fără precedent de şcoli
ţărăneşti, putem considera că „Astra Bănăţeană", chiar şi în acele împrejurări
grele şi-a făcut datoria, rămânând cea mai puternică societate culturală din
Banat, far dătător de lumină şi sperantă.
Evolutia dramatică a României după 23 august 1944, nu putea să nu
afecteze şi activitatea „Astrei Bănătene" purtătoarea celor mai autentice valori
ale spiritualitătii româneşti din Banat. Datorită schimbărilor intervenite în
desfăşurarea operaţiunilor militare, în 1944 „Astra Bănăţeană" nu şi-a mai
putut ţine adunarea generală, fiind obligată să-şi reducă activitatea la
menţinerea unei strânse legături cu centrala de la Sibiu şi cu despărţămintele
din subordine. Operaţiunile militare au dus la devastarea unor sedii ale despăr
ţămintelor şi cercurilor culturale, distrugerea bibliotecilor, arderea arhivelor la
Periam, Bozovici, Moldova-Nouă, Deta, Com!oşu-Mare, etc. 41 Pe lângă aceste
pagube materiale, Războiul a curmat şi viata unor conducători ai despărţă
mintelor bănătene: A. Jebeleanu (Periam), Valeriu Meda (Orşova), Petre Ciucur
(Timişoara) etc. În ciuda acestor greutăţi, conducerea regionalei privea cu
optimism viitorul, considerând că rănile de toate felurile „trebuiau vindecate,
forţele pierdute trebuiau înlocuite şi alte valori prospere puse pe drumul
progresului" .42
Prin eforturile conducătorilor, în cea mai mare parte slujitori ai şcolii şi
ai bisericii, în 1946 şi-au reluat activitatea 22 de despărţăminte bănăţene,
numărul lor crescând în 1947 la 27, iar în 1948 la 29 .43
Şcolile şi cursurile ţărăneşti au constituit principala activitate a regionalei
bănăţene, pentru înălţarea satului bănăţean. În anul de activitate 1946/1947 au
44
funcţionat în cadrul regionalei 29 şcoli tărăneşti .
O semnificatie deosebită a avut-o adunarea generală a „Astrei Bănăţene"
tinută în ziua de 22 iunie 1947 la Timişoara. Ea încheie un deceniu de existenţă a regionalei bănătene fiind de fapt ultima adunare generală la care au
participat conducătorii tuturor despărţămintelor bănăţene. Adunarea a fost
deschisă de preşedintele Sabin Evutianu, care, după ce a făcut un bilant al
celor 10 ani de activitate, aprecia că un popor pentru a nu fi îngenunchiat
este dator să-şi respecte şi să-şi păstreze bunurile spirituale permanente, iar
„Astra Bănăţeană" aparţine astăzi acestor bunuri spirituale" 45 • Al. Marta şi
Sabin Evutianu au fost declarati preşedinţi de onoare ai regionalei, iar
adunarea a ales un nou comitet de conducere pe o perioadă de 5 ani,
avându-l ca preşedinte activ pe Râmneanţu Petru.
Evenimentele politice de la sfârşitul anului 1947, culminând cu abdicarea
fortată a regelui Mihai I şi proclamarea Republicii Populare Române, precum şi
cele din anul următor, au determinat profunde transformări, care nu puteau să
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nu afecteze destinul „Astrei". Agonia prestigioasei asociaţii culturale a început
din vara anului 1947, când pe de o parte în urma reformei monetare din
15 august 1947 „Astra" rămânea fără mijloace financiare proprii, fiind obligată
să ceară subvenţii de la guvern, iar pe de altă parte, politica anticulturală şi
antiromânească a guvernului, căreia rând pe rând îi cad victime cele mai mari
personalităţi ale spiritualităţii româneşti - în mare parte membrii sau simpatizanţi ai „Astrei" - făcea imposibilă colaborarea dintre cele două instituţii.
Nu putea rămâne în afara acestor frământări politice prin care trecea
„Astra" şi de fapt întreaga ţară, nici Regionala „Astra Bănăţeana". Regionala
bănăţeană începea să fie contestată în mod direct incă din vara anului 1947
când noii activişti culturali considerau că „Astra Bănăţeană" nu făcea decât
spoială culturală şi diletantism, din cauză că elemente din conducerea ei nu
aveau nimic comun cu cultura ... Ajunge să cităm exemplul actualului criminal
de război dr. Aurel Cosma" .46 Răspunzând apelulului lansat de conducere
„Astrei" prin circulara 33 din 1948, de a se face noi alegeri, comitetul
Regionalei „Astra Bănăţeană" s-a întrunit la 19 iunie 1948 pentru a se alege
o nouă conducere şi a stabili un program de acţiune p,entru acea perioadă
dificilă. Cu această ocazie Ilie Murgulescu, rectorul Politehnicii din Timişoara
şi membru al comitetului judeţean P.M.R., plecând de Ia „prefacerile care se
petrec în ţară, care au Ia bază socializarea tuturor mijloacelor de producţie şi
ridicarea nivelului cultural al păturilor muncitoreşti", a propus demisia comitetului pe care îl considera îmbătrânit şi depăşit de mersul evenimentelor, în
metode şi conceptii, incapabil să înţeleagă noile obiective ale culturalizării
maselor şi să stabilească legături trainice cu „sindicatele muncitoreşti,
organizaţiile tineretului, femeilor şi ale naţionalităţilor conlocuitoare". 47
La propunerea lui Traian Topliceanu comitetul Regionalei şi-a depus
demisia, comunicată comitetului central al „Astrei" prin adresa nr. 87/22 iunie
1948. 4R Luând act de această situaţie, comitetul central al „Astrei" aproba
hotărârea comitetului Regionalei bănăţene, urmând să se dea noi dispoziţiuni
după ce se va cunoaşte hotărârea Ministerului Informaţiilor referitoare la
viitorul „Astrei" .49 Cotidianul comunist „Luptătorul bănăţean" comenta cu satisfaqie această demisie forţată de împrejurări tragice pentru cultura românească,
arătând că „s-a simţit de mult nevoia schimbării conducerii „Astrei Bănăţene",
având în vedere ca vechea conducere era compusă, în majoritate, din elemente
rupte de popor, a cărui activitate nu corespunde cerinţelor noi, nici ca ritm de
muncă, nici ca obiective, nereuşind să încadreze unităţile culturale în judeţ, în
frământările generale" .50 • Noul comitet de conducere în componenţa căruia au
intrat reprezentanţi „ai tuturor organizaţiilor democratice, ai nationalitătilor
conlocuitoare, reprezentanţii tuturor fortelor vii care pot contribui la acţiunea
de ridicare a maselor", nume de tristă amintire pentru cultura tradiţională
bănăţeană şi-a început activitatea hotărând să desfiinţeze „Astra Bănăţeană" :11
Patrimoniul ei a fost preluat în cea mai mare parte de către căminele culturale,
fiind administrat de către făuritorii noii culturi proletare.
Astfel se curma în mod abuziv activitatea celei mai prestigioase asociatii
culturale din Ardeal şi Banat ce printr-o activitate remarcabilă, desfăşurată
decenii de-a rândul cu mari eforturi şi sacrificii, a contribuit în mod substanîncă
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ţi al la ridicarea social-economică şi luminarea prin cultură a satelor
la înfăptuirea României Mari şi progresul poporului român.

româneşti,
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ASTRA BĂNĂŢEANĂ BETWEEN 1937-1948
Summary
This remarkable cultural institution has continously contributed in a substantil
wy to the social-economic development and cultural enlightenment of the Romanians
of this region. At the end, the way this institution has been suppressed by the
communist govemment is described.
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PROCESUL INTENTAT LIDERILOR SÂRBI „TITOIŞTI" (1950) ŞI
IMPLICAŢIILE SALE
Mircea Rusnac

Relaţiile

româno-jugoslave au traversat, la mijlocul secolului al XX-iea, o
de criză deosebit de gravă (1948-1954). Această criză a fost generată
de izbucnirea conflictului personal dintre Stalin, dictatorul lagărului comunist
mondial, şi Tito, liderul comunist iugoslav. Conflictul a devenit public odată cu
desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 20-28 iunie 1948, a sesiunii Biroului
Informativ al partidelor comuniste şi muncitoreşti (Cominform), fără participarea
reprezentaţilor partidului comunist iugoslav . 1 A fost emisă o rezoluţie prin care
se constata că Partidul Comunist Iugoslav adoptase o linie falsă, implicând
abandonarea marxism-leninismului. Ea condamna politica sa nefastă de defăi
mare la adresa U .R.S.S., caracterul ruşinos, pur despotic şi terorist al regimului, renunţarea la teoria marxistă a luptei de clasă, lipsa democraţiei interne
de partid, naţionalismul conducătorilor, într-un cuvânt revizionismul lor. Ea
declara că partidul se pune în afara "familiei partidelor comuniste frăţeşti" şi
cerea forţelor sale sănătoase să-i oblige pe conducătorii lor să-şi recunoască
greşelile şi, dacă aceştia nu erau de acord să o facă, să-i înlocuiască. 2 În
continuare, după o serie de tentative de-al răsturna pe Tito de la putere,
liderii sovietici nu mai aveau decât o singură soluţie: „Lovitura de stat
eşuând, Stalin va recurge la toate mijloacele, fără a îndrăzni totuşi să meargă
până la atacul armat: incidente de frontieră, o propagandă din ce în ce mai
violentă - care va merge până la a-l face pe Tito un agent hitleristo-troţkist , un veritabil război economic." 3
Aflată sub ocupaţia Armatei Roşii şi cu un regim marionetă instalat de
aceasta, România s-a încadrat cu totul în tabăra sovietică, la fel ca toate
celelalte state comuniste, demascând cu multă vehemenţă „erezia" titoistă. Victor Frunză consemna referitor la acest subiect: „Se ştie că rezoluţia Biroului
Informativ al partidelor comuniste şi muncitoreşti, intitulată Partidul comunist
iugoslav în mâinile unor trădători şi spioni, fusese adoptată pe baza raportului
prezentat de Gheorghiu-Dej. În anii următori, România a acceptat numeroşi
emigranţi din Iugoslavia, devenind o bază pentru propaganda antititoistă prin
radio, iar populaţia sârbească din zonele de graniţă a suferit şi ea de pe urma
persecuţiilor. Tito era prezentat în caricaturi şi afişe ca un călău cu o bardă
însângerată în mână (când represiuni sângeroase aveau Ioc şi în România), iar
numele lui nu apărea în presă şi la radio altfel decât în formula şablon
„banda de trădători şi spioni Tito-Rankovici". Faptul că Dej ar fi provocat o
perioadă
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întârziere de 24 de ore a rezoluţiei, putea fi şi o legendă ulterioară, dar şi
adevărată, nu însemna la urma urmelor nimic." 4 Situaţia era prezentată astfel
de Ion Raţiu: „Când a izbucnit conflictul dintre Tito şi Stalin, Bucureştii s-au
declarat de la bun început de partea Moscovei. Redacţia ziarului „Pentru pace
trainică, pentru democraţie populară", organ al Biroului Informativ al partidelor
comuniste şi muncitoreşti, a cărui principală sarcma era combaterea
„titoismului", fu stabilită în capitala României. Violenţa de limbaj împotriva
„călăului" de la Belgrad din presa românească depăşea tot ce se publică în
celelalte ţări de democraţie populară, egalând-o doar pe cea sovietică. Placarde
înfăţişând pe Tito în mână cu un satâr din care picura sânge împânzeau
zidurile. Această propagandă stridentă viza uneori ridicolul, dar marele public
nu avea de unde-l afla. La Radio Bucureşti textele antititoiste trebuiau să
capete nenumărate vize înainte de a fi citite la microfon, pentru ca nu cumva
să se strecoare vreo greşeală ideolcgică şi politică." 5
În septembrie 1949, emisiunile în limba sârbo-croată ale posturilor de
radio din Moscova şi din celelalte capitale comuniste către Iugoslavia însumau
105 ore pe zi, iar o „staţie a emigrantilor revoluţionari i-ugoslavi" a început să
opereze pe aceeaşi lungime de undă cu Radio Belgrad. Când, la 29 septembrie
1949, U .R.S .S., a denunţat tratatul de prietenie cu Iugoslavia, toate celelalte
ţări
est-europene aflate sub control comunist care încheiaseră tratate
asemănătoare au făcut acelaşi lucru în interval de câteva zile. 6 La 1 octombrie
1949, guvernul român denunţa Ia rândul său Tratatul de prietenie, colaborare
şi asistenţă mutuală cu R.P .F. Iugoslavia, încheiat la 19 decembrie 1947 .7
Despre evoluţia relaţiilor lugoslavi1!i cu blocul sovietic aflăm amănunte
interesante într-o recentă lucrare a lui Christopher Andrew şi Oleg Gordievski:
„U.D.B. şi M.G.B. au demarat un război al informaţiilor. Hebrang şi Juiovici,
cei doi agenţi sovietici strecuraţi în guvernul lui Tito, sunt imediat arestati.
Trei ofiţeri superiori iugoslavi racolaţi de spionajul sovietic sunt interceptaţi
în momentu.I când încercau să treacă graniţa în România. Alţi agenţi sunt
descoperiţi în rândul gărzii personale a lui Tito. După cum relevă Djilas, un
complot M.G.B. viza „lichidarea Biroului politic, cu rafale de arme automate,
pe când acesta se relaxa jucând biliard în vila lui Tito". Teroarea declanşată
de U.D.B. împotriva „trădătorilor cominformişti" rivalizează în oroare, dar nu şi
în amploare, cu Marea Teroare N.K.V.D.-istă din anii '30. Rankovici a
recunoscut mai târziu că 12.000 de presupuşi sprijinitori ai lui Stalin şi ai
Cominformului au fost deportaţi în lagărul de concentrare de Ia Goli Otok.
Cifra exactă era probabil mai mare. În lagăr, prizonierii erau bătuţi, umiliţi şi
degradaţi într-un mod odios, cei care refuzau să-şi mărturisească realelele sau
imaginarele erezii erau vârâţi cu capul în excremente umane."K
În aceste condiţii, propaganda antititoistă din presa românească atingea
cote paroxistice. De exemplu, o modestă gazetă locală precum săptămânaul
reşiţean „Flamura Roşie" publica aproape în fiecare număr articole calomnioase
şi denigratoare Ia adresa regimului existent în Iugoslavia. Numai în intervalul
iulie 1949 - iulie 1950, în paginile sale au apărut articole intitulate astfel:
Clica lui Tito colaborează făţiş cu imperialiştii anglo-americani (24 iulie 1949);
Relaţiile dintre clica lui Tito şi guvernul monarho-fascist grec sunt din nou date la
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iveală

(31 iulie 1949); O nouă provocare fascistă a lui Iuda-Tito, descoperită la
(23 august 1949); Clica. lui Tito ticăloasă agentură a imperialiştilor (28
august 1949); Tito a devenit ~'1/dictator despotic şi terorist (4 septembrie 1949);
Imperialiştii americani se folosesc de clica trădătoare a lui Tito pentru a pune la cale o
nouă încălcare a Char/ei O.N. U. (23 octombrie 1949); Clica lui Tito scoate avuţiile
Iugoslaviei la mezat (19 februarie 1950); Crunta teroare dezlănţuită de banda fascistă a lui Tito împotriva deţinuţilor politici iugoslavi (26 februarie 1950); Alegerile
fasciste din Iugoslavia vor spori ura poporului iugoslav împotriva călăului Tito (2
aprilie 1950); Mârşava falsificare a voinţei poporului iugoslav (9 aprilie 1950); Tito
este arma cea mai puţin costisitoare a Statelor Unite (7 mai 1950); Rolul clicii fasciste
a lui Tito în planurile imperialiştilor americani şi englezi (4 iunie 1950); O nouă
formă de înfometare a maselor de muncitori din Iugoslavia ( 11 iunie 1950); Clica lui
Tito a făcut din Iugoslavia o pradă pentru monopolurile americane (18 iunie 1950);
Oamenii muncii îşi exprimă ura şi dispreţul lor faţă de Tito (9 iulie 1950); Călăul Tito
vinde petrolul Iugoslaviei monopoliştilor americani (16 iulie 1950); Cum vede
populaţia sârbă din plasa Moldova Nouă acţiunile duşmănoase a (sic!) clicii titoiste (30
iulie 1950).
Într-unul dintre aceste nenumărate articole, cel din 23 august 1949,
preluat din „Scânteia", nr. 1508, se arăta că, în noaptea de 16 spre 17 iulie,
doi funqionari ai ambasadei iugoslave, Boşco Latici şi Nicola Medici, au fost
surprinşi în Bucureşti aruncând „fiţuici de propagandă murdară fascistă şi de
atâtare împotriva regimului de democratic populară din R.P.R." Ei erau definiti
drept „aceşti agenţi ai călăului Rankovici" (ministrul de interne al Iugoslaviei,
n.n.), adică membri ai U.D.B., serviciul de securitate titoist. 9 Până în februarie
1946, U .D .B ., (Administratia Securitătii Statului) fusese intitulată O.Z.N. (Biroul
pentru protectia poporului) . 10
Arestarea celor doi funqionari ai ambasadei iugoslave va declanşa un
val de teroare asupra conducătorilor minoritătii sârbe din România, suspectată
de autorită~i că ar fi puternic contaminată de „erezia" titoistă. Pentru
minoritatea sârbă în întregul ei dificultătile deveneau tot mai numeroase. Un
autor contemporan sublinia: „După 1948, anul anatemei aruncată lui Tito, sate
întregi cu populaţie sârbească de pe granita româno-iugoslavă vor fi strămutate
şi izolate în mijlocul Bărăganului. Teama de contaminare a populatiei româneşti
cu erezia titoistă pare astăzi ridicolă. Atunci însă frica şi suspiciunea creau o
atmosferă de autentică teroare." 11 Numeroşii sârbi arestaţi erau forţaţi prin cele
mai diverse metode de presiune fizică şi psihică să recunoască faptul că ar fi
aqionat în favoarea lui Tito şi că, la ordinele acestuia, ar fi pregătit lovituri
de fortă împotriva României, între altele încercând să desprindă Banatul de
România şi să-l alipească lugoslaviei. Dar asemenea acuze erau aduse şi altor
arestati. Între ei se afla şi comunistul Herbert Zilber, care, nemaiputând rezista
metodelor de anchetă ale securitătii, permanent perfecţionate, după modelul
M.G.B.-ului sovietic, a procedat astfel: „Am ecrul hârtie, toc şi cerneală. Am
organizat un complot complet, cu arme trimise de americani cu ajutorul lui
Tito şi depozitate la ambasada Statelor Unite, Angliei şi Frantei, cu întruniri
conspirative ( ... ), cu încercarea de a otrăvi membrii Biroului politic cu apă
grea furnizată de americani, cu răspândirea ciumei în cartierele muncitoreşti şi
Bucureşti
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epizootii la sate cu microbi furnizaţi de Intelligence service, cu organizarea
unei lovituri de stat ajutati de divizii blindate iugoslave, care urmau să ocupe
Timişoara şi Sibiul, cu executarea conducătorilor de partid şi de stat. În
schimbul ajutorului iugoslav, dăruisem Banatul lui Tito. Era o combinaţie de
crime după modelul celor (despre) care citisem că (se) proiectaseră Ia
Moscova în 1937, Ia Budapesta şi Sofia în 1949." 12
Într-un asemenea context, agravat şi de atmosfera creată de izbucnirea, Ia
25 iunie 1950, a războiului din Coreea, care era în plină desfăşurare în acel
moment, avea loc, între 1 şi 7 august 1950, în faţa Tribunalui Militar din
Bucureşti, aşa-numitul „proces al trădătorilor şi spionilor titoişti". Completul de
judecată a fost prezidat de celebrul general maior magistrat Alexandru Petrescu,
fost criminal de război reabilitat prin condamnarea la închisoare grea pe viată
a lui Iuliu Maniu şi care a pronuntat de-a lungul carierei sale cele mai dure
sentinţe. EI era secondat acum de colonelul magistrat Gheorghe Stavrică,
colonelul Louis Toescu, locotenent-colonelul Ion Zănescu şi locotenentcolonelul Pogrion Popescu. nLista celor 12 acuzati, consemnată în stenograma
procesului, stenogramă editată într-o culegere de materiale destina.tă pregătirii
ideologice a personalui securitătii şi având regim de uz intern, era următoarea:
„1. Todorov Miloş, fost medic la Vaslui;
2. Boşco Latici, învătător şi fost loctiitor al ataşatului de presă al
ambasadei iugoslave din Bucureşti;
3. Medici Nicola, sublocotenent în U.D.B. şi fost radiotelegrafist la
ambasada din Bucureşti;
4. Adamov Milorad, fost director al morilor de stat din Chichinda;
5. Basler Djuro, inginer, fost şef de serviciu Ia Centrala petroliferă
„Muntenia";
6. Petrov Jiva, fost monteur de tractoare;
7. Peiovici Angelco, fost învăţător suplinitor;
8. Stanoievici Bojidar, fost ajustor mecanic, Timişoara;
9. Silin Miladin, fost învătător;
10. Radosavlievici Svetomir, fost fierar;
11. Milutinovici Nicola, fost funqionar la Cooperativa de Consum din
Timişoara;

12. Nedici Vidosa,

fostă functionară." 14

Trebuie mentionat din capul locului că majoritatea acestor acuzaţi
parte din conducerea organizatiilor de stânga ale sârbilor bănăteni.
Astfel, în toama anului 1944, s-a înfiinţat Frontul Antifascist Slav, transformat
ulterior în Uniunea Asociaţiilor Culturale Democratice Slave, organizatie de
stânga, care grupa în cadrul ei reprezentanti ai unor minorităţi din tara noastră
precum: sârbi, slovaci, croati. etc. În mare parte însă, rolul conducător în F.A.S.
îl detinuseră sârbii. Ei se bucurau în acel timp de mare prestigiu în ochii
sovieticilor, deoarece Iugoslavia lui Tito era singurul stat est-european care
adoptase sistemul comunist fără „ajutorul" Armatei Roşii. 15
Acest Front Antifascist Slav, la fel ca şi alte organizatii minoritare de
stânga (Uniunea Populară Mahiară, Comitalul Democratic Evreiesc etc.) urma
făcuseră
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îndeaproape linia politică trasată de partidul comunist. El a atacat partidele
„istorice", pe care Ie eticheta drept „reacţionară", şi pretindea că guvernele din
perioada interbelică ar fi „înrobit" populaţia slavă din România. F.A.S. a
înlesnit trecerea frontierei de către numeroşi tineri sârbi, care dezertau din
armata română şi se înrolau în cea a lui Tito. Alţii plecau în Iugoslavia pentru
a participa Ia construirea sau refacerea unor obiective precum căi ferate,
clădiri, şosele etc. 16 Din aceste motive, deşi era o organizaţie procomunistă,
F.A.S. a avut de la început numeroase divergenţe cu autorităţile româneşti,
deoarece, pe când acestea se identificau întrutotul cu interesele sovietice, liderii
sârbi ai Frontului optau mai degrabă către tutela lui Tito, care încă de pe
atunci manifesta tendinţe, nesesizate de observatorii străini lagărului comunist,
de a urma o cale independentă faţă de linia trasată de Moscova. 17
La 8 mai 1945, F.A.S. solicita primarului Timişoarei, Traian Novac,
autorizaţia pentru ţinerea unui congres în acest oraş a doua zi. La congres
urmau să participe şi delegaţi sosiţi din Banatul iugoslav, despre care se
bănuia că vor fi înarmati. Alertat, primarul a cerut primului ministru Petru
Groza să solicite Înaltului Comandament Sovietic din Bucureşti ca acest
congres să fie interzis. Groza a obţinut această aprobare şi congresul a fost
interzis, trimiţându-se Ia frontieră trupe de armată şi jandarmerie. 18 Existau
serioase temeri că liderii de Ia Belgrad aveau în vedere ocuparea Banatului
românesc, la fel cum disputau în acea vreme Italiei - Istria şi Triestul,
Austriei - Carintia, Bulgariei - Macedonia, Greciei - Epirul şi Tesalia şi
urmăreau anexarea Albaniei. 19 Conducătorii sârbi ai F.A.S. au fost chiar
convocaţi Ia Comisia Sovietică de armistiţiu. Acolo, ei au afirmat că congresul
nu ar fi avut ca scop revendicări teritoriale. Ca o dovadă a faptului că
argumentaţia lor a fost neconvingătoare şi că pretenţiile iugoslave îi luaseră
pe nepregătite pe sovietici, aceştia au interzis organizaţiei să mai joace vreun
rol politic, având de atunci înainte numai un caracter cultural şi educativ. În
acest scop. F.A.S. a fost rebotezat Uniunea Asociaţiilor Culturale Democratice
Slave (U.A.C.D.S.). 20
Este cunosc:Jt faptul că, în acea vreme, Uniunea Sovietică avea interesul
ca România să rămână cu o suprafaţă şi o populaţie cât mai mari, considerândo ca o „placă turnantă" de răspândire a comunismului de tip sovietic în
Europa răsăriteană (neluându-se, bineînţeles, în calcul adevărata opţiune a
populaţiei României). În acest scop, sovieticii au renunţat la plănuita anexare
a Moldovei şi au sustinut (spre deosebire de englezi) reintegrarea întregului
nord al Transilvaniei la România. 21
Ca urmare, U.A.C.D.S .. condusă de elemente mai conformiste, a urmat o
linie stalinistă prudentă, renunţând la acte de divergenţă faţă de regimul
prosovietic de Ia Bucureşti. După rezoluţia Cominformului din iunie 1948 de
la Bucureşti, de excludere a Iugoslaviei din „familia ţărilor frăţeşti",
conducerea U .A.C.D.S. a publicat un comunicat în „Scânteia", prin care „erezia"
titoistă era condamnată în termeni identici cu cei folosiţi de regimurile de la
Moscova şi Bucureşti. Comunicatul era semnat de conducătorul U .A.C.D.S.,
Miloş Todorov. Dar nu peste mult timp, U.A.C.D.S. va fi dizolvată şi toti
liderii săi arestaţi.
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În asemenea context, un proces intentat sârbilor „titoişti" nu putea avea
consecinţe deosebit de grave asupra celor învinuiţi de acest păcat ideoşi politic. Este cunoscut faptul că, încă din 1949, în ţările de democraţie
populară, au fost judecaţi pentru titoism fruntaşi fără pată ai partidelor
comuniste respective, care, după ce îşi recunoşteau fără rezerve toate
„crimele", erau imediat executaţi. Aceasta a fost soarta miniştrilor de interne
albanez şi maghiar, Koci Xhoxhe şi Laszl6 Rajk, şi a secretarului Comitetului
Central al partidului Comunist Bulgar, Traicio Kostov. „Neverosimilitatea
mărturiilor acestor oameni, care, după ce îşi riscaseră viaţa timp de douăzeci
de ani în serviciul comunismului, afirmau că nu au fost în realitate decât
agenţi ai imperialismului, va provoca în Occident, în cercurile până atunci cele
mai favorabile colaborării cu extrema stângă, un sentiment de oroare
comparabil celui pc care îl determinaseră înainte de război marile procese de
Ia Moscova. De dincolo de cortina de fier, mai impermeabilă ca oricând, nu
mai soseau alte ştiri decât acelea care se refereau Ia descoperirea vreunui nou
complot şi Ia pedepsirea promotorilor acestuia." 22
După obişnuitele lozinci propagandiste împotriva regimului titoist, actul
de acuzare în procesul intentat sârbilor din Banat voia să dovedească faptul că,
imediat după 23 August 1944, „după eliberarea României de către armatele
sovietice", agenţii lui Tito şi-au început activitatea în România în vederea
dezmembrării
sale, „dovedind astfel duşmănia lui împotriva forţelor
antihitlcriste." 23 Această afirmaţie era făcută cu nonşalanţă, atunci când întreaga
lume cunoştea modul în care partizanii conduşi de Tito au luptat timp de
patru ani singuri cu Wehrmacht-ul, reuşind în cele din urmă să elibereze
Iugoslavia fără ajutor străin. În oraşul de graniţă Biserica Albă s-ar fi
constituit o reţea de spionaj cu ramificaţii în următoarele centre: Timişoara,
Oraviţa şi Clisura Dunării. La Biserica Albă ar fi existat un birou care
centraliza informaţiile culese din Banat şi care erau trimise Ia Centrul de
informaţii din Novi Sad. Mai târziu, celor trei ramificaţii urma să le fie
adăugată şi Reşiţa. Centrul din Novi Sad era condus de maiorul Covacievici,
având porecla „Velichi". Mai târziu, el a fost înlocuit de maiorul Dragoliub
Gvozdenaţ.
Printre pnm11 agenţi recrutaţi s-ar fi numărat Svetomir
Radosavlicvici, Slobodan Paulievici şi Zoran Vulctici. La rândul lor, ei ar fi
recrutat în Banat pe următorii agenţi: Sava Bugarschi şi Novac Popov la
Timişoara, Margareta Bcgov la Oraviţa, Vasa Nestorovici şi Ivan Iancovici la
Liubcova, Svetco Stoianovici şi Alexandru Balea la Moldova Veche; Jarca
Unici şi Jiva Bojovici la Belobreşca, Milam Radosevici şi Radoslav Giurovici
Ia Socol. 24 Mai târziu, în ianuarie 1945, pe lângă centrul din Biserica Albă sar mai fi adăugat şi un al doilea, la Zrenianin, condus de Ranco Luchici, cu
numele conspirativ „Ţârni Bata", şi de Milorad Adamov. Aceştia ar fi luat
legătura la Timişoara cu Rada Fenlacichi, fostul preşedinte al Frontului Antifascist Slav. Scopurile lor erau culegerea de informaţii cu caracter economic,
strângerea de date asupra „conducătorilor reacţionari, legionari şi elemente
hitleriste" şi culegerea informaţiilor cu caracter militar. Se specifică expres în
actul de acuzare: „Activitatea de spionaj a agenturii titoiste urmărea în primul
rând pregătirea actului mârşav de anexare imperialistă a Banatului românesc." 2 ~
decât
logic
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Astfel, „organele O.Z.N.-ci au dat directive agentilor lor de a cultiva
şovinismul în sânul populatiei iugoslave din România, lansând lozinca „unirii
Banatului cu Iugoslavia" şi punând Ia cale o ticăloasă înscenare menită să
dea impresie că aceasta ar fi dorinta populaţiei din aceste locuri." 26 În acest
scop ar fi fost trimişi numeroşi agenţi în satele sârbeşti. „principalul spion
titoist" era considerat Duşan (Duşco) Iovanovici, numit în decembrie 1944 ca
reprezentant comercial al Iugoslaviei la Timişoara. Congresul programat de
F.A.S .. în 8-9 mai 1945 era, fireşte, prezentat ca fiind organizat de elementele
favorabile anexării Banatului de către Iugoslavia. La acest congres urmau să
participe şi agentii Dragoliub Gvozdenaţ, Duşco Iovanovici, Miloş Saletici, Paia
Stoianov, Liubita Marcovici şi Novac Popovici. Descoperirea şi interzicerea
congresului ar fi determinat guvernul iugoslav, pentru a nu fi descoperit rolul
pe care îl jucase, să ordone liderilor F.A.S. să ia asupra lor întreaga vină.
Actul de acuzare preciza: „Interzicerea congresului şi dizolvarea Frontului
Antifascist Slav din România încheie astfel prima fază a uneia dintre cele mai
ticăloase activităţi a lui Tito şi banda lui (sic!): încercarea de a cotropi
Banatul românesc." 27 Totuşi, generalul iugoslav Bojidar Maslarici, ar fi declarat
tot alunei, la Timişoara, că, deşi anexarea Banatului în acel moment nu era
posibilă, ea „va putea fi realizată mai târziu." 28
Se pretindea apoi că din acea perioadă principalul centru de spionaj ar
fi devenit ambasada iugoslavă din Bucureşti (relaţiile diplomatice fuseseră
reluate la 24 ianurie 1945F9 , unde Duşco Iovanovici a fost transferat ca
secretar. Alături de el mai activau acolo Nicola Medici, Ranco Zeţ, Voia
Baldjici, Dobrita Bogdanovici, Drago Rafai etc. Erau consideraţi spioni, de
asemenea, şi Pa vie Stoianov, corespondentul la Bucureşti al Agenţiei „Tanjug",
şi Boşca Latici, locţiitor al ataşatului de presă al ambasadei. Dintre aceştia, se
afirma că Iovanovici, Zeţ şi Baldjici efectuau dese deplasări în Banat, pentru
culegere de informaţii, Iovanovici ar fi folosit ca informatori în Banat pe
Zoran Vuletici, angajat Ia poliţia din Reşiţa, şi pe Miloş Todorov şi Bojidar
Stanoievici din conducerea U.A.D.C.S. La aceştia se adăugay Borislav Conici la
Sânnicolau! Mare şi Miladin Şilin la Diniaş. Concentrarea rapoartelor informative se făcea Ia Timişoara, până la sfârşitul anului 1947 .' 0 Responsabila cu
această activitate era Goriţa Todorovici, funcţionară la librăria .,Cartea
Iugoslavă'" din Timişoara, apoi învăţătorul iugoslav Panta Luchici. Erau
consideraţi deopotrivă ca spioni şi directorul librăriei, Bora Iacovlevici, ca şi
directorul adjunct, Zoran Vuletici. Acelaşi rol era rezervat şi Comisiei de
Navigaţie Fluvială Iugoslavă din Timişoara, condusă de Mirco Petrovici, ca şi
delegaţiei iugoslave în Comisiunea Dunăreană de la Orşova. 31
După emiterea rezoluţiei Cominformului din iunie 1948, se pretindea că
personalul ambasadei iugoslave ar fi recurs la „difuzarea clandestină de material subversiv, broşuri şi manifeste prin care se calomniază marea Ţară a
socialismului victorios şi ţările de democraţie populară şi se aţâţă la ură
împotriva partidelor comuniste şi muncitoreşti din aceste ţări ."n Acest material
ar fi fost difuzat, bineînţeles, şi prin librăria „Cartea Iugoslavă", ca şi prin
alte trei centre de difuzare din Banat, conduse de învăţătorii Panta Luchici,
Ante Marşai şi Goico Vucmirovici. În plus, clădirea ambasadei ar fi fost
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transformată,

nici mai mult, mc1 mai

puţin,

decât în „depozit de arme

ş1

muniţiuni". Încheind această trecere în revis~ă, actul de acuzare pretindea că nu

se referise decât la „câteva dinlre crimele săvârşite de către grupul de spioni
agenti ai imperialiştilor americani şi englezi, duşmanii înverşunati ai
progresului şi ai păcii"
În continuare, în zilele de 2 şi 3 august 1950, au avut Ioc interogatoriile
celor 12 acuzaţi. Ele se desfăşurau conform sistemului stalinist, constând în
recunoaşterea neconditională de către acuzati a tuturor învinuirilor care le erau
aduse prin actul de acuzare. La aceste rezultate se ajungea prin utilizarea
împotriva celor arestati a Lot felul de metode de constrângere, atât fizice, cât
mai ales psihice, de măcinare a voinţei şi rezistenţei lor. Ei erau forţaţi astfel
să semneze declaratiile redactate de anchetatori, urmând ca la interogatoriul
luat de Tribunal să nu facă altceva decât să le repete, după ce le învătaseră
pe dinafară. În aceste condiţii, un proces de tip stalinist nu mai reprezenta
decât o simplă formalitate, necesară pronunţării unor sentinţe aspre de
condamnare, gata pregătite dinainte.
Acuzatul Nicola Medici a mai făcut chiar un „supliment de declaraţii",
prin care se străduia să demonstreze faptul că ambasada iugoslavă, al cărei
functionar fusese, era „o agentură de spionaj şi provocare". 34 De aceste
declaraţii se va ţine cont, după cum se va vedea, la pronunţarea sentinţei, în
cazul respectiv, dovadă că regimul stalinist punea mare preţ pe asemenea gen
de „dezvăluiri senzaţionale". Toti acuzatii au recunoscut, răspunzând Ia o
înlrebare adresată special, că au activat în vederea desprinderii Banatului de
România şi a anexării sale de către Iugoslavia. Acuzatul Miloş Todorov a
recunoscut faptul că el şi întreaga conducere a Frontului Antifascist Slav şi,
ulterior, a Uniunii Asociaţiilor Culturale Democrative Slave (Paia Stoianov, Ioţa
Sapungin, Bojidar Stanoievici, Rada Fenlacichi, Liubita Marcovici) erau spioni
titoişti. EI mai afirma că în anul 1946 a fost într-o delegaţie la Belgrad, unde
pretindea că a discutat cu ministrul adjunct de externe al Iugoslaviei, generalul
Velebit. Acesta i-ar fi comunicat cu acel prilej: „Clisura. porţiunea de sud a
judeţului Caraş, limitrofă cu Dunărea, va fi anexată la Iugoslavia, iar
iugoslavii din Banatul de nord vor fi transportaţi în Iugoslavia." 35
Ziarul „Scânteia" din 4 august 1950 nu întârzia să publice un furibund
articol de fond, intitulat Trădătorii şi spionii titoişti în faţa judecăţii, în care,
printre multe altele, se menţiona: „procesul a demascat odată mai mult
complotul împotriva păcii, urzit de miliardarii americani cu complici tata
slugilor lor titoiste. După eşecul agenturilor lui Rajk, Kostov, Koci Xhoxhe,
vigilenţa poporului nostru muncitor şi a organelor de stat au adus o nouă
contribuţie Ia cauza păcii. trimiţând în faţa judecătii banda de trădători şi
spioni titoişti, duşmani d moarte ai socialismului şi ai păcii ."' 6 Articolul nu
uita să specifice faptul că „misiunea josnică" a „lacheilor" titoişti s-a „prăbuşit
în mod ruşinos datorită vigilenţei partidelor comuniste şi în primul rând
datorită înaltei vigilenţe a tovarăşului Stalin"! Se mai pretindea că „aproape
întreg personalul ambasadei iugoslave folosea imunitatea diplomatică în scopul
desfăşurării acţiunii de spionaj." Referitor, la chestiunea Banatului, se preciza:
„Dezbalerile procesului au arătat că unul din ţelurile principale ale fasciştilor
titoişti,

13
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de la Belgrad era anexarea imperialistă a Banatului românesc, a cărui populatie
abia eliberată din lanturile imperialismului german urmăreau s-o târască sub
jugul imperialiştilor americani, adevăratii stăpâni ai Iugoslaviei. O asemenea
provocare mârşavă, o astfel de lovitură mişelească pe Ia spate dată unui alt
popor, seamănă ca două picături de apă cu comploturile hitleriste împotriva
popoarelor." 37 Bineînţeles, se afirma apoi că populaţia sârbească din Banat, care
„vede cum poporul iugoslav geme sub jugul imperialismului american",
respinge cu tot dispretul calea titoistă şi că „sute de familii de ţărani
muncitori sârbi au pornit să-şi făurească o viaţă nouă, unindu-se cu ţărani
muncitori români, maghiari şi germani în gospodării colective ca cele din
comunele Socol şi Belobreşca din jud. Caraş, sau Diniaş, Satu Mare şi Variaş
din jud. Timiş-Torontal. Pe drept cuvânt, populatia sârbă din ţara noastră
priveşte cu ură Ia regimul terorist chiaburesc din lugoslavia." 38
Procesul a continuat în zilele de 3 şi 4 august 1950, când a avut Ioc
audierea martorilor, care cu toţii erau arestaţi şi considerati drept „complici" ai
acuzatilor. În aceste conditii, mărturiile lor nu puteau decât să îngreuneze
soarta celor aflaţi în boxă. Astfel, martorul Bora Petrov, fostul redactor
responsabil al ziarului de limbă sârbă „Pravda" din Timişoara, susţinea că şi
acest organ de presă era pus în slujba spionajului titoist. 39 Un martor special
era Slobodan Paulievici, despre care stenograma precizează că „a declarat mai
departe că, după rezoluţia Biroului Informativ, el a rupt legăturile cu clica
titoistă şi organizaţia de spionaj şi a emigrat în România, dezvăluind şi
recunoscând faptele comise. De la această dată el a început să demaşte
activitatea de criminali şi spioni a clicii fasciste Tito-Rankovici." 40 Martorul
Lazăr Adamov, care făcuse parte din delegaţia U .A.C.D.S. din 1946 de Ia
Belgrad, aducea noutatea că această delegaţie nu fusese primită numai de
ministerul adjunct de externe, generalul Velebit, ci şi de însuşi titularul
postului, ministrul Subaşici, care „a aprobat în totul expunerea noastră cu
privire Ia anexarea Banatului românesc la Iugoslavia, încurajându-ne şi
făcându-ne
prom1smnea că într-un viitor apropiat, cu ajutorul angloamericanilor, Banatul să fie alipit lugoslaviei" 41 Martorul Jiva Vuevici
mărturisea că avusese misiunea de „a difuza în rândul populaţiei sârbe din
regiunea Timişoara, Oraviţa şi Reşiţa materialul de propagandă titoist." Prin
acest material, continua el, „se chema populaţia sârbă să se poarte duşmănos
faţă de P.M.R. şi guvern." Folosind aceste mijloace, populaţia sârbească trebuia
„să fie atrasă pe linia fascistă a lui Tito-Rankovici." 42 Iar martorul Pera
Giurgev pretindea că partizanilor iugoslavi din război li se spunea că „după
terminarea războiului, ţările balcanice vor fi stăpânite de Tito"! 43
Tot în 4 august I 950 a fost prezentat Tribunalului rechizitoriul
procurorului locotenent-colonel Niculae Constantinescu, care repeta în linii mari
afirmaţiile din actul de acuzare. El spunea: „cu cinismul caracteristic spionilor
plătiii, acuzaţii din boxă au confirmat punct cu punct gravele învinuiri
conţinute în actul de acuzare. Martorii au întărit prin depoziţiile lor probele
zdrobitoare aflate la dosar şi au completat astfel tabloul odioasei activităţi a
bandei din boxă." Şi, referindu-se la acuzaţi, procurorul exclamă patetic:
„Laşitatea şi neruşinarea se desprind din fiece cuvânt, din fiece privire, din
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fiece mişcare a lor" !~ în genera], urma apoi înşiruirea de formule propagandiste din actul de acuzare.
În continuare, era reluată teza conform căreia, începând din septembrie
1944, Tito declanşase operaţiunile de spionaj împotriva României. Erau
reamintite cele două centre de spionaj ale O.Z.N. de la Biserica Albă şi
Zrenianin. Datele culese în Banat, se pretindea, erau transmise de liderii
iugoslavi serviciului de spionaj englez! După încheierea războiului, centrul
principal de spionaj avea să devină ambasada iugoslavă de la Bucureşti:
„întreaga ambasadă era plină de ofiteri ai U.D.B.-ei camuflaţi în diplomaţi, a
căror principală muncă era spionajul."~ 5 Alte „centre de spionaj", pomenite şi
mai înainte, erau reprezentate de delegaţia iugoslavă de navigaţie pe Bega,
reprezentanţa iugoslavă în administraţia Porţilor de Fier, presa în limba sârbă
şi librăria „Cartea Iugoslavă".
Un capitol special al rechizitoriului era intitulat: Clica fascistă TitoRankovici a organizat tentativa imperialistă de anexare a Banatului românesc. Se
susţinea aici că: „Clica lui Tito pregătea, populaţiei din Banatul românesc
aceeaşi soartă cumplită pe care a hărăzit-o popoarelor Iugoslaviei, vândute pe
dolari imperialismului american şi târâte de bandiţii titoişti în ghiarele
46
aţâţătorilor la război .''
Se făcea din nou referire Ia congresul proiectat de
F.A.S. pentru 8-9 mai 1945, denumit acum „această provocaţia fascistă".
Încercarea de a anexa Banatul era considerată drept „una din cele mai mişeleşti
acţiuni îndreptate de agentura americană de la Belgrad împotriva poporului
român." 47 Apoi se încerca din nou să se dovedească faptul că populaţia
sârbească din Banat era cu totul reticentă faţă de această propagandă. Era
reamintit rolul organizaţiilor slave în cadrul operaţiunilor de spionaj, teză
fundamentată pe „mărturisile" lui Miloş Todorov şi Bojidar Stanoievici.
În încheiere rechizitoriului, se mai amintea că ambasada iugoslavă difuza
„material subversiv" şi depozita arme şi muniţii în vederea pregătirii „unor
acte şi chiar rebeliuni teroriste." 48 Se cerea, în consecinţă, „în numele poporului
muncitor", Tribunalului, „aplicarea pedepsei maxime pentru trădătorii şi spionii
din boxă!"
După
aceasta a fost prezentat cel de-al doilea rechizitoriu, al
procurorului maior magistrat Ion Spulber, prin el era stabilită „vinovăţia"
fiecărui acuzat în parte. Se solicita ca acuzaţii Nicola Milutinovici, Vidosa
Nedici şi Djuro Basler să fie condamnaţi Ia moarte, iar ceilalţi la muncă
silnică pe viaţă, cu excepţia lui Nicola Medici, pentru care erau admise
circumstanţe atenuante. 50
În aceeaşi zi de 4 august 1950 a fost dat cuvântul şi avocaţilor celor
aflaţi în boxă, avocaţi numiţi din oficiu. „Pledoariile" lor, au fost absolut
formale şi nu au uşurat cu nimic soarta acuzaţilor. Ei s-au mulţumit să
recunoscă toate acuzaţiile aduse „clienţilor" lor, dar dând vina principală pe
„agentura fascistă de Ia Belgrad". Rolul jucat în proces de aceşti „avocaţi".
(C. Paraschivescu-Bălăceanu, Barbu Solomon, Doru Gherson, Mircea Babeş,
Nicolae Hogaş, Vasile Gheciu, Roman Manole, Zaharia Nicolae, Fred Lazarovici,
Guido Bondi, Ion Lucaci, David Zaidman) a fost cu adevărat jalnic. Aceleaşi
lucruri se pot spune şi despre momentul următor, cel al rostirii ultimului
4

49
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cuvânt de către acuzati. Ei nu mai solicitau nici măcar clementa Tribunalului
la dozarea pedepsei, declarând doar că îşi aşteaptă „cu încredere pronunţarea
sentinţei .".1 1

Sentinta n-a fost pronunţată de Tribunalul Militar din Bucureşti decât la
7 august 1950. Ea era astfel consemnată de „Scânteia":
„Deliberând în secret, Tribunalul a declarat cu unanimitate de voturi că
nu sunt circumstante atenuante în favoarea acuzaţilor, în afară de acuzatul
Medici Nicola, şi a condamnat pe acuzaţii:
Basler Djuro, Ia moarte şi confiscarea averii.
Milutinovici Nicola, la moarte, confiscarea averii şi 20.000 lei amendă
corectională;

Nedici Vidosa, la moarte şi confiscarea averii;
Miloş Todorov, Ia muncă silnică pe viaţă, 10 am degradarea civică şi
confiscarea averii:
Boşco Latici, Ia muncă silnică pc viaţă, 10 ani degradare civică şi
confiscarea averii;
Stanoievici Bojidar. la muncă silnică pe viaţă, 1O ani degradarea civică
şi confiscarea averii;
Adamov Milorad, la 25 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică şi
confiscarea averii:
Silin Miladin, la 25 ani muncă silnică, IO ani degradare civică şi
confiscarea averii:
Peiovici Angelco, la 25 ani muncă silnică, 10 ani degradarea civică şi
confiscarea averii:
Petrov Jiva, la 15 ani muncă silnică, 10 ani degradare civică,
confiscarea averii şi 30.000 lei amendă corecţională;
Radosavlievici Svetomir, la 12 ani muncă silnică, 10 ani degradare
civică şi confiscarea averii;
Medici Nicola, la 3 ani închisoare corecţională.
Fiecare acuzat a fost condamnat Ia 20 .OOO lei cheltuieli de judecată.
Oamenii muncii care se aflau în sala Tribunalului au aplaudat puternic
sentinta dreaptă a justitiei populare. „Astfel încheia „Scânteia" relatarea, pe
care o titrase cu satisfacţie: Trădătorii şi spionii tiloişti şi-au primit pedeapsa!'~
Se observă uşor faptul că sentintele respectau întru totul solicitările procurorilc,r, cu excepţia celor pronuntată în cazurile lui Adamov, Silin, Peiovici,
Petrov şi Radosavlievici, care, în loc de muncă silnică pe viaţă, au „scăpat" cu
termene cuprinse între 12 şi 25 de ani muncă silnică. Cum era de aşteptat,
mult mai „ieftin" a ieşit Medici, ca urmare a faptului că a acceptat să
,.demaşte" cu violenţă, regimul titoist.
Acest nefast proces. ca şi întreaga isterie antititoistă din care făcea parte
integrantă, nu puteau trece neobservată în trecutul relatiilor româno-iugoslave.
Iugoslavia reprezentase până atunci vecinul cel mai sigur şi aliatul cel mai
apropiat al tării noastre, iar relaţiile bilaterale cunoscuseră, până în 1948, o
stabilitate şi o constantă desăvârşite. Dar, din cauza ocupatiei sovietice şi a
instalării, sub protecţia acesteia, a unui regim stalinist dogmatic în România,
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relaţiile cu acest bun vecin al tării noastre au fost agravate artificial, lăsând
amintiri imposibil de depăşit. Când, în anii '60, chiar Gheorghiu-Dej a încercat
o apropiere de Tito în vederea organizării unei rezistente în faţa primejdiei de
Ia Răsărit, ea nu a reuşit decât în mod formal. Victor Frunză explica astfel
cauzele acestei atitudini: „Ori, poate din pricina acelui an 1948, care s-a
interpus ca un sloi de ghiată între cele două ţări, poate din cauză că, în interior, Dej, apoi succesorul lui, au păstrat stalinismul în formele cele mai
dogmatice, concilierea (cu tot sistemul întâlnirilor comune anuale, a acordurilor
şi proiectelor comune), nu a transformat relaţiile în exterior corecte, în ceva
mai mult decât o prietenie formală, de suprafaţă. Anul 1948 a lăsat o cicatrice
care se vede şi astăzi ." 53
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LE PROCES INTENTE AUX DIRIGEANTS SERBES „TITOISTES" (1950)
ET SES IMPLICA TIONS
(Resume)
En 1848, une resolution de Cominform, decretee avec l'occasion d'une
reunion a Bucharest, exclurait le Parti Communiste Yougoslave du Tito, sur la
familie des partics affilies au Moscou. En Roumanie, aussi qu'on Ies autres
pays de democratic populaire, a commence une veritable chasse de „traitres"
et d'.,espions" titoistes. Un proces cdificateur a cte juge a Bucarest en aout
1950, avec douzes accuscs. Aprcs un sommair spectacle judiciaire, ils ont ete
condamnes, en style stalinien, aux punitions excepionnel de scveres.
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PROCESUL INTENTAT CONDUCĂTORILOR BISERICII ROMANOCATOLICE DIN BANAT (1951) ŞI LOCUL SĂU ÎN CAMPANIA
ANTIRELIGIOASĂ A REGIMULUI COMUNIST
Mircea Rusnac

Etapa

comunizării

fortate, la care au fost supuse statele Europei centrale
ocupate de Armata Roşie la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial, între care şi România, a conţinut şi o latură absolut necesară
acaparării complete a puterii de către oamenii sprijiniţi de Moscova: un atac
frontal îndreptat împotriva Bisericii ca instituţie, dar şi împotriva credinţei
religioase a populaţiei, în care vedeau o concurentă serioasă. Încă de la
naşterea sa, în secolul al XIX-iea, comunismul declarase război făţiş religiei,
pe care o trata ca pe un „opiu" folosit de „clasele exploatatoare" pentru a
adormi atenţia şi vigilenţa „maselor asuprite". Ion Raţiu caracteriza comportamentul comuniştilor faţă de religie în felul următor: „Ţelul pe termen lung al
comunismului este completa eradicare a religiei din viaţa socială. Adevăratul
comunist tratează religia cu dispreţ şi consideră orice credinţă religioasă drept
superstiţie - nefericită moştenire din adolescenţa omului." 1
Ca urmare, după ce comuniştii au preluat integral puterea politică în
noile ţări de democraţie populară din centrul şi răsăritul Europei, ei au
declanşat, în special din 1948-1949, ofensiva împotriva· Bisericii. Era vizată în
special Biserica catolică, dat fiind că aceasta era net predominantă în unele
ţări, precum Cehoslovacia, Polonia şi Ungaria, iar prin subordonarea sa
ierarhică faţă de Vatican excludea din start posibilitatea exercitării oricărui tip
de control al statului comunist ateu asupra sa. De aceea, din momentul în care
noul stat s-a simţit suficient de puternic, el a început represiunea împotriva
conducătorilor bisericilor catolice din Europa centrală. Fenomenul era astfel
descrie de Andre Fontaine: „procesul care va fi intentat cardinalului Mindszenty, principele-primat al Ungariei. va avea un caracter în întregime diferit
( ... ). La 29 decembrie (1948 n.n.), un comunicat va anunţa că urmează să fie
urmărit pentru înaltă trădare, complot, spionaj şi trafic cu devize. Atitudinea sa
în faţa tribunalului n-a corespuns în nici un fel la ceea ce se putea aştepta
din partea unei personalităţi atât de combative şi sigure de dreptatea sa. De la
un cap la altul al procesului, aparent „zdrobit", el nu va înceta să exprime
regrete şi remuşcări. Va fi condamnat la muncă silnică pe viaţă. Eliberarea sa,
în 1956, de către insurgenţii din Budapesta, nu va duce la clarificarea
adevăratelor motive ale atitudinii sale.
În 1951, succesorul cardinalului, monseniorul Groesz, avea să compară la
rândul său în faţa justiţiei. În cursul procesului, el va mărturisi tot ceea ce s-a
şi

răsăritene
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dorit de la el. Arhiepiscopul de Praga, primat al Cehoslovaciei, monseniorul
Beran, fusese arestat în anul precedent, dar nu va fi niciodată judecat." 1
Totodată, guvernele aservite Kremlinului încurajau tendintele menite să-i rupă
pe catolici de dependenţa fată de Roma, prin apariţia unor schisme naţionale şi
mişcări aşa-zis „progresiste", precum „acţiunea catolică" a preotului Plohjar,
devenit membru al guvernului cehoslav, sau grupul polonez „Dzis i lutro". 3
În România, Biserica catolică, deşi minoritară faţă de cea ortodoxă,
cuprindea în acea perioadă aproape trei milioane de credincioşi. Aceştia însă
erau organizati în două ramuri separate. Cea mai numeroasă (de 1,5 milioane
de credincioşi) era, din punct de vedere etnic, în întregime românească. De rit
bizantin (greco-catolic), ea a fost unită cu Roma din 1700. Cea de-a doua,
mai putin numeroasă (având circa 1,2 milioane de credincioşi) era de rit latin
(romano-catolic). Ea cuprindea credincioşi germani şi maghiari din Banat şi
Transilvania, precum şi români din Moldova şi Bucureşti.
Regimul rezervat Bisericii romano-catolice din România, de care ne vom
ocupa în continuare, a fost, de asemenea, deosebit de dur. În anul 1948, noul
patriarh, numit de comunişti în fruntea Bisericii ortodoxe române, Justinian
(după ce vechiul patriarh, Nicodim, fusese otrăvit la 18 februarie), declara:
„Interesele politice urmărite de Vatican sunt împotriva a însuşi spiritului
credinţei noastre creştine.'" Ofensiva a debutat la 17 iulie 1948, când regimul
comunist, prin decretul-lege nr. 151, a denunţat unilateral concordatul încheiat
în 1927 cu Vaticanul. La 4 august 1948 a fost publicat în „Monitorul Oficial"
decretul-lege nr. 177, privind Regimul general al cultelor religioase. Acesta lovea
puternic în libertatea religioasă în general şi în structura Bisericii catolice în
special. Articolul 22 al decretului-lege, care reglementa crearea şi functionarea
diocezelor (episcopiilor), reducea numărul acestora de la zece la patru; articolele 40 şi 41 atentau la universalismul Bisericii catolice şi la dependenta ei
faţă de Papă; articolele 44 şi 45, privitoare la cler, introduceau un control
sever al statului .6
De altfel, deja Constitutia Republicii Române, adoptată la 13 aprilie
1948, sancţiona suprimarea totală a şcolilor confesionale, prin articolul 27, care
avea următorul conţinut: „Nici o confesiune, congregaţiune sau comunitate
religioasă nu poate deschide şi întretine institute de educaţie generală, ci numai
şcoli
speciale destinate pregătirii personalului cultului şi sub controlul
statului. " 7
Prin decretul-lege nr. 176 din 3 august 1948, toate bunurile mobile şi
imobile care au aparţinut Bisericii catolice, congregaţiilor, asociaţiilor
particulare cu sau fără scop lucrativ şi care au servit funcţionării unităţilor de
învăţământ trecute la stat conform articolului 35 din Legea învăţământului
public, au fost declarate proprietate a statului. În acelaşi timp, presa catolică a
fost integral suprimată, iar la 3 noiembreie 1948 erau naţionalizate şi
institutele de sănătate.
În septembrie 1948, trei dintre cele cinci episcopii romano-catolice au
fost desfiinţate arbitrar şi episcopii respectivi depuşi. Guvernul a încercat să
dea naştere unei mişcări schismatice, preocupându-se să impună un statut al
cultului catolic care, în fapt, să accepte toate legile antiecleziastice şi
4
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..1mestecul

fătiş

al guvernului în problemele Bisericii. Un grup de preoti filoexcomunicafi, a întemeiat „Comitetul catolic de actiune", cu intentia
de a conduce Biserica Catolică în spiritul independentei fată de Sfântul Scaun,
intentie care a şi fost exprimată în rezolutia pe care amintitul comitet o
adoptase la întrunirea sa tinută la Cluj, în data de 15 martie 1951.
La 1 august 1949, Consiliul de Miniştri, a abolit oficial toate ordinele şi
congregatiile catolice şi a cerut călugărilor să se înregistreze ca şomeri la
Ministerul Muncii.
După ce ultimul nuntiu apostolic, Andrea Cassulo, a fost rechemat de
Sfântul Scaun ca persoana non grata noului regim de la Bucureşti, locul său a
fost luat de monseniorul Gerald Patrick O'Hara, în calitate de regent al Nuntiaturii apostolice din capitala României. La 4 iulie 1950, ministrul de externe al
României, celebra Ana Pauker, a comunicat regentului O'Hara că trebuie să
părăsească tara în termen de trei zile, împreună cu toti colaboratorii săi. Iar
la 7 iulie 1950, guvernul comunist rupea în mod oficial relatiile diplomatice cu
Vaticanul. 9
Regimul comunist ateu şi-a celebrat victoria deplină încă din iunie 1949,
când s-au întâlnit Ia Bucureşti reprezentantii a şapte biserici şi a două culte,
care şi-au exprimat completa satisfaqie cu condiţiile existente în Republica
comunişti,

8

Populară Română." 10

Victoria aceasta consta în faptul că, deja în acel moment, bisericile şi
cultele din România erau conduse de elemente docile, favorabile regimului
comunist, iar acei lideri care manifestaseră spirit de independentă fată de stat
erau azvârliti în puşcării. Numele cele mai răsunătoare de prelaţi romanocatolici urmau să fie ponegrite şi înjosite prin înscenarea de procese publice
de tip stalinist. Victor Frunză identificase încă mai demult care fusese cel mai
important proces intentat conducătorilor Bisericii catolice din România: „A
existat un proces - cap de serie în care a fost implicată Nuntiatura papală din
România, acuzată de spionaj, în favoarea ... Vaticanului." 11 Titulatura oficială a
acestui proces stalinist era: „Procesul unui grup de spioni, trădători şi
complotişti în slujba Vaticanului şi a Centrului de spionaj italian". EI s-a
desfăşurat în intervalul 10-17 septembrie 1951 în fata Tribunalului Militar din
Bucureşti şi implica judecarea conducerii celei mai puternice episcopii romanocatolice din ţară, cea de Timişoara şi Banat, în frunte cu însuşi episcopul titular, dr. Augustin Pacha. Dar, pe lângă el şi ceilalţi înalţi prelaţi bănăteni, au
mai fost incluşi în lotul acuzatilor numeroşi alti cetăţeni, pentru ca acuzatul
principal să dispară în anonimat printre colegii săi de suferinţă. Aspectul unui
asemenea proces era astfel sesizat de Ion Raţiu. „Acuzatul principal nu numai
că este demascat a fi un criminal ordinar, dar întregul său trecut este
dezgropat şi caracterul său este pătat cu noroi. El este descris ca un om de o
ambiţie personală nelimitată şi fără scupule care nu se dă înapoi să conspire
cu agenţi secreli militari sau diplomatici americani, de care este întotdeauna
plătit. Tribunalul apare ca iertător şi cel mai adesea acuzatul principal este
condamnat la închisoare pe viată sau pe termen lung. Cei mai multi dintre
acuzati fac uz de dreptul la recurs." 12
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Procesul la care ne vom referi în continuare, ceL ai cărui principali
învinuiti erau conducătorii episcopiei timişorene, a Jf-0~-> instrumentat de
cunoscutul toqionar Gheorghe Pintilie (Pantiuşa), conform mărturiei recente a
fostului şef al serviciilor secrete române, Ion Mihai Pacepa. D Completul de
judecată era prezidat de cel mai cunoscut inchizitor stalinist al acelei epoci,
criminalul de război gene'taT-maior magistrat Alexandru Petrescu. Alături de el
mai împăq 0;:au „dreptatea" locotenent-colonelul magistrat Aurel Casandra,
colonelul Ion Petreanu, colonelul Nicolae Grigore şi colonelul Lascăr Petrovici.
Acuzarea a fost susţinută de procurorul militar special, colonel Aure.1 Ardeleanu
şi de căpitanul magistrat Ovidiu Teodorescu. Apărarea era sustinută de avocaţii
Savin Ladislau, Roman Manole, C. Dumitrescu, N. Hogaş, B. Solomon, Vasile
Gheciu, Eugen Ionescu, Victor Lăzărescu, C. Constantinescu şi Mihail Mayo. 14
Între cei trimişi în judecată se numărau: Augustin Pacha, episcopul romanocatolic de Timişoara şi Banat; Adalbert Boroş, rector al Seminarului catolic din
Timişoara şi episcop romano-catolic clandestin; Iosif Waltner, prelat papal,
director al eparhiei romano-catolice din Timişoara; Ioan Haber, preot romanocatolic, secretar al eparhiei romano-catolice din Timişoara. Ceilalţi şase acuzati
erau: Clement Gatti, preot paroh al Bisericii italiene din Bucureşti; Eraldo
Pintori, functionar al legaţiei Italici din Bucureşti; Iosif Schubert, paroh canonic
al Catedralei catolice din Bucureşti şi episcop romano-catolic clandestin; Lazăr
Ştefănescu, inspector general şcolar; Gheorghe Săndulescu, inspector general
şcolar, şi Petre Topa, medic din Bucureşti. 15
Actul de acuzare (referatul introductiv) a fost întocmit de maiorul de
justiţie Adrian Frătilă, procuror şef al Parchetului Tribunalului Militar Bucureşti.
După formulele introductive privind „activitatea criminală" a Vaticanului, dusă
prin Nunţiatura papală din Bucureşti „în folosul imperialismului americanoenglez, referatul îşi începea acuzele constatând că la începutul lui februarie
1934, episcopul Augustin Pacha se prezentase într-o audienţă solemnă la Adolf
Hitler, unde, în calitatea sa de episcop de Timişoara şi de reprezentant al
vârfurilor germane catolice din Europa de sud-est, „a făcut urări fierbinti
pentru izbânda acţiunilor tâlhăreşti pornite de Hitler." 16 Tot atunci, Pacha a luat
contact şi cu nunţiul papal din Berlin, Cesare Orsenigo, „care îl autoriză în
numele Vaticanului să trateze colaborarea cu Hitler." Reîntors la Timişoara,
Pacha ar fi început acţiunile „pentru crearea coloanei a V-a în tara noastră." 17
EI ar fi cerut preoţilor catolici să acţioneze în aşa fel încât toţi germanii
romano-catolici să devină hitlerişti. În 1936, într-o şedintă ţinută în biroul
episcopului s-ar fi discutat şi hotărât „programul asociatiunilor de tineret
romano-catolice germane din Banat", care prevedea într-un punct special:
„Aprobăm ce se întâmplă în al III-iea Reich, suntem plini de admiratie pentru
ceea ce se face de către Hitler, aprobăm ideea rasismului şi toate celelalte
puncte din programul Partidului National Socialist German." 18 Acest program, se
susţinea, ar fi fost citit la manifestarea
tineretului german care a avut Ioc Ia
Teremia Mare în cursul lunii august 1936, şi la care au participat episcopul
Pacha şi preotul Heber. În acelaşi timp, actul de acuzare îi declara în mod
automat pe preotii romano-catolici drept spioni ai Vaticanului. La cercetări,
episcopul Pacha fusese forţat, de altfel, să semneze o declaratie în care se
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afirma faptul că „episcopii catolici din întreaga lume au dus şi duc asemenea
activitatea informativă i"n folosul Vaticanului." 19
În noiembrie 1944, nunţiul Andrea Cassulo I-ar fi convocat telefonic la
Bucureşti pe prelatul Waltner, dându-i dispoziţiuni ca „agentura de spionaj din
Timişoara să continue culegerea şi transmiterea informaţiunilor ca şi mai
înainte, specificând că informaţiile să fie mai ample şi mai numeroase, măsurile
de precauţie mai mari şi să se urmărească cu deosebită atenţie activitatea
Partidului Comunist Român şi a activiştilor lui, ca şi a aparatului de stat." 20 Se
pretindea că în anii 1944, 1945 şi 1946, „agentura din Timişoara" ar fi
transmis „centrului de spionaj al Vaticanului din Bucureşti", condus de Andrea
Cassulo, informaţii privind trupele sovietice aflate în trecere prin Banat,
unităţile armatei române. personalităţile politice şi conducătorii adminitrativi din
regiune, transporturile, aprovizionarea fabricilor cu materii prime sau activitatea
P.C.R. În 1946, nunţiul papal Cassulo a fost înlocuit în post de episcopul
american de Savannach O'Hara. Prin această măsură, se pretindea în actul de
acuzare, „serviciul de spionaj american a luat direct conducerea centrului de
spionaj de la Nunţiatura apostolică din Bucureşti."~ 1 În martie 1947, O'Hara iar fi cerut lui Walter să intensifice acţiunea de spionaj şi i-ar fi dat noi
instruqiuni pentru „agentura din Timişoara". Ca urmare, între martie 1947 şi
iulie 1950, când Nunţiatura a fost desfiinţată, acuzaţii Pacha, Waltner şi Heber
ar fi trimis informaţii cu privire la: aprovizionarea fabricilor şi uzinelor cu
materie primă, naţionalizarea industriei din Banat, numărul, salarizarea şi
aprovizionarea muncitorilor, stabilizarea monetară, organizarea, conducerea şi
activitatea Partidului Muncitoresc Român din regiune, organizarea gospodăriilor
agricole colective, trupele aflate în regiune şi mişcarea lor, precum şi multe
alte informaţii militare, economice şi politice. La rândul lor, Pacha, Waltner şi
Hebcr ar fi folosit şi informatori anume recrutaţi şi instruiţi în diferitele
sectoare de activitate locală. Aceste informaţii erau predate la Bucureşti fie
nunţiului O'Hara, fie secretarului Guido Del Mestri. În acest scop se deplasau
periodic la Bucureşti acuzaţii Pacha, Waltncr şi Heber sau, în cazuri de
extremă
urgenţă, dr. Franz Krauter şi călugăriţa Elisabeta Wulff (sora
Hildegardis).
După ce, în 1949, mulţi dintre preoţii catolici bănăţeni au fost arestaţi,
O'Hara ar fi trecut la organizarea unei acţiuni informative „şi mai conspirative", denumită „Jakab". Francesco Strazzari considera că, prin utilizarea de
către acuzatori a acestui onomastic maghiar pentru a desemna o „acţiune de
spionaj", se conta pe efectul naţionalist „antimaghiar" al acţiunii Y Agenturile
nou înfiinţate prin acest plan ar fi fost conduse de preoţi catolici care erau
consacraţi ca episcopi clandestini. Consacrarea lor se făcea „în cel mai strict
secret şi sub legătura celor mai straşnice jurăminte de păstrare a conspirativităţii ."~1 Pentru Timişoara, conducerea „dublurii agenturii de spionaj" a fost
încredinţată acuzatului Adalbert Boroş, care fusese consacrat ca episcop în
clandestinitate la 12 decembrie 1948. Legătura cu Nunţiatura era asigurată prin
sora Hildegard Reisener. În vara anului 1950, Nuniiatura papală a fost desfiinţată, iar Jocul în conducerea „centrului de spionaj al Vaticanului Ia Bucureşti"
era preluat de acuzatul Iosif Schubert, vicarul arhiepiscopiei catolice din
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Bucureşti şi preotul canonic al Catedralei Sfântul Iosif, consacrat Ia rândul său
ca episcop clandestin Ia 30 iunie 1950. Colectarea informaţiilor, pe lângă
Hildegard Reissner, se mai făcea şi de către Maria Iudith Eenyvesi, Cristina
Dewald şi Ioana Niculiţa. Aceştia ar fi avut legături acum şi cu legaţia Italiei.
Pe această filieră, agentura acuzatului Waltner ar fi trimis Vaticanului informaţii
între noiembrie 1950 şi februarie 1951 privind: produqia şi personalul fabricilor şi uzinelor, gospodăriile agricole colective etc. 24 S-ar fi recurs astfel şi Ia
serviciile ambasadei Austriei din Bucureşti. Se făceau apoi referiri la organizarea unor grupuri de rezistenţă armată intitulată „Partidul Socialist Creştin" (!)
şi Ia faptul că Vaticanul ar fi plătit cu dolari americani activităţile de spionaj.
Apoi se afirma: „Cu câteva zile numai înainte de plecarea sa din ţară, O'Hara
a dat dispoziţiuni exprese ca acuzatul Pacha să citească din amvon, în
catedrala din Timişoara, o pastorală, care cuprindea atacuri calomnioase împotriva Republicii Populare Române şi îndemnuri la nesupunere faţă de legi.
Pastorala adusă de la Bucureşti de Hildegard Reissner şi transmisă prin
Elisabeta Wulff acuzatului Pacha a şi fost difuzată de către acesta - potrivit
ordinului primit - prin citirea ei în catedrală." 25
Ca în toate celelalte procese intentate unor capi ai Bisericii catolice din
Euyropa răsăriteană, şi acuzatul Heber a semnat o declaraţie prin care mărtu
risea că în 1949, la rugămintea lui Pacha, făcuse trafic de valută. Tot Heber
ar mai fi făcut şi trafic cu aur, ascunzând, cu ajutorul protopopului Mihai
Willjung, un kilogram de aur în interiorul bisericii din Becicherecu Mic. 26 Se
mai preciza, totodată, că în Banat activau, ca agenţi ai Centrului de Spionaj
italian, şi inginerul Vignati (la Timişoara) şi inginerul Rossi (la Arad).
În încheierea consemnării de către „Scânteia" a actului de acuzare, se
specifica: „Interpretul de limbă maghiară a dat citire, în limba maghiară, pentru
acuzatii Pacha Augustin şi Boroş Adalbert, faptelor acuzatoare, aşa cum sunt
prevăzute în referatul introductiv şi textelor de legi pentru care acuzaţii au
fost trimişi în judecată." 27
În continuare, tot prin interpret, a fost luat interogatoriul acuzatului
Augustin Pacha. El a recunoscut că în 1934 a efectuat, împreună cu ruda sa
apropiată Franz Krăuter, o călătorie de cinci zile în Germania. Acolo I-a abordat pe nunţiul papal Orsenigo, care a aprobat audienţa sa la Hitler, făcută în
scopul de a tempera propaganda anticatolică pe care o practica şi acesta.
Krăuter l-a însoţit şi Ia audienţa de Ia Hitler, la care a mai participat şi
locţiitorul acestuia, Rudolf Hess. Pacha a declarat Ia proces: „Pe Hitler l-a
interesat situaţia materială a germanilor din România şi mi-a promis că va
interzice propagandiştilor săi să facă propagandă împotriva Bisericii catolice." 2M
Apoi, el a luat parte la o manifestatie desfăşurată Ia Timişoara, organizată de
Andreas Schmidt, locţiitorul şi reprezentantul lui Hitler în România, şi la o
altă manifestatie, la Aradu Nou. În 1941, cu aprobarea Vaticanului, episcopul
Pacha a acceptat ca toate şcolile catolice de limbă germană să fie predate
Grupului Etnic German, împreună cu toată averea şi bunurile pc care le posedau. Urma apoi o întrebare promptă din partea Tribunalului:
„PREŞEDINTELE: Ce părere ai despre acţiunile d-tale contra legilor ţării
noastre? Recunoşti că ai dus o activitate de spionaj?
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ACUZATUL (Pacha, n.n.): Recunosc, aşa după cum am făcut şi în
mea, această activitate de spionaj în dauna Statului Român şi în
folosul Vaticanului ." 29
El mai recunoştea ca 1ş1 mcepuse act1v1tatea de spionaj tocmai din 1923,
când Vaticanul îl numise episcop romano-catolic de Timişoara şi Banat.
Rapoartele, pe care le ducea personal din cinci în cinci ani la Vatican, se
referau la chestiuni atât bisericeşti, cât şi militare, politice, economice şi
sociale. În perioada 1941-1944, rapoartele conţineau informaţii cu caracter
miiitar, câţi oameni au fost încorporaţi, câţi tineri germani au fost înrolaţi în
S.S., care era moralul armatei şi cum privea aceasta războiul hitlerist. Alte
rapoarte se refereau la problemele de trai, la problemele privind felul în care
populaţia înţelegea desfăşurarea luptelor de pe front. La 15 august 1945, Pac ha
ar fi Ters personal la Bucureşti pentru a face un referat verbal nunţiului Cassulo. In 1948, „când regimul actual s-a bucurat de succese mai mari, această
activitate de spionaj a primit baze mai largi şi un aspect mai conspirativ ." 30 El
mai recunoştea că în 1950 distrusese anumite dosare cu documente păstrate în
arhivă, că a deţinut metale preţioase şi valută străină. La întrebarea
procurorului special, colonelul Aurel Ardeleanu, acuzatul Pacha a răspuns că
într-un raport al său din 1938 era vorba şi despre activitatea P.C.R.
Cel de-al doilea acuzat interogat, Iosif Waltner, a dezvăluit faptul că
Pacha se întâlnise la Berlin nu numai cu Hitler, ci şi cu ministrul german de
externe, Neurath: „Mi-a spus de asemenea că în audienţa de la Hitler a vorbit
despre activitatea desfăşurată de el în rândurile populaţiei germane din Banat
şi l-a rugat pe Hitler să-l ajute în această activitate. Hitler l-a felicitat pe
episcopul Augustin Pacha şi l-a rugat să continue activitatea lui în folosul
national-socialiştilor din Banat." 31 El a recunoscut apoi că nunţiul Cassulo i-a
cerut să culeagă informaţii din domeniul economic, cultural, militar şi social.
Astfel şi-a început, încă din 1934, activitatea de spionaj. Între ajutoarele sale,
pe lângă Elisabeta Wulff şi Heber, îi mai menţiona şi pe sora Patricia şi pe
Eugen Csendes. Pacha i-a cerut să culeagă informaţii după 1944 despre
activitatea partidelor politice, despre manifestări culturale, despre unităţi
militare, despre producţia din fabrici, despre recoltă şi însămânţări etc. Waltner
a recunoscut că transmisese informaţii Nunţiaturii până în iunie 1950, când
Del Mestri i-a predat pastorala care trebuia să fie citită de episcop în catedrala
din Timişoara (deşi actul de acuzare nu pomenise nimic despre rolul pe care
l-ar fi jucat Waltner în această aqiune!). El mai recunoştea (altă noutate) că
arsese dosarul care conţinea socotelile banilor primiţi de la Nunţiatură; dosarul
care conţinea documente, acte şi notiţe scrise, care oglindeau activitatea preoţilor şi a eparhiei contra P.C.R. şi a Uniunii Sovietice, în special propaganda
oficială, misiuni speciale; dosarul conţinând date asupra unităţilor sovietice
care au trecut prin ţară spre Frontul de Vest. 32
Acuzatul Iosif Schubcrt a recunoscut că din vara anului 1950 primea
informaţii de Ia Timişoara din partea monseniorului Boroş şi a monseniorului
WaJtner, prin călugăriţa Gerta Kernweiss. Aceste informaţii se refereau la
organizarea gospodăriilor agricole colective, la unele măsuri luate de autorităţi,
ia situaţia financiară şi economică, la salariile muncitorilor din fabrici şi
declaraţia
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întreprinderi, la aprov1z1onarea oraşelor, la chestiuni administrative şi din
domeniul organizatiei bisericeşti, la congresele bisericeşti de Ia Târgu-Mureş şi
Gheorgheni-Ciuc, la mişcări de trupe militare. Un pasaj din interogatoriu este
sugestiv:
„PREŞEDINTELE: Pentru adunarea informatiilor ce anume instructiuni ai
dat lui Waltner, Boroş şi Sandor lmre (episcopul din Alba-Iulia, n.n.)?
ACUZATUL (Schubert, n.n.): lnstructiuni speciale nu i-am dat nici lui
Boroş şi nici lui Sandor.
PREŞEDINTELE: Din ce cauză nu Ie-au dat instructiuni?
ACUZA TUL: Pentru că dumnealor erau în curent cu m1smnea lor,
deoarece au vorbit dinainte de plecarea nuntiului cu monseniorul Del Mestri
sau chiar cu nuntiul."JJ
El a mai al ;..L<.u o..:ă i-a cerut lui Waltner şi informaţii de la Oradea şi
Satu Mare. Şi pentru că Schubert nu a declarat tot ce se aştepa de la el, a
fost confruntat cu Waltner. Acesta a confirmat că îi transmisese lui Schubert
informaţii
din toate domeniile, inclus1• militar, ceea ce Schubert nu
recunoscuse:
„PREŞEDINTELE: Schubert, ce ai de declarat?
ACUZATUL SCHUBERT: Despre aceste conversaţii n-am putut să-mi
reamintesc.
PREŞEDINTELE: Acum îti aminteşti?
ACUZATUL SCHUBERT: Nu pot totuşi să spun ca rn conştiinţa mea îmi
aduc aminte şi ştiu. Dar eu nu pot să refuz o afirmaţie care vine din partea
unui om venerabil.
PREŞEDINTELE: Declaraţiile din primele cercetări le recunoşti în total?
ACUZATUL SCHUBERT: Eu susţin declaraţiile mele, ce am scris cu mâna
mea recunosc în totul."J4
În acest mod, problema a fost considerată rezolvată. Dar, din cauza
confruntării dintre Waltner şi Schubert, interogatoriul lui Adalbert Boroş a fost
amânat pentru a doua zi dimineaţă.
Boroş a relatat cum a fost hirotonisit ca episcop Ia Bucureşti, la 12
decembrie 1948, în capela Nunţiaturi. Slujba a fost oficiată de nunţiul O'Hara
şi la ea au mai participat şi cei doi secretari, De! Mestri şi Kirk. De atunci,
el transmitea informaţii prin sora Gerta Kernweiss. El a relatat: „Nunţiul mi-a
adus Ia cunoştinţă că pentru eparhia Timişoarei eu sun însărcinat cu strângerea
şi cu transmiterea informatiilor, pentru toată eparhia." 15 Şi mai departe: „Am
transmis informatii în primul rând în legătură cu tot ceea ce am văzut şi am
aflat eu pe teritoriul Timişoarei. Apoi m-am interesat de la preotii din eparhie,
care au venit la biroul episcopiei, despre întreaga situaţie a parohiilor lor.
Apoi, m-am interesat şi la personalul biroului episcopiei. În special, de Ia
secretarul episcopiei, Ioan Heber." 36 Informaţiile trimise lui Schubert se refereau
în general Ia manifestările politice din unele oraşe ale Ardealului şi la influenţa acestora pe teritoriul eparhiei bănăţene. Din august 1950, Boroş mărturisea
că primea indicaţii prin emisiunile postului de radio Vatican! Un extras din
finalul interogatoriului:
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„PREŞEDINTELE: Mai ai ceva de adăugat pe lângă declaratiile făcute?
ACUZATUL (Boroş, n.n.): Doresc să mentionez şi vă rog să aveti în
vedere următoarele: întreaga activitate nu am dus-o din proprie iniţiativă, mi sa cerut şi am fost însărcinat de către nunţiul O'Hara şi de către secretarul De!
Mestri. Cu toate că am ştiut că aceasta este un lucru ilegal, tc.Jşi am
acceptat.
PROCURORUL CĂPITAN MAGISTRAT OVIDIU TEODORESCU: Să ne
spună acuzatul Boroş dacă a colaborat vreodată la anumite publicaţii ale
Vaticanului?
ACUZATUL: Da. În anul 1936 sau 1937, nu-mi aduc aminte precis, am
primit o însărcinare oficială de la episcopul Augustin Pacha să scriu articole
pentru oficiosul Vaticanului, „Osservatore Romano". Am primit această însăr
cinare şi am scris în două ocazii articole pentru acest ziar. Un articol despre
locul de pelerinaj de la Maria Radna, al doilea despre jubileul episcopal ." 37
Iată deci o nouă probă evidentă a activităţii de spionaj!
Ultimul acuzat interogat a fost Ioan Heber. El a arătat că în 1935 Pacha
l-a numit secretar al eparhiei romano-catolice din Timişoara: ,,În această
calitate am ajutat pe episcop în conducerea tehnică a asociaţiilor profasciste
ale tineretului romano-catolic din Banat. Încă în 1936, episcopul mi-a cerut
să-i furnizez informaţii cu caracter de spionaj de pe întreg teritoriul eparhiei
din Timişoara. Eu am fost de acord." 38 În 1938 el a observat că revistele şi
ziarele catolice, la ordinele Vaticanului, au declanşat „o campanie furibundă
împotriva comunismlui." 39 În perioada 1936-1944 el transmisese informaţii
despre recrutarea tinerilor din Banat; despre activitatea G .E.G .; despre starea
de spirit a populaţiei şi a soldaţilor în legătură cu războiul; despre activitatea
P.C.R. în ilegalitate etc. După 23 august 1944, acestea se refereau la: spitalele
militare din Timişoara; numărul soldaţilor bolnavi, transporturile militare
sovietice din anii 1944-1945; activitatea unor fabrici care au produs stofe
pentru armată; situaţia populaţiei germane din Banat între 1945-1946;
reîntoarcerea primilor prizonieri de pe frontul german; reîntoarcerea trupelor de
pe frontul german; organizarea armatei române; diviziile „Tudor Vladimirescu"
şi „Horia, Cloşca şi Crişan"; livrările în contul armistiţiului şi al Tratatului de
pace; aprovizionarea armatei; construcţia unor cazărmi; introducerea normelor
în fabrici şi atitudinea muncitorilor faţă de aceste norme; salarizarea lor;
numărul muncitorilor şi angajaţilor din fabrici; producţia unor fabrici din
regiune; aprovizionarea cu materii prime; calitatea produselor; neajunsurile
existente în fabrici; înfiinţarea de gospodării agricole colective, gospodării de
stat şi staţiuni de maşini; relaţiile dintre naţionalităţile conlocuitoare etc. Mai
târziu, Del Mestri îi ceruse şi informaţii privind situaţia industriei grele, adică
de la Societăţile „Reşiţa", „Oţel ul Roşu", „Nădrag". Heber menţiona că între
Pacha şi Auschnit existau legături speciale, primind de la acesta bani prin
curier sau prin Direcţia U .D.R. de la Timişoara. În încheiere, el afirma că
avusese legături chiar şi cu legaţia Suediei !40
Primul martor audiat Ia proces a fost Franz Krăute, care a recunoscut că
împreună cu episcopul Pacha a făcut o vizită Ia Hitler. El a spus: „De Hitler
am fost primiţi politicos. El ne-a oferit locuri după ce am intrat, pe o
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garnitură de club. Alături de el a luat loc Rudolf Hess, apoi discuţia a început. Primul a luat cuvântul episcopul Pacha, care s-a prezentat ca episcop
catolic din Banat, arătându-i că majoritatea credincioşilor săi sunt germani şi Ia salutat în numele acestora." 41 Martora Frederica Hildegard Rcissner a
confirmat fapte deja cunoscute (corespondenţa secretă a Nunţiaturii cu Pacha,
Boroş, Waltner şi preoţii din Alba-Iulia, Oradea şi Satu Mare, citirea pastoralei
din iunie 1950, rolul jucat ulterior de Schubert etc.). Martora Ecaterina (Gerta)
Kernweiss i-a recunoscut pe acuzaţii Pacha, Schubert, Waltner, Boroş şi Heber.
Ea a recunoscut că transmitea informaţii secrete între aceştia şi Nunţiatură.
Martora Cristina Dewald a recunoscut că asigura legătura dintre Schubert şi
episcopul din Alba-Iulia, Sandor Imre. Mai puţin importante au fost depoziţiile
martorelor Maria ludith Fenyvesi, Eva Elisabeta Schritt şi Ioana Niculiţa, care
au recunoscut, Ia rândul lor, tot ceea ce s-a cerut de Ia ele. Alţi martori au
mai fost audiaţi în legătură cu ceilalţi acuzaţi (aparţinând, chipurile, de „Centrul de spionaj italian"). În sfârşit, martora Elisabeta Wulff, fostă călugăriţă
benedictină, a declarat: „Din anul 1929 până în 1940-41, cu ştirea şi cu
voinţa Prea Sfinţitului Pacha, am întemeiat şi am condus Uniunea femeilor şi
fetelor germane romano-catolice din dioceza noastră. Am avut în Banat
aproximativ 40 de filiale. Materialul nostru şi fondurile pe care Ie-a, întrebuinţat, materiale care au constat din broşuri, reviste, tablouri, programe de
manifestaţii, cărţi, Ie-am primit din Reich. La baza activităţii noastre a stat
rasismul." 42 Ea a mai spus că între 1933-1938 a efectuat călătorii în
Germania. De asemenea, a mărturisit că atât ea, cât şi episcopul Pacha, erau
„distruşi" în momentul înfrângerii Germaniei naziste şi plini de „ură faţă de
Armata Sovietică."
Trebuie precizat faptul că acest gen de „mărturisiri" publice, practicate şi
în vremea Inchiziţiei, era specific tllturor proceselor staliniste. Preluând
metodele perfecţionate de M.G.B.-ul lui Stalin (fostul N.K.V.D. din anii '30).
Securitatea română reuşea să obţină de la personalităţile arestate şi supuse
anchetării tot ceea ce dorea. Metodele utilizate împotriva lor variau de la
torturi fizice la presiuni psihice şi morale, în vederea slăbirii şi distrugerii
capacităţii de rezistenţă a celor anchetaţi astfel. În cele din urmă, pentru a
evita continuarea exercitări asupra lor a acestui „tratament", arestaţi (atât
acuzaţii, cât şi martorii) sfârşeau prin a recunoaşte toate „crimele" care Ie
erau imputate şi chiar inventau altele noi. Dacă unii încercau să reziste până
la capăt, în ciuda tuturor presiunilor (cum a fost cazul episcopului Schubert în
acest proces), sentinţa pronunţată împotriva lor era mai necruţătoare.
Rechizitoriul procurorului militar ~pecia!, colonelul Aurel Ardeleanu, a
fost citit în 14 septembrie 1951. El afirma de Ia început că „unul din duş
manii cei mai înverşunaţi ai poporului nostru este concernul internaţional,
Vaticanul", această „caracatită capitalistă, care şi-a întins tentaculele sale peste
o mare parte a globului pământesc", care „este în slujba politicii magnaţilor
din Wall-Strcet.'' 44 Se pretindea apoi că „dezbaterile acestui proces au dovedit
strânsa legătură dintre Vatican şi Hitler." 4 s Era citat apoi comunicatul oficial al
Berlinului, emis după audierea episcopului Pacha la Hitler: „Cancelarul Reichului, Hitler, a primit joi la prânz, în prezenţa locţiitorului său, ministrul Reich43
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ului, Hess, pe episcopul t1m1şorean dr. Augustin Pacha, care a apărut însoţit
fiind de vicepreşedintele fracţiunii germane din România, dr. Franz Krăuter, şi
de conducătorul Uniunii germanilor catolici din străinătate, Scherer. Episcopul
Pacha, care a fost prezentat ca reprezentant al germanilor din Europa de sudest, a transmis cancelarului salutul şvabilor din Banat şi a cerut binecuvântarea
Domnului asupra marii opere a cancelarului Hitler, pe care acesta a făurit-o în
interesul reînnoirii şi redeşteptării germanilor." 46 Întors în ţară, Pacha „convoacă în palatul său episcopal din Timişoara pe ciracii săi şi Ie prezintă
planul de fascizare a germanilor din Banat", în special „în vederea fascizării
tineretului catolic german." 47 Se preciza că în serviciul Vaticanului activau
Pacha (din 1923), Waltner (din 1934), Heber (din 1936) şi Boroş (din 1948).
Tot din 1948, informaţiile sosite de la Timişoara erau centralizate de Schubert,
iar ele erau scoase din ţară prin intermediul Centrului de spionaj italian.
Schubert a fost însărcinat cu această misiune datorită faptului că Vaticanul
cunoştea „perfidia şi ura sa de moarte împotriva regimului nostru." Apoi se
afirma: „Nici nu-i de mirare că un exemplar ca acuzatul Schubert poate să
tăgăduiască cu neruşinare însăşi evidenţa." 48 În continuare, se mai arăta în
rechizitoriu: Nunţiatura apostolică din Bucureşti, prin secretarul personal al lui
O'Hara, Kirk, a trecut fraudulos în Iugoslavia cu ajutorul călugăriţei Wulff
Elisabeta, pe trădătorul Greceanu, conducătorul agenturii de spionaj denumită
„ajutorul catolic". Prin aceeaşi Elisabeta Wulff, spionul De! Mestri a încercat
să treacă peste frontieră pe şoferii Nuntiaturii, care la curent cu activitatea sa
de spionaj, fiind pe punctul de a fi arestaţi, puneau în primejdie însăşi
existenta centrului de spionaj al Vaticanului." 49 Era amintit, desigur, şi faptul
că Pacha, prin intermediul lui Heber, a negociat „vinderea de dolari" şi a
ascuns un kilogram de aur în biserica din Becicherecu Mic. În concluzie se
aprecia: „Spioni, trădători, aţâţători la asasinate şi sabotaj, sprijinitori ai
bandelor teroriste, jefuitori, contrabandişti şi speculanţi, iată adevărată faţă a
galeriei de netrebnici puşi în slujba celor mai înrăiţi duşmani ai omenirii,
imperialişti americano-englezi." 50 Duritatea etichetărilor la adresa acuzaţilor era,
de altfel, tot mai mare: „spioni în sutană", „agenţii spionajului americanoenglez", „aceşti trădători ai patriei şi poporului muncitor", „duşmani înrăiţi ai
poporului", „crescuţi în spiritul făţărniciei, al minciunii şi înşelăciunii, al
afacerismului, al ideologiei canibalice fasciste, rasiste", stăpâniţi de „ura bestială faţă de oameni, faţă de pace", „hienele acestea furioase" etc. 51 Bazat pe
asemenea „justificări", el cerea în încheiere „pentru toţi acuzaţii pedeapsa cea
mai aspră" 52
Cel de-al doilea rechizitoriu, al procurorului căpitan magistrat Ovidiu
Teodorescu, a învinuit nominal pe fiecare acuzat de o serie de infracţiuni precum: „trădarea de patrie, spionajul, crima de uneltire contra ordinei economice
şi sociale instituită în stal, infracţiunea de înlesnire a trecerii frauduloase a
frontierei, instigarea, complicitatea, deţinerea de aur, valute efective şi a altor
mijloace de plată străine." Pacha era acuzat de trădare, „deoarece a condus
centrul de spionaj din Timişoara", de instigare la crima de trădare, de deţinere
de metale preţioase, de efectuarea de operaţiuni ilicite cu mijloace de plată
străine, precizându-se totodată că „acuzatul a recunoscut la cercetări şi în
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instanţă aceste infractiuni." Schubert era şi el acuzat de trădare, deoarece a
trimis legaţiei Italiei „date şi informaţiuni secrete privitoare la securitatea
statului"; de crima de instigare Ia trădare, deoarece „cu intenţie a îndemnat
cetăţeni români să continue şi să intensifice activitatea de provocare de
informaţiuni". Boroş era acuzat tot de trădare, pentru că „a procurat şi
transmis centrului de spionaj de la Nunţiatura de la Bucureşti şi acuzatului
Schubert Iosif, în cadrul planului conspirativ „Jakab", informaţi uni şi date cu
caracter secret." Waltner era acuzat de trădare şi de instigare la crima de
trădare, iar Heber de trădare şi de efectuare de operaţiuni ilicite cu mijloace
de plată străine. După ce a adus învinuiri asemănătoare şi celorlalţi acuzaţi,
rechizitoriul se încheia astfel: „Vinovăţia acuzaţilor este dovedită. În numele
legii, în numele vieţii şi al păcii, îi acuz pentru fapte dintre cele mai odioase.
Constituţia Republicii Populare Române declară aceste fapte drept crimele cele
mai grave faţă de popor şi impune pedepsirea lor cu toată asprimea legii.
De aceea, cerem pentru acuzaţii Pintori Eraldo, Schubert Iosif, Ştefănescu
Lazăr şi Săndulescu Gheorghe pedeapsa cu moartea, iar pentru ceilalţi acuzaţi
să li se aplice legea, cu toată severitatea, în cadrul articolului 7 din decretul
199/1950." 53
După o pauză de 15 minute, cuvântul a fost dat apărării. Avocatul din
oficiu al lui Pacha, Savin Ladislau, a acceptat acuzaţiile la adresa clientului
său, care „a înţeles să meargă pe această cale a trădării", dar aceasta numai
din vina Vaticanului, care a exercitat asupra sa „o presiune puternică". Erau
cerute circumstanţe atenuante pentru că din anii 1945-1946, Pacha „şi-a slăbit
activitatea de culegere şi transmitere de informaţii secrete", şi pentru că „la
un moment dat" locul său a fost luat de Boroş. Avocatul George Dumitrescu,
pledând pentru Schubert, a dat vina pe O'Hara. EI a spus că Schubert „a
înţeles să recunoască faptele ce i s-au imputat" şi că „şi-a desfăşurat activitatea în interesul Vaticanului numai în perioada iunie 1950 - februarie 1951."
Pentru acuzatul Boroş, avocatul Nicolae Hogaş a dat vina şi el pe O'Hara şi
Del Mestri, cerând „să se ţină seama de aceste elemente (!) şi să i se dea lui
Adalbert Boroş o pedeapsă echivalentă cu faptele sale." Avocatul Barbu
Solomon, în numele lui Waltner, „a arătat gravitatea faptelor comise de
acuzat"! Şi de data aceasta ţapul ispăşitor era Vaticanul, faţă de care acuzaţii
nu erau decât „uneltele sale oarbe". În concluzie, el a cerut pentru clientul său
„o pedeapsă justă". În apărarea lui Heber a vorbit avocatul Vasile Gheciu, care
a invocat „atitudinea lui de sinceritate în cursul desfăşurării procesului."
Întreaga sa activitate de spionaj a fost dusă din ordin, el fiind doar un
„executant", o „simplă unealtă". Toate „pledoariile" celorlalţi avocati au avut
acelaşi aspect dezagreabil. 54
A urmat imediat ultimul cuvânt al acuzaţilor. Augustin Pacha a declarat:
„Am încredere în înţelepciunea domnilor judecători şi în iubirea lor faţă de
dreptate. Vă rog să luaţi în consideraţie vârsta mea înaintată, vă rog de
asemeni să luaţi în consideraţie că în anchetă, cât şi aici în instanţă, am
recunoscut în mod sincer toate crimele comise de mine.
Rog cu profund respect Tribunalul şi pe onoratul domn preşedinte ca să
binevoiască să pronunţe pentru mine o sentinţă miloasă."
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Waltner a spus: „Cu cea mai mare încredere în justitie aştept sentinta
dvs., care nu poate să fie decât justă. Faptele mele criminale le recunosc şi leam mărturisit sincer fără camuflare şi fără scuze. Recunosc că am fost împins
pe un drum care m-a dus la catastrofă de către reprezentantii Vaticanului din
România şi regret că alături de mine nu se află în boxă acei care sunt
adevăratii vinovati, acei care m-au împins la crimele săvârşite de mine. Regret
ce am făcut şi vă rog ca la sentintă să tineti seamă de atitudinea mea sinceră
pe care am avut-o în cursul cercetărilor şi în faţa instantei. Aştept cu
încredere absolută sentinţa dvs."
Schubert a fost mai scurt: „Eu nu am 01m1c nou de adăugat în ceea ce
mă priveşte şi aştept şi eu cu toată încrederea justa dvs. sentintă în cazul
meu."
Boroş a spus: „La ultimul cuvânt aş vrea să mentionez şi vă rog să luati
în considerare că în cursul cercetărilor şi în instantă am recunoscut în mod
sincer şi deschis tot ce am făcut.
Ceea ce am făcut nu am făcut din propria initiativă, ci la cererea şi din
ordinul primit de la Nuntiatură, adică de la nuntiul O'Kara şi secretarul De!
Mcstri. Cu toate că am ştiut că este un lucru ilegal, am primit şi am dus la
îndeplinire însărcinările."
Iar Heber a declarat: „Sunt conştient că prin faptele mele criminale am
sacrificat situatia mea, libertatea mea, executând ordinele superiorilor de Ia
episcopie şi Nuntiatură, care s-au folosit de discplina canonică spre a mă
împinge la activitatea de spionaj şi activitata subversivă.
Rog onoratul Tribunal să-mi aplice pedeapsa pe deplin meritată şi să-mi
deschidă şi o cale de reabilitare." 55
Sentinta a fost pronuntată Ia 17 septembrie 1951, ora 12. „Scânteia" de
a doua zi consemna: „Deliberând în secret, Tribunalul Militar Bucureşti a
condamnat în unanimitate pe:
Pintori Eraldo, la muncă silnică pe viată. degradare civică, 40.000 lei
amendă penală şi-l obligă să plătească suma de 14.174.565 lei cu titlu
reparatoriu în folosul statului;
Boroş Adalbert, Ia muncă silnică pe viată şi degradare civică;
Săndulescu Gheorghe, Ia muncă silnică pe viată şi degradare civică;
Ştefănescu Lazăr, la muncă silnică pe viaţă, degradare civică, 30.000 lei
amendă penală şi-l obligă să plătească, solidar cu Pintori Eraldo, lei 45.000 cu
titlu reparatoriu în folosul statului;
Schubert Iosif, la temnită grea pe viată şi degradarea civică;
Pacha Augustin, 18 ani temnilă grea, 10 ani degradare civică, 880.000 lei
amendă penală şi-l obligă să plătească suma de 306.000 cu titlu reparatoriu în
folosul statului;
Gatti Clement, la 15 ani temniţă grea şi IO ani degradare civică;
Waltner Iosif, la 15 ani muncă silnică şi IO ani degradare civică;
Hebcr Ioan, la 12 ani muncă silnică, IO ani degradare civică, 20.000 Iei
amendă penală şi-l obligă să plătească, solidar cu Pacha Augustin, lei 306.000
cu titlu reparatoriu în folosul statului;
Topa Petre, la 10 ani temnită grea şi 10 ani degradare civică.
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Tuturor condamnaţilor Ie-a fost confiscată averea şi au fost obligaţi să
fiecare 50.00 lei cheltuieli de judecată.
Oamenii muncii care au umplut până la refuz sala Tribunalului şi-au
manifestat satisfaqia pentru sentinţa dreaptă a justiţiei populare." 56
Ce vor fi simţit şi gândit acuzaţii la aflarea acestor sentinţe nimicitoare
la adresa lor, care practic îi condamnau Ia o moarte lentă, dar sigură? Poate
ar fi fost tentaţi să riposteze în modul în care a făcut-o marele avocat Istrate
Micescu în 1948, când a fost condamnat de acelaşi tribunal de lachei, pentru
„complot împotriva statului", la 20 de ani de muncă silnică: „vă mulţumesc că
mi-aţi urat o viaţă atât de lungă. Dar vă pot asigura că eu nu voi face decât
doi, trei ani, atât cât va dura republica voastră populară, restul îl veţi face
voi!" 57 Peste trei ani, el murea în închisoare, Ia Aiud.
În comentariul său, intitulat Sentinţa În procesul grupului de spioni, trădători
şi complotişti În slujba imperialismului americano-englez şi a Vaticanului, ziarul
oficial al partidului comunist menţiona: „Justiţia populară, exprimând năzuinţele,
interesele şi voinţa poporului muncitor, a pedepsit fără îndurare, aşa cum se
cuvine, pe aceste unelte netrebnice ale imperialismului americano-englez, care
au furnizat duşmanilor de moarte ai poporului nostru informaţii secrete din
toate domeniile vieţii noastre de stat şi au pus la cale crearea unor b.ande
subversive, care cu ajutorul armamentului primit de la imperialiştii americani,
urmăreau să treacă la acte de teroare şi sabotaj. Aceşti bandiţi fără scrupule
au comis fapte pe care legile ţării le sancţionează ca pe cele mai mari crime
îndreptate împotriva patriei şi a poporului muncitor." Se mai arăta că „acuzaţii
şi-au recunoscut întrutotul faptele lor mârşave." Ei erau definiţi drept „episcopul hitlerist Pacha şi ceilalţi spioni în sutană de prelaţi catolici" şi, fireşte,
„agenţi plătiţi în slujba imperialismului americano-englez." Un alt pasaj din
articol poate fi revelator:
„Regimul nostru de democraţie populară, care acordă tuturor cultelor cea
mai deplină libertate, nu poate tolera activitatea criminală a elementelor care,
folosind biserica drept paravan, uneltesc împotriva Republicii Populare Române
şi se pun în slujba monştrilor omenirii, imperialiştii americani.
Pe bună dreptate, reprezentanţii tuturor cultelor din raionul şi oraşul
Stalin au înfierat şi stigmatizat acţiunea de subminare a păcii şi securităţii
patriei pe care au desfăşurat-o spionii din slujba imperialismului americanoenglez şi ai Vaticanului şi au hotărât să lupte cu puteri sporite, alături de toţi
oamenii cinstiti, pentru victoria forţelor păcii." În consecinfă, „urletele turbate
ale posturilor de radio imperialiste dovedesc că poporul nostru a izbit Ia
plătească

ţintă." 58

În acest mod se încheie procesul intentat (între alţii) conducătorilor
Bisericii romano-catolice bănătene! Acest proces nu a reprezentat decât o
simplă verigă din nesfârşitul lanţ al crimelor şi ororilor epocii staliniste, un
mic episod din genocidul organizat împotriva unor întregi popoare. Dar, la fel
ca şi celelalte odioase acte comise, şi acest proces s-a transformat într-un
veritabil cap de acuzare la adresa regimului comunist.
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LE PROCEs INTENTE AUX DIRIGEANTS DE L'EGLISE
CATHOLIQUE DU BANAT (1951) ET SON LIEU EN LA CAMPAGNE
ANTIRELIGIEUSE DU REGIME COMMUNISTE
(Resume)
L'instauration du communisme en Roumanie a determine le dechaînement
d'une oppression extreme de violant contre l'Eglise Catholiquem minoritaire a
l'ici, etait divisee en deux ramifications: Uniate et Romaino-Catholique. La
derniere contenait des croyants allemandes (suabes) et magyars de Banat et de
Transsylvanie, ainsi que roumains de Moldavia et de Bucarest. Elle etait
persecutes a cause de se dependance a l'egarde de Saint Siege. Le 7 juillet
1950, le gouvernemnt communiste romprait officiellement Ies relations
diplomatiques avec la Vatican.
En periode 10-17 septembre 1951 a ete jugee la direction du plus fort
diocese catholique de pays, le diocese de Timişoara et Banat, en tete avec
l'eveque titulaire, Dr. Augustine Pacha. Le proces a eu Iieu devant la Tribunal
Militaire de Bucarest, et le complet de jugee a ete preside par le plus celebre
inquisiteur stalinien de I 'epoque, Ie criminel de querre general-commandant
magistrat Alexandre Petrescu. Parm'ils s'incluraient: Augustine Pacha, l'eveque
catholique de Timişoara et Banat; Adalbert Boroş, recteur du Seminaire
catholique de Timişoara et eveque catholique clandestin; Joseph Waltner, prelat
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papal, directeur du diocese catholique de Timişoara; Jean Heber, pretre
catholique, secretaire du diocese catholique de Timişoara; Joseph Schubert.
curre de paroisse canonique de Bucarest et eveque catholique clandestin. Ils
etaient accuses par de crimes graves contre Ia securite d'etat et d'espionnage
en faveur du Vatican. Ccs „crimes" ont ete reconnues integralement de Ies
accuses. lls ont ete condamnes aux punitions tres lourdes. Ce proces a ete un
simple anneau dans I 'infinie chaîne des crimes et des horreurs d'epoque
stalinicnne.
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CÂTEVA TIPĂRITURI OCAZIONALE TIMIŞORENE
IDENTIFICATE ÎN FOSTA COLECTIE BIBLIOFILĂ JANOS
VÂSÂRHELYI DIN ARAD
Elena Rodica Cofta

Colecţia bi bliofilă Janos Vasarhelyi 1 reprezintă unul dintre fondurile de
carte rămase până astăzi pc teritoriul judeţului Arad, constituind o parte din
2

patrimoniul cultural al zonei.
După cum se ştie, familia Vasarhelyi, luând exemplul baronului Orczy ,3
donează în anul 1873 valoroasa sa bibliotecă Gimnaziului Superior Regal din
Arad. 4
Aici, cele două biblioteci nobiliare vor fi reunite într-un fond special (cu
~tampilă proprie) 5 , care va constitui, vreme de mai bine de 70 de ani, una din
mândriile şcolii.
După 1948, odată cu reforma învăţământului, are Ioc şi o restructurare a
vechii biblioteci a şcolii, o epurare a cărţilor considerate „nocive", ocazie cu
care cea mai mare parte din fondul bibliotecii Orczy-Vasarhelyi va fi
transferat, parte actualei Biblioteci judefene „A. D. Xenopol", parte bibliotecii
Arhivelor Statului Arad.
Liceul va rămâne, până în ultimii ani, când va avea loc un nou transfer
către Biblioteca jude~eană, cu o mică parte din donaţia iniţială a celor doi
coleqionari.
Este de prisos să spunem că au fost încălcate nişte clauze şi că, în
timpul acestor mişcări de fonduri, au avut loc şi unele sustrageri. 6 Cert este
însă faptul că, astăzi o eventuală încercare de reconstituire a celor două
biblioteci de familie din veacul XIX a devenit o operaţie extrem de dificilă,
dacă nu imposibilă.
Pe când în cazul Orczy a fost găsit totuşi, printre manu~1.-risele ajunse Ia
Arhivele Statului, Catalogul fostei colecţii, 7 problema princip:.dă devenind aceea
a regăsirii cărţilor înscrise în registru, în cazul Colecţiei Vasarhelyi catalogul
bibliotecii lipseşte, singurul indiciu de provenienţă rămânând ex libris-ul
manuscris, reprezentând numele posesorului, înscris pe foaia de titlu a unora
din cărţi.
Pornind de la acest indiciu am reuşit să identificăm printre cărţile
transferate la Arhivele Statului, 8 22 de volume, de format -4° şi -8°, conţinând
foi volante şi tipărituri ocazionale de mică întindere, care iniţial i-au aparţinut
lui Vasarhelyi.
Colligarea s-a făcut la cererea proprietarului, legătorul adăugând fiecărui
volum o filă de gardă şi mai multe file la sfârşit, pe care Vasarhelyi va scrie,
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el însuşi, cu mâna, un titlu provizoriu de volum 9 şi un sumar, conţinând
principalele date ale tipăriturilor incluse (autor, titlu, volum şi anul tipăririi).
Volumele prezintă, pe cotor, o etichetă tipărită, cu numărul cărţii în
bibliotecă, titlul prescurtat şi numărul volumului din seria de colligate.
O altă etichetă, pe coperta interioară, indică numărul raftului, locul cărţii
pe raft şi numărul de colligate pe care le conţine.
În ciuda acestei meticulozităţi în organizarea bibliotecii. dispunerea
colligatelor în toate cele 22 de volume nu respectă nici un fel de criterii,
legarea făcându-se la întâmplare, uneori prin mutilarea blocului cărţii, ceea ce
ne determină să credem că operaţia s-a desfăşurat în mai mulţi ani, pe măsura
strângerii exemplarelor.
Această ipoteză este susţinută şi de anii înregistraţi, pe trei din volume,
alături de semnătura posesorului (1838, 1839, 1840).
Cele 338 de tipărituri adunate în acest mod în cuprinsul volumelor,
executate în tipografii diferite (Bratislava, Pesta, Szeged, Oradea, etc.) într-un
interval lung de timp (1747-1841), ne permit să vorbim despre un interes
special manifestat de colecţionar faţă de acest gen de scrieri.
Menite a fi rostite sau recitale public, multe din aceste creaţii,
comandate pentru o dală fixă, erau tipărite cu ceva timp înainte de eveniment,
pentru a putea fi distribuite, de organizatori, invitatilor, spre amintire.
Însă, în ciuda acestei intentii c..:lare de fixare a unor momente din viaţa
urbei în memoria colectivă, cca mai mare parte din foile volante şi broşurile
tipărite în acest scop vor sfârşi prin a fi aruncate sau distruse.
Această distrugere masivă, care le-a transformat ulterior în rarităţi
tipografice, s-a datorat în principal subiectului lor limitat şi aspectului extrem
de modest şi de ne atrăgător, în care au fost tipărite (hârtie ordinară, caiete
nelegate).
Puţinele care au supravieţuit, în biblioteci sau colecţii particulare, s-au
dovedit, la un examen literar, îndoielnice ca valoare. Ele sunt pentru cititorul
de azi extrem de greu de citit, din cauza limbajului utilizat de autori.
Totuşi nu putem să le declarăm fără valoare. Pe lângă faptul că sunt o
raritate bibliofilă, au şi o valoare documentară, constituind o sursă de
informaţie referitoare Ia epoca care le-a produs.
Fiecare lucrare se referă la câte un eveniment local (terminarea unei
construcţii, adunare de fonduri, numiri în funcţii, şedinte de comital), azi fără
importantă.

însă, multe din aceste evenimente au presupus
baluri, constituind o sursă de emoţie, un pretext de a
comanda o rochie nouă, o ocazie de a-ţi încerca talentul literar.
Obiceiul de a seric la comandă despre ceva anume, de a compune
discursuri erudite, într-un stil pretenţios, plin de înflorituri, sau de a scrie
versuri în limba latină, citând din clasici şi utilizând, în comparaţii întregul
Panthcon al Antichităţii, era foarte apreciat de societatea aristocratică a vremii,
pentru care o înmormântare devenea un pretext de întâlnire transformându-se
într-un eveniment monden.

La

vremea

pregătiri, invitaţi

aceea

străini,
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Din această serie de tipărituri de mică întindere identificate, o parte,
care se referă la evenimente din oraşul Arad şi împrejurimi, ne interesează în
mod special. 20 din ele au fost produse la Timişoara, în perioada 1806-1834,
în tipografiile Klapka şi Beichel.
Asupra lor dorim să ne oprim în cele ce urmează.
Fată de alte centre tipografice din care provind unele imprimate, cu care
colectionarul nostru n-a avut contacte directe, în cazul Timişoarei situatia a
fost cu totul alta.
Vâsârhelyi, prin functia sa de Vice Comite în Comitatul Cenad, va
participa, el însuşi, ca invitat, la mare parte din festivitătile organizate în
Timişoara, fiind un obişnuit al oraşului.
Chiar arădenii erau la începutul secolului XIX mult mai legati de acest
oraş.

Arad

În absenta unei tipografii proprii, pana m anul 1819, tot ce s-a scris în
a trebuit să fie tipărit într-o altă localitate (Pesta, Oradea sau

Timişoara). 10

În felul acesta autorii arădeni îl vor cunoaşte pe Klapka încă înainte ca
acesta să d1!schidă o filială a tipografiei sale la Arad. 11
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Josef Beichel. Tipărind în tipografia lui,
în unele situatii, aceşti clienti arădeni îl vor determina ulterior să cumpere, în
anul 1834, tipografia lui Klapka din Ara8, care tocmai fusese pusă în
vânzare. 12
Revenind însă la colectionar, includerea lui pe listele celor ce primeau
oficial aceste broşuri s-a făcut în virtutea functiilor detinute.
Faptul că, (spre deosebire de cei I alti aristocrati ai vremii, care le-au
primit şi . aveau şi ei bibliotecă, în care să le păstreze, însă nu le-au dat
importantă), Vâsârhelyi a adunat tot ce a găsit s-a dovedit benefic.
Simpla trecere în revistă a acestor broşuri ne permite să reconstituim un
şir de evenimente care au tulburat, pentru o zi, viata acestor îndepărtate oraşe
de provincie, din Răsăritul Imperiului.
Prima tipăritură (-4, 4 f), apărută în tipografia lui Jonâs Lajos, cuprinde
două poezii în limba maghiară, scrise de un mic nobil local, functionar al
comitatului, Peretsenyi Nagy Laszlo, cu ocazia acordării domeniului Iratos,
Comitetului Suprem al Aradului din acei ani, Almasy Pâl. 14
Autorul versurilor, intitulate Lan toiag ozon ... , 15 explică (într-un exces de
eruditie cerut de gustul vremii, care impunea „cântăretului" să evidentieze,
documentat, valoarea darului regal), în note de subsol etimologia numelui
localitătilor ce compun domeniul acordat, dă informatii despre proprietarii săi
trecuti, vorbeşte despre bogătiile sale.
Tot într-o notă de subsol apare şi numele trimisului regal, acel „Homo
Regius" desemnat să aducă scrisoarea, în persoana lui Tărăk Josef, consilier la
Curtea de Apel din Oradea, care n-a putut să apară în poezie decât aluziv.
Cu vremea aceste informatii mărunte au fost ignorate, fiind considerate
prea putin semnificative pentru istoria zonei.
Ele dau însă tipăriturii din 1806, modestă ca aspect, o notă de
veridicitate şi de autoritate „ştiintifică", ce salvează versul greoi.
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Versurile de laudă şi de prea manre a momentului au fost rostite în una
din cele trei zile (29, 30 apr. şi 1 mai) în care s-au desfăşurat festivitătile de
instalare ale noului proprietar în domeniu Iratoş.
Un eveniment, trist de data aceasta, îl determină pe acelaşi Peretsenyi,
care între timp publicase două cărti Ia Oradea, să compună Ia începutul lunii
iulie a anului 1815 două poezii funebre, prima în limba latină, a doua în
maghiară, cu ocazia mortii nobilului Ştefan Atzel din Ineu, 16 persoană importantă în viata comitatului, decedat la numai 68 de ani.
Ele au fost rostite, la catafalc, în Ineu, în prezenta unei asistente bogate,
venită să-şi ia un ultim rămas bun de la prestigiosul bărbat.
Ulterior poeziile vor fi publicate într-o broşură având titlul „Lessus in memoriam pie denati "11 ... în tipografia lui Joseph Carol Klapka, în format -4°(8 p).
Două săptămâni mai târziu, prin moartea Vice Comitelui Aradului Georg
Stanislovici, 18 survenită la Cicir Uud. Arad), la 55 de ani, după 35 de ani de
activitate în serviciul statului, se iveşte un alt motiv de jale pentru arădeni şi
noi călătorii, pentru a participa la înmormântare.
Cel care îşi încearcă din nou pana pentru el plânge pe decedat în
numele asistentei, este tot Peretsenyi, „poetul de ocazie al comitatului".
Noua creatie, intitulată Carmen lugubre ... , 19 va apare în aceeaşi tipografie
timişoreană, în formatul deja cunoscut (-4°, 8 p). Reteta este şi ea aceeaşi:
prima poezie în limba latină, a doua în maghiară.
Numele autorului nu mai apare însă pe fila de titlu, fiind scris la sfârşit.
În schimb din titlu aflăm că înmormântarea a avut loc în 16 iulie 1815,
corpul Vice Comitelui fiind depus pentru veci în mausoleul familiei Edelspacher din Ghioroc. 20
Tot din pagina de titlu aflăm numele succesorului, Joan Nepom. de
Kovats, a cărui numire a avut loc la 1 august.
Dar Peretsenyi n-a fost un poet profilat în exclusivitate pe „iertăciuni".
Cu aceeaşi uşurintă şi plăcere scrie, în anul 1816, de Anul Nou, două
„Urări" pe care le adresează nobilului Paul Csernovits de Macea, 21 un
„mecena al literelor" local.
Intitulate Xenium, 22 poeziile, prima în latină, a doua în maghiară, apar
sub formă de broşură (-4°, 8 p) în tipografia Klapka.
Înclinatiile de istoric, dovedite în Monografia Comitatului Arad ce apăruse
în 1807, îl determină pe Peretsenyi să facă un nou exces de eruditie prin
numeroase note de subsol în care explică „aluziile poetice".
Cele mai multe se referă la familia Csernovits.
lnformatiile sunt preluate de „funcţionarul poet" din diferiţi istorici, la
care şi face trimiteri bibliografice (Du Fresne, Forgats, Pray).
Deosebit de interesantă ni s-a părut referinta preluată din Flavius
Commenus, potrivit căreia, în anul 1450, printre nobilii veneţieni figura şi un
Stephan Csernovits de Csernahora.
Referitor la această broşură, dedicată nobilului din Macea, trebuie să
spunem, tinând seama de actuala raritate a acestui gen de tipărituri, că
Vasarhelyi a detinut două exemplare, incluse, la legare, în volume diferite. 23
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Probabil unul l-a primit oficial, iar al doilea i-a fost dăruit, mai târziu,
care îi cunoştea interesul pentru aceste scrieri.
Ieşind din sfera poetică. următoarea tipăritură este o Predică (Egygy Szent
Beszed), 24 apărută în anul 1818, în tipografia Klapka.
Autorul ei este Varga Pal, „nobil din Arad" ,25 preot predicator al Ordinului Minoritilor Conventuali.
Predica este compusă de ziua morţilor şi tipărită pe cheltuiala „unui
adevărat domn maghiar", al cărui nume nu este făcut public, în foaia de titlu.
Formatul este unul de buzunar (-8°, 12 p).
Doi ani mai târziu o altă Predică 26 este predată tipografiei Klapka spre
de o

persoană

tipărire.

Autorul este Hieronymus Ratz, apartinând aceluiaşi ordin călugăresc,
profesor de filosofie la gimnaziul arădean.
Predica a fost tinută în 20 august de ziua Sf. Ştefan, tipărirea fiind
ulterioară.

Aprobarea de tipar este acordată de censorul Timişorii, Hieronymus
Zimandchek, la 30 august.
Broşura, de format -8°, cuprinde 31 p, din care textul predicii ocupă
doar 26 p.
În continuarea textului au fost adăugate două poezii (compuse în cinstea
aceleiaşi sărbători) despre care foaia de titlu nu face nici o menţiune.
Aceste poezii, prima în limba latină, a doua în maghiară, sunt scrise de
autori diferiti.
Dacă autorul celei de a doua, intitulată Rovid emlekezete, este deja cunoscutul Peretsenyi, autorul poeziei latine, Pietas, rostită în numele „Stărilor şi a
Ordinelor Provinciei Arad", semnat cu iniţiale (L. N. de B .) n-a putut fi
identificat.
Această broşură încheie o anumită etapă în cultura arădeană, aceea a
tipăriturilor produse în alte centre.
De la această dată autorii arădeni îşi vor tipări lucrările în tipografia
oraşului, deschisă de Anton Micheck în anul 1819, apelând doar rareori la alte
tipografii din oraşele vecine.
Ceea ce explică disparitia „evenimentului arădean" din tipăriturile
timişorene identificate in continuare.
O primă broşură, în care scena festivitătilor se mută în Comitalul
Krass6, este cea din 1825. 28
Tipografia este aceeaşi însă poezia pe care o contine a fost compusă, în
limba maghiară, de Înaltul Incasator Regal al Comitatului Krass6, SzolOsy Pal,
în cinstea numirii baronului Forray Andras de Săvârşin, 29 în functia de Comite
Suprem al acestui comital.
Tipăritura (-4°, 4 f) va fi scoasă cu patru zile înainte de instalarea
Prefectului, adică în 27 mai 1825.
Avizul este dat de noul censor timişorean, Antonius Schmidt.
Importanţa evenimentului pentru comital explică apariţia unei a doua
broşuri, 30 realizată tot de Klapka, la solicitarea celor din Lugoj.
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Ea contine discursurile rostite în 31 mai 1825, în timpul festivitătilor de
instalare, primul de Forray, iar al doilea, reprezentând un răspuns din partea
comitalului, de Toth Mihaly, notarul şef.
Imprimarea este ulterioară, după revizuirea textelor, făcându-se abia în 14
iulie 1825. Avizul este dat de Antonius Schmidt, iar formatul ales de tipograf
cel obişnuit (-4°, 12 p).
Următoarea tipăritură identificată în colectie a fost produsă după trei ani.
Ea reprezintă un poem funebru, un Epicedion 31 , compus de tinerii clerici
din Timişoara la moartea Episcopului catolic de Cenad, Ladislau Koszegyi de
Remete, survenită la 4 ianuarie 1828.
Tipărirea, avizată de censură, se va face câteva luni mai târziu, în 8
aprilie. Tipograf este Klapka iar formatul cel comun (-4°, 4 f. nen).
Această moarte îl determină şi pe Anton Gyorfy, preot în Sân Miclăuşul
Mare să alcătuiască o Cuvântare 32 în limba germană, pentru a fi citită la
comemorarea înaltului prelat, planificată a avea loc la Timişoara în 16 aprilie.
Tipărită de acelaşi Klapka, Cuvântarea comemorativă va apare după
rostirea ei, în 28 aprilie, într-un format de buzunar (-8°, 16 p).
Din vara anului următor, 1829, am identificat un mic imprimat, conţinând
Versuri de bucurie (Orom Versek), 33 compuse de Jakob Bogdan spre a fi rostite
în 5 august, „în oraşul de câmpie Lugoj", cu ocazia aniversării a 50 de ani
de la trecerea zonei la Ungaria.
Execuţia tipăriturii (-4°, 4 f) este anterioară evenimentului, efectuându-se
în 31 iulie, cu avizul censorului timişorean, Ia Klapka.
În luna octombrie a aceluiaşi an este adus spre tipărire un poem de
laudă, intitulat Ode, 34 în cinstea numirii baronului Michael de Gerliczy în
functia de Administrator al Comitalului Timiş.
Autorul versurilor este arhivarul comitalului, Aloysius Sandor Tohaty de
Nagy-Magura.
Imprimarea este anterioară evenimentului, broşura ieşind în 25 octombrie
1829, cu patru zile înainte de momentul rostirii ei. Tipograf este Klapka, censor Schmidt, iar formatul cel de caiet (-4°, 4 f).
Trecând la producţia tipografică a anului 1839 constatăm că, unul dintre
evenimentele care a determinat redactarea unor noi creaţii literare de moment
a fost moartea Episcopului ortodox al Timişorii, Josif Putnic.
Prima scriere legată de acest eveniment este o Cuvântarefunebră, 35 în
limba germană, compusă de Maximilian Szmirnovich.
Textul se termină cu o scurtă poezie în limba maghiară.
Tipărirea este ulterioară înmormântării din 23 noiembrie, având nevoie de
revizuiri. Apare aşadar abia în 8 decembrie, de data aceasta în tipografia lui
Josef Beichel, care o scoate în format de buzunar (-8°, 8 p).
Aparitia acestei broşurele germane îl incită pe profesorul de limba
maghiară de la gimnaziul arădean, Csernatoni Vaida Peter, 36 să o traducă în
maghiară şi să încerce să o versifice. Rezultatul este o creatie nouă. 37
Pagina de titlu maghiară preia o parte din informaţiile tipăriturii germane, la care vor fi adăugate de autorul poeziei date noi.
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Avizul este acordat de data aceasta de censorul arădean, Mandik Aloys, 38
msa pentru tipar va fi solicitat Beichel. Tipăritura apare la Timişoara, în anul
1831, în formatul obişnuit (-4°, 6 f).
Revenind la producţia tipografică a anului 1830, menţionăm şi o altă
broşură, produsă în tipografia lui Klapka, cuprinzând Discursurile 39 rostite cu
ocazia instalării lui Losonczi Gyurky Pal 40 în funcţia de Locţiitor de Comite
Suprem în Comitalul Krass6.
Tipărirea discursurilor are loc, cu avizul censurii, două zile după
instalare, în 17 iulie 1830. Formatul este cel obişnuit. (-4°, 16 p).
Prima cuvântare din broşură este cea rostită de Losonczi, urmată de un
răspuns din partea comitatului, cu care fusese însărcinat acelaşi notar şef, Toth
Mihaly.
Doi ani mai târziu, în 5 noiembrie 1832, Losonczi primeşte numirea
definitivă de Comite Suprem.
Are loc o nouă adunare festivă, sunt rostite alte discursuri potrivite
momentului, care, conform obiceiului, vor fi ulterior tipărite în broşură.
Tipăritura, 41 realizată în 14 decembrie 1832, în tipografia lui Beichel, în
forma de caiet (-4°, 12 p) este foarte apropiată de cea din 1830. Discursurile
sunt rostite şi de data aceasta de cei doi, Losonczi, proaspătul numit, şi
notarul şef al Comitalului Krass6. Diferă doar anul şi numărul de pagini, mai
mic în cazul celei de a doua tipărituri.
Următoarele trei tipărituri din colecţie au fost produse cu ocazia sfinţirii
lui Joseph Lonovici ca Episcop catolic de Cenad.
Prima, intitulată, Carmen, 43 este o poezie în limba latină compusă în
numele Colegiului Piarist din Timişoara.
Autorul propriu-zis al versurilor nu este menţionat. Poezia este tipărită în
1834, în tipografia lui Beichel, sub forma de caiet (-4°, 4 f) pe o hârtie
subţire, fără filigran.
A doua broşură care marchează această numire cuprinde un Discurs
(Dictio) ,44 redactat în limba latină, de canonicul Marcell Daniel de Szamos
Ujvar.
Ea este produsă în 29 iulie 1834, în tipografia Beichel, urmând a fi
rostită în Timişoara, în 24 septembrie, la instalarea Înaltului Prelat.
Şi de data aceasta textul nu depăşeşte un caiet tipografic (-4°, 4 f).
A treia scriere, 45 de data aceasta în limba germană, este mult mai scurtă
ca întindere, tipăritura reducându-se la 2 f (-4°).
Ea conţine două poezii, puse pe muzică de Kratschwill, capelanul
Domului din Timişoara, pentru a fi cântate în aceeaşi zi de 24 septembrie.
Tipograf este tot Beichel.
În sfârşit, ultima tipăritură timişoreană din fondul arădean este o broşură
conţinând o poezie, intitulată Emlek /ras ,46 scrisă de arădeanul Vai da Peter, cu
ocazia serbărilor din 21 august 1834, generate de acordarea titlului de Oraş
Liber Regesc Aradului.
Cărticica, de mici dimensiuni (-8°, 16 p) este produsă în 10 august în
tipografia lui Beichel din Timişoara, cu cheltuiala unui negustor arădean, Lillin
Iosif.
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Versurile, distribuite

invitaţilor,

au fost rostite în

piaţa publică

în fata

numeroşilor invitaţi.

Evenimentul, de o deosebită importanţă pentru oraş va fi „cântat" în
numeroase alte scrieri ocazionale, tipărite în tipografia arădeană.
Încheind prezentarea celor 20 de imprimate timişorene identificate, o
concluzie se impune.
La un studiu comparativ, aceste producţii tipografice timişorene nu
diferă cu nimic faţă de alte produse ale tipografiilor vecine.
Ele sunt aproape identice cu imprimatele scoase de Klapka şi Beichel în
tipografia de la Arad, la care diferă doar numele oraşului şi al censorului,
ceea ce ne determină să credem că nici nu s-au gândit la o individualizare a
unei anumite producţii tipografice.
În cazul tuturor broşurilor hârtia, chiar cu filigran, este groasă, literele
sunt comune, iar frontispiciile şi vignetele apar extrem de rar.
Dacă ar fi să le comparăm cu alte tipărituri contemporane europene, am
putea să le asemănăm cu periodicele germane ale vremii (Stasts-Anzeigen sau
Europăische Annalen) Ia care conţinutul, „ştirile", erau mai importante decât
forma şi calitatea.
Conţinutul este de altfel cel care le salvează şi pe aceste mărunte
tipărituri, fiindcă, dincolo de aspectul banal ele rămân, ceea ce au vrut autorii
lor să fie, „amintiri" ale unor lucruri întâmplate în oraşul lor cândva.
Orânduindu-Ie cronologic, obţinem, aşa cum s-a văzut, chiar din aceste
piese răzleţe, descoperite într-o colecţie bibliofilă din veacul trecut, secvente
din acea cronică măruntă de provincie, care în mod obişnuit scapă marilor
istorii.·

NOTE
1
Familia Vasarhelyi (Kezdivasarhelyi) a fost înnobilată în anul 1754, prin Jonathan
Vasarhelyi, avocatul familiei Grassalcovics. Proprietarul ex libris-lui manuscris identificat pe
cărţi este Janos Vasarhelyi, născut în 1800 la Ineu. Din anul 1832 îndeplineşte funqia de
Vice Comite (Subprefect) în Comitatul Cenad. Este cunoscut în epocă drept autorul a 6
discursuri tipărite sub formă de broşuri. Moare la Lokoshăza în 9 septembrie 1843, la trei
ani după ce se semnează pe unul din volumele sale de colligate. Vezi Marki Sandor,
Arad Varmegye es Arad Szahad Kira/y Varos Tiirtenete, li, Arad, 1895, p. 716; Lakatos Ott6,
AradTârtenete, III, Arad, 1881, p. 90-91.
2 Dintre coleqiile bibliofile de familie înglobate ulterior în fonduri de carte publice
din Arad, menţionăm: Bibliotecile Moc ioni din castelele de la Căpâlnaş şi Bulci, Biblioteca
Orczy, Biblioteca Carol Briinnek, Biblioteca Fabian Gabor, Biblioteca Voros de Farad etc.
3 Informaţii despre familia Orczy în Revai Nagy lexikona, XIV, Budap. 1916, p.
771-772.
4
Marki San dor, op. cit., II, p. 779; Lakatos Ott6, op. cit., III, p. 115-116.
~ Textul ştampi ei, de formă ovală, este: AZ ARADI KIR FOGIMNAZIUM ORCZY-

VĂSĂRHELYI KONYVTĂRA.

În aceste împrejurări a dispărut incunalului Thwrocz, 11/ustrissimorum Hungarie
regum chronica (Brno, 1488). În anii din urmă el a reapărut în Lipova, la un colecţionar,
6
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de unde a fost cumpărat de Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, pentru biblioteca
sa. Cartea figurează în Catalogul Orczy.
7 Elena Rodica Colta, Un document bibliografic de la începutul secolului XIX: Catalogul
bibliotecii Orczy, în Biblioteca şi cercetarea, VIII, Cluj-Napoca, 1984, p. 252-267.
8 Elena Rodica Col ta, Valori bibliojile din colecţia Filialei Arhivelor Statului Arad, în
Revista Arhivelor, Seria III, voi. I, 1995, nr. 1-2, Cluj-Napoca, p. 61-70.
9
Titlul primului volum de colligate improvizat de Vasarhelyi este: Egyveleg
Nyomlalasok Negyedresben I Kâtel.
w După cum se ştie, medicul şef al Comitatului Arad, Ludovic Haidenreich, alege
oraşul Timişoara pentru a-şi tipări cele două căqi ale sale de medicină (Medicina
aradiensis şi Hisloria astheniae scorbulicae). Peretsenyi îşi tipăreşte cărtile la Oradea, însă
pentru poezii apelează la tipografii timişorene. Horga Popovici tipăreşte cu litere latine la
Oradea şi cu chirilice la Pesta.
11 În anul 1826 când Micheck îşi încetează activitatea, Klapka deschide în Arad o
filială a tipografiei sale timişorene. Vezi Marki Sandor, op. cit., li, p. 792.
12
Când această tipografie din Arad va fi pusă în vânzare, în anul 1834, ea va fi
cumpărată de tipograful timişorean Iosif Beichel. Vezi Marki S., p. cit., li, p. 792.
n Marki Sandor, op. cit., II, p. 696, 786-798; Lakatos Ott6, op. cit., III, p. 74.
14
Marki Sandor, op. cit., III, p. 656-657.
15
Peretsenyi Nagy Laszl6, Lantolag azon ( ... TEMESVARON, Nyomtattot Jonas
Lajos betiiivel, 1806), ASA Arad, cota 2399, coli 2.
16
Marki Sandor, op. cit., li, p. 659
17
Peretsenyi Nagy Laszl6, Lessus in memoriam pie denati... (Temesvarini, Typis
Josephi Caroly Klapka, 1815), ASA Arad, cota 2399, coli. 7
18
Marki Sandor, op. cit., li, p. 708-709.
19 Peretsenyi Nagy Laszl6, Carmen lugubre ... (Temesvarini, Typis Josephi Klapka,
1815), ASA Arad, cota 2399, coli. 13
20 Marki Sandor, op. cit., li, p. 671-673
21
Idem, p. 668-669
22 Peretsenyi Nagy Laszl6/ Xenium Novi Anni M D CCC XVI ... (Temesvarini, Typis
Josephi Klapka, 1816), ASA Arad, cota 2399, coli. 8.
23
Exemplarul li. ASA Arad, cota 2394, coll. 2
24
Varga Pal, Egygy Szenl Beszed ... (Temesvaron, Klapka J6szef Betiiivel, 1818),
ASA Arad, cota 2400, coli. 7
25 Marki Sandor, op. cit. li, p. 715
26 Ratz Hieronymus, Egyhâzi Beszed ... (Temesvaron, Nyomt. Klapka J6sef CS K pr.
Konyv. Betiiivel, 1820), ASA Arad, cota 2405, coli. 6
27 Lakatos Ott6, op. cit., III, p. 77.
28
Szolosy Pal, 6 Csaszari Kira/yi Felsegetol ... (Temesvaron, Klapka Iosef Betiiivel,
1825), ASA Arad, cota 2399, coli. 11.
29
Marki Sandor, op. cit., li, p. 676-677.
Jo Beszedek mellyek ... (Temesvaron, Klapka Josef Betiiivel, 1825), ASA Arad, cota
2396, coli. 7
li Epicedion quo Memoriam ... (Temesvarini, 1828), ASA Arad, cota 2393, coll. 20.
li Anton Gyorfy, Worte der Wahrheit und der Liebe ... (Temeswar, gedruckt bei
Joseph Klapka K. K. priv. Buchdrucker, 1828), ASA Arad, cota 2402 coli. 10.
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33

Jakabb Bogdan, Oriim Versek ... (Temesvarott, Klapka Josef Betiiivel, 1829) ASA,
Arad, cota 2394, coli. 9.
34 Aloisio Sandor alias Totaty, Ode... (Temesvarini, Typis Josephi Klapka Priv,
Typograph, 1829), ASA Arad, cota 2393, coli. 15.
35 Maximiliam Szimonovich, Todten-Opfer den Manen ... (Temeswar, gedruckt mit
Joseph Beichel schen Schriften, 1830), ASA Ara~, cota 2402, coli. 12.
36 Csernatoni Vajda Peter funcţiona în acea perioadă ca profesor de limba maghiară
la gimnaziul arădean. Vezi Lakatos Ott6, op. cit., III, p. 90.
37
Tsernatoni Vajda Peter, Halotti A/dozat mellyet ... (Temesvaron Nyomtattatot Beichel
Josef Betiiivel, 1831), ASA Arad, cota 2394, coli. 22
38 Mandik Aloys Andras a fost în perioada 1803-1831, directorul gimnaziului din
Arad. De la înfiintarea tipografiei arădene el va îmdeplini şi funcfia de cenzor şi revizor
regal al oraşului. Vezi Lakatos Ott6, op. cit., II, p. 98 t·i III, p. 96.
39 Beszdedek. ..
(Temesvarott, Klapka Jozsef Csaszari Kiralyi Priv. Konyvnyom
tat6nal, 1830), ASA Arad, cota 2396, coli. ~;
40 Borovszky Samu, Temes Varmegye, Budapest, s.a. p. 411
41
Beszedek ... (Temesvarott, Nyomttatott Beichel J6sef Betiiivel, 1832), ASA Arad,
cota 2396, coli. 16
42
Borovszky Samu, op. cit., p. 414
43
Carmen ... (Temesvarini, Typis Josephi Beichel, C.R. Priv. Typograph, 1834),
ASA Arad, cota 2393, coli. 6
44
Marcell Daniel de Szamos-Ujvar, Dictio ad ... (Temesvarini, Die 24 to Mense
septembri Anno 1834), ASA Arad, cota 2401, coli. 5
45
Kratochwill, Ein Bewillkommungs = Gedicht dann. (Temeswar, gedruckt mit Joseph
Beichel, schen Schriften, 1834), ASA Arad, cota 2402, coli. 14
46 Csernatoni Vajda Peter, Emlek /ras ... (Nyomt. Beichel, J6sef Betiiivel, 1834) ASA
Arad, cota 2406, coli. 16.

SOME OCCASIONAL PRINTINGS FROM TIMISOARA IDENTIFIED IN
THE FORMER „IANOS VASARHELYI" BIBLIOPHILE COLLECTION OF
ARAD

Abstract
Among the rare books identified in family Vasarhelyi 's library of Arad
(the XIX th ct), a distinct group is formed by the booklets containing occasional writings. They were printed in Timisoara between 1806-1834.
Though they are extremely modest in aspect and of a doubtful artistic
value, they constitute a precious documentary source for the epoche that has
produced them.
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Fig. I. Cuvântarea preotului Anton Gyărfy din Sânnicolau Mare închinată
episcopului romano-catolic de Cenad Ladislau v. K6szeghy, Timişoara, 1828
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Fig. 2. Culegerea de discursuri rostite la Lugoj, 5 noiembrie 1832 cu prilejul
nou Iui prefect de Caraş, Losontzi Gyurky Pal, Timişoara, 1832
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Fig. 3. Odă corală cu muzica compusă de capelmaistorul Kratochwill dedicată
momentului instalării noului episcop romano-catolic de Cenad, Joseph v. Lanovics,
Timişoara, 24 sept. 1834
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ECONOMICE ŞI POLITICE DIN
JUDEŢUL SEVERIN ÎN PERIOADA 1944-1946

ASPECTE ALE

VIEŢII

Vasile

Rămneanţu

În urma evenimentelor internaţionale de la sfârşitul celui de-al doilea
mondial, 1 societatea românească a cunoscut o evoluţie deosebit de complexă în primii ani postbelici. Evenimentele politice ce au avtu Ioc în
perioada precizată mai sus au putut fi evaluate corect de către istoricii români
doar după 1989. 2
Studiul de faţă îşi propune să contribuie la reanalizarea vieţii economice
şi politice din judeţul Severin în perioada 1944-1946.
În vederea împlinirii acestui scop am consultat arhiva Legiunii de
jandarmi Severin din anii respectivi, legiune ce îşi desfăşura activitatea pe
teritoriul acestui judeţ.
Datorită războiului economia României trecea printr-o perioadă dificilă în
anul 1945, criza făcându-şi simţită efectele şi în această zonă.
Astfel în primele două luni ale anului 1945 starea de spirit a locuitorilor
din Mehadia devenea tot mai agitată. Aceştia se confruntau cu lipsa de pe
piaţă a alimentelor şi a articolelor de primă necesitate, cu faptul că preţurile
maximale fixate erau prea mici faţă de preţurile de pe piaţă. 3 Aceiaşi situaţie
o întâlnim în localităţile Cosava, 4 Nădrag, Crivina de Jos. 5
În comuna Poiana locuitorii erau nemulţumiţi că autorităţile de stat nu
le-au plătit contravaloarea lânei predate către stat, 6 iar în Valea Boului
majoritatea populaţiei a început să-şi vândă vacile din cauza preţului mic
primit pe laptele predat la Primărie. 7
Aceiaşi situaţie s-a menţinut şi în primăvara şi vara anului 1945. Astfel
pe raza secţ1e1 de jandarmi Făget, datorită inexistenţei articolelor de
îmbrăcăminte, ţăranii erau nevoiţi să se îmbrace cu haine de cânepă. O altă
cauză a nemulţumirilor locuitorilor de pe raza acestei secţii de jandarmi a
constituit-o creşterea impozitelor, care au devenit în perioada pe care o
analizăm foarte mari.
În privinţa muncitorilor din această zonă a judeţului Severin, cei ce
deţineau mici gospodării aveau un nivel de trai mai ridicat faţă de cei ce erau
obligaţi să trăiască doar din salariu. 8 O notă de sinteză întocmită la 4 martie
1945 de către comandantul Legiunii de jandarmi Severin sublinia că populaţia
era nemulţumită de continua creştere a preţurilor, precum şi de inexistenţa
articolelor de primă necesitate. Cei mai afectaţi de această situaţie erau
funcţionarii, pensionarii, văduvele, parte din ţărani şi muncitorii din domeniul
forestier. În privinţa muncitorilor din alte domenii industriale, aceştia obţineau
câştiguri mai mari şi în consecinţă starea lor materială era mai bună. 9
război
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Situaţia economica grea s-a menţinut ş1 rn a doua parte a anului 1945.
În localitatea Herindeşti cota de sare primită în lunile de toamnă era
insuficientă, iar în perioada octombrie-18 decembrie 1945 nu a fost primită
cota de zahăr. 10 În localitatea amintită mai sus, precum şi pe raza sectorului
de jandarmi Lugoj, micii comercianţi nu-şi mai puteau procura mărfurile
datorită preţurilor ridicate. 11 Criza i-a afectat şi pe micii industriaşi ce se
confruntau cu impozitele mari, cu lipsa de materii prime de pe piaţă, precum
şi cu preţul ridicat al acestora (Boldur) . 12 Deşi condiţiile de trai ale
muncitorilor erau mai bune faţă de ale celorlalte categorii sociale o notă a
Legiunii de jandarmi Severin cerea urmărirea atentă a acestora din cauza
situaţiei economice dificile existente pe raza legiunii. 13
Starea economică dificilă a locuitorilor de pe raza Legiunii de jandarmi
Severin a fost cauzată şi de obligaţiile pe care aceştia au fost nevoiti să le
achite conform prevederilor Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944.
Comunele situate pe raza postului de jandarmi Caransebeşul-Nou nu au
primit banii pentru alimentele pe care armata sovietică le-a rechiziţionat. 14
Acelaşi lucru îl întălnim şi în localitatea Bama, unde sătenii erau nemulţumiţi
că nu li s-a achitat plata pentru transporturile de lemn efectuate în contul
sovieticilor. 15 Rapoartele întocmi te de către postul de jandarmi Birchiş
evidenţiau că preţul plătit de către sovietici pentru vitele rechiziţionate era
mult mai mic decât preţul existent pe piaţa liberă. Astfel pentru o vită,
sovieticii plăteau 70-80.000 de lei, iar pe piaţă acesta ajungea Ia suma de
150.000-200 .OOO de Iei. 16 Aceiaşi situaţie este întâlnită şi în localităţile Parul,
Gruni, Cu tina, Bodo, 17 Zăbalţi, Bruznic, Glimboca unde ţăranii refuzau să mai
predea animalele în contul sovieticilor (la Glimboca se cerea să se intervină
cu forţa). 18
O notă de sinteză întocmită de către conducerea Legiunii de jandarmi
Severin la 26 februarie 1945 sublinia că datorită rechiziţiilor pentru sovietici,
ţăranii nu vor mai avea animale pentru muncile câmpului. Această situaţie a
fost întâlnită de fapt în localităţile Topleţ şi Jupalnic, unde au fost ridicate de
la unii locuitorii ultimele vite. 19
Nemulţumirea populaţiei faţă de rechiziţiile ce s-au efectuat în contul
Convenţiei de Armistiţiu a persistat pe tot parcursul anului 1945 (Birchiş, 20
Teregova, 21 Ferdinand, 22 Făget, 23 ). În localităţile Herindeşti 24 şi Făget locuitorii
au refuzat 5ă preda vitele şi au fugit cu ele in pădure. 25 Un raport al postului
de jandarmi Criciova sublinia că locuitori nu au de unde preda cota de lapte
cerută pentru sovietici, 26 în localitatea Visag
nu au predat cota de lână şase
locuitori, 27 în Scăiuş 72 de locuitori, 28 iar în Luncaviţa 70 de locuitori. 29 În
localitatea Fârliug în toamna lui 1945 populaţia a refuzat să se prezinte cu
caii în faţa comisiei de cumpărare pentru U.R.S.S. (la ultima convocare a fost
adus doar un cal), existând potrivit raportului o tendinţă de saturaţie a
ţăranilor fată de cererile sovietice. 30 Această stare de spirit o întâlnim în
perioada 20 noiembrie - 5 decembrie 1945 şi pe raza postului de jandarmi
Făgct, 31 unde a fost nevoie de intervenţia în forţă a autorităţilor pentru a fi
ridicate vitele. Trebuie menţionat faptul că cei ce nu-şi predau cotele pentru
Convenţia de Armistiţiu erau consideraţi sabotori şi deferiţi justiţiei.
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La toate acestea s-au adăugat jafurile comise de către militarii sov1etic1
pe raza Legiunii de jandarmi Severin. Astfel în toamna anului 1944 a fost
spartă casa de bani de Ia ocolul silvic Coşava, furându-se suma de 720.000 de
Iei. În acelaşi timp militarii sovietici au furat o cantitate însemnată de spirt
rafinat de la Fabrica de oţet MarginaY· La 10 octombrie 1944 ostaşi sovietici
aflati în stare de ebrietate au dezarmat pe traseul Coşava-Margina un soldat
român aflat în misiune. 33
Tot în toamna lui 1944, au fost jefuiţi 46 de locuitori din comuna
Obreja. 34
Jafurike au continuat pe tot parcursul anului 1945. În localitatea Boldur
sovieticii au ridicat în perioada 10 iulie-20 septembrie, fără nici o formă legală
51.425 kg. trifoi, 13.615 kg. fân natural; 2.222 kg. zarzavaturi; 160 kg. grâu;
1370 kg porumb şi 250 de metri material de construcţii. 35 Pagubele pricinuite
de sovietici în Fârliug s-au ridicat la 2.219.500 lei. 36 Trupele sovietice aflate
în trecere au prădat localitătile Găvojdia, Jena, Sacul, Tincova-Căvăran. Prisaca,
Zăgujeni, Jupa. 37
În localitatea Plugova 20 de soldaţi sovietici au pătruns cu forţa în casa
învăţătorului, urmărind să-i fure aparatul de radio. Au intervenit locuitorii
comunei, revoltaţi fată de comportamentul sovieticilor. 38 Aceiaşi nemulţumire o
întâlnim la locuitori din Mâtnicul-Mare, Copăcele şi Ohaba-Mâtnic. 39 În
localitatea Jena a fost devastată casa preotului. 40 A fost tâlhărit şi preotul din
Cornea, din locuinţa căruia au fost furate un aparat de radio, un covor mare,
cămăşi, feţe de masă, prosoape. 41 Sovieticii întreprindeau jafuri şi pe soseaua
Lugoj-Lugojel, în special în zilele de târg. 42 În localităţile Criciova şi Cireşul,
soldaţii sovietici beţi cereau alimente şi ţuică. 43 Datorită comportamentului lor
un document al postului de jandarmi Fârliug sublinia că nu se puteau întreţine
relaţii bune cu sovieticii datorită comportamentului acestora. 44
O situaţie deosebită o întâlnim în localitatea Sâlha-Coştei, ostaşii
sovietici prezenli aici având un comportament relativ bun .45 În acelaşi timp
rutenii din Copăcele şi Criciova practicau un comerţ ilegal cu militarii
sovietici. Aceştia primeau băutură şi dădeau în schimb diverse mărfuri furate.
Jandarmii nu puneau capăt acestui comerţ Ia negru de teama unor incidente cu
„aliaţii" sovietici ,46 deşi ordin Jl general nr. 984.200 din 30 septembrie 1944
semnat de către generalul Gh. Mihail (la acea dată şeful Marelui Stat Major
Român) prevedea că armata, poliţia, jandarmeria să se opună, la nevoie chiar
recurgând la arme, în cazurile când ostaşii sovietici, izolaţi sau în grupuri, vor
încerca să ridice cu forla. sau să jefuiască bunurile statului, sau cele
particulare. 47
De pe urma comportamentului abuziv al militarilor sovietici au avut de
suferit şi şvabii din judeţul Severin. Astfel în localitatea Margina au fost
ridicaţi cu forta, fără participarea autorităţilor româneşti, şase germani, dintre
care două femei. 48
Anul 1945 a fost agitat şi din punct de vedere politic. După cum se
cunoaşte la începutul anului 1945 au avut loc demonstraţiile violente de la
Bucureşti. Populaţia de pe raza postului de jandarmi Armeniş era îngrijorată
faţă de aceste evenimente, raportul evidenţiind că ţăranii luând „cunoştinţă din
ziare de programul F.N .D. îl discută cu dispreţ şi îl dezaprobă" .49
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Aceiaşi

stare de spirit o întâlnim la Balinţi, unde localnicii erau foarte
de stradă din capitala ţării, existând temerea
că se urmărea ca la conducerea statului să se instaleze un guvern F.N.D., cu
tendinţe comuniste. 50
În privinţa evenimentelor politice ce au avut loc în luna februarie 1945
pe raza Legiunii de jandarmi Severin, la 15 februarie a fost organizată o
întrunire F.N .D. la Caransebeş, la care au participat cca. 100 de muncitori de
la Fabrica Balta-Sărată şi un număr redus de muncitori de la l.A.R. Majoritatea
muncitorilor de la l.A.R. au părăsit adunarea când au văzut că aceasta avea o
tentă politică, afirmând că ei s-au organizat în sindicate doar pentru a-şi apăra
interesele lor de breaslă. Totodată l-au împiedicat pe reprezentantul de la
centru al F.N.D-ului să ia cuvântul, dându-l jos de la tribună. La miting au
mai rămas doar 16 muncitori de la I.A.R„ toţi comunişti. Adunarea a cerut
desfiinţarea comunităţii de avere. 51
În aceiaşi lună a mai fost organizată o adunare a muncitorilor de la
Balta-Sărată, participând cca. 100 de persoane.
Fiind zi de piaţă au luat parte la întrunire şi ţăranii veniţi la târg, care
însă au fost sceptici faţă de promisiunile făcute de reprezentanţii stângii. În
ciuda amenintărilor comitetului de conducere al sindicatului fabricii, muncitorii
ce aveau domiciliu în mediul rural au refuzat să participe la manifestaţie. 52
În privinţa numărului membrilor P.C.R. acesta s-a menţinut destul de mic
în anul 1945. Astfel în localitatea Surduc erau 27 de comunişti, în Răchita 11,
în Dumbrava 78, în Băseşti nici unul, în Făget 10, Bucovăţ 7, 53 Coştei : 3,
Gruni : O, Valea Lungă : 12, Herendeşti : 0. 54 Dintre partidele care alăcătuiau,
începând din 6 martie 1945, guvernul României, aderenţa cea mai mare o avea
pe raza Legiunii de jandarmi Severin, PNL Tătărăscu, urmat de Frontul
Plugarilor. 55 Un raport al postului de jandarmi Făget evidenţia că majoritatea
preoţilor şi învăţătorilor de pe raza acestui post simpatizau cu P .N .T. Maniu şi
cu P .N .L. Brătianu. 56
Referindu-se Ia muncitori de la Fabrica de cherestea Mănăştur,
documentul sublinia, că ideile comuniste au prins în rândurile muncitorilor de
origine etnică maghiară şi la o parte dintre români. 57 O situaţie asemănătoare
o întâlnim şi pe raza postului de jandarmi Birchiş, unde majoritatea populaţiei
era potrivnică guvernului Groza. La Zăbalţi, nici un locuitor nu a voit să se
înscrie într-o fornaţiune politică de stânga, autorităţile judeţene fiind nevoite să
numească un primar dintr-o altă localitate. 58
Un document al conducerii Legiunii de jandarmi Severin sublinia că
ţăranii, funcţionarii şi intelectualii nutreau convingeri naţional-ţărăneşti şi
naţional-liberale, iar muncitorii şi lucrătorii manuali îmbrăţişau ideile comuniste
şi social-democrate. O parte dintre tărani, funcţionari şi intelectuali simpatizau
cu formaţiunea condusă de dr. Petru Groza. 59
Din punct de vedere etnic, pe raza secţiei de jandarmi Ferdinand, toţi
maghiarii erau înscrişi în P.C.R. 60 Situaţia era identică la Bunea Mică, unde
întreaga populaţie (210 locuitori) făcea parte din P.C.R. Nota jandarmeriei
sublinia că aceştia aveau ca sarcină să denunţe pe toţi basarabenii şi
bucovinienii din zonă ce aveau convingeri anti-comuniste. 61
neliniştiţi datorită manifestaţiilor
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La Făget majoritatea membrilor F.N.D. erau maghiari şi evrei care afişau
o atitudine duşmănoasă faţă de populaţia românească. 62 Aceiaşi situaţie este
întâlnită şi pe raza sectorului de jandarmi Lugoj. 63 Privitor la înscrierea
maghiarilor în P.C.R., un document sinteză elaborat de către conducerea
Legiunii de jandarmi Severin reliefa că iredentiştii maghiari s-au înscris în
P.C.R. pentru a-şi putea desfăşura nestingheriţi activitatea. În general toţi
maghiarii şi în special cei înscrişi în F.N.D. erau foarte recalcitranţi faţă de
autorităţile române. În localităţile cu populaţie compact maghiară, liderii de
stânga ai acesteia au cerut desfiintarea premilităriei, lăsarea Ia vatră a celor
mobilizaţi şi concentraţi, înlocuirea funcţionarilor români cu cei maghiari .64
În localitatea Ţipari, liderii Uniunii Populare Mahiare ademeneau
populaţia cu diverse promisiuni pentru ca aceasta să se înscrie în organizaţie.
Cei ce nu se înscriau erau ameninţaţi că vor fi trimişi în Siberia şi erau
supuşi la numeroase corvezi şi rechiziţii. Din această cauză majoritatea
locuitorilor din Ţipari s-au înscris în U .P.M. 65 În comuna Dumbrava organizaţia
locală a P.C.R. a ales ca primar pe un maghiar care a dezertat în Ungaria în
1942. Acesta odată investit în funcţie a cerut directorului şcolii din localitate
să-i predea toate fondurile şi materialele ce le deţinea cantina şcoli. 66
Maghiarii din Balinţ au participat Ia manifestaţia de Ia 1 mai organizată la
Lugoj având căruţele şi caii împodobiţi cu diferite panglici în culorile
maghiare şi au intonat di verse cântece maghiare. Populaţia română din
localitate era nemulţumită faţă de drepturile pe care Ie aveau maghiarii, precum
şi datorită faptului că nu erau luate măsuri contra celor ce au dezertat din
armata română, au fugit în Ungaria şi apoi au revenit în ţară. 67 La Fabrica de
cherestea Mănăştur liderul comunist era tot un maghiar care săvârşea, în
numele partidului, numeroase abuzuri. 68
Aceiaşi
poziţie dură au
adoptat-o şi evreii ce făceau parte din
organizaţiile de stânga. Astfel, la 18 noiembrie 1945 circula printre evreii din
Lugoj un manifest foarte dur la adresa poporului român. Intitulat „Fraţi evrei
din Ardeal şi Banat" documentul evidenţia în prima sa parte că Armata Roşie
„care a luat totdeauna sub protecţie neamul evreiesc" l-a eliberat de sub
tirania fascistă. Dar, continua manifestul, nu există victorie deplină fără
răzbunare şi în acest sens „toţi cei care au atins fie şi numai cu vorba
neamul evreiesc trebuiau să sufere ci cât şi tot neamul lor până la a şaptea
viaţă".

Pentru atingerea acestui scop urmau să fie întocmite liste cu miniştrii,
jandarmii, comercianţii români „care au lovit
vreodată cu vorba, cu scrisul, sau cu fapta neamul nostru". Manifestul se
încheia cu îndemnul „Fiţi fără milă, fără cruţare". 69
Alături de aceste elemente minoritare, în P.C.R. au intrat şi foşti
legionari. 70 Astfel în localitate Bunia-Mare preotul, fost legionar, a devenit
membru al P.C.R. 71 Situaţii identice sunt întâlnite pe raza sectorului Lugoj, 72
Fârliug, 73 Herendeşti 74 etc. Au mai intrat în rândurile P.C.R. o serie de oameni
foarte săraci, cu o pregătire profesională minimă, sau cu o moralitate
îndoielnică. În comuna Bunea Mare comitetul local P.C.R. era alcătuit din
derbedeii satului, care săvârşeau numeroase abuzuri. 75 Abuzuri comiteau şi
funcţionarii, poliţiştii, industriaşii,
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tinerii comunişti din Făget, care
desfiintată, ordinea publică urmând

lansau şi zvonul că jandarmeria va fi
a fi asigura!ă de către comunişti precum şi
de membrii Diviziei „Tudor Vladimirescu". 76 In localitatea Sacul primarul şi
subprimarul făceau parte din categoria celor mai săraci oameni din comună, şi
nu se bucurau de nici o autoritate în fata consătenilor, ceea ce a stârnit
nemultumirea acestora. Documentul jandarmeriei preciza că majoritatea
locuitorilor s-au înscris în P.S.D. doar pentru a-i elimina pe cei doi de Ia
conducerea primăriei. 77
Aceleaşi situatii sunt întâlnite şi în localităţile Fârdea, Bujor, Surducu
Mic. 78
Un document din vara lui 1945 evidentia că o parte dintre cei aflati în
fruntea localitătilor s-au înscris în organizatiile de stânga doar pentru a ajunge
să detină posturile de conducere respective. 79 Metodele utilizate de liderii
comunişti locali erau prea putin ortodoxe. Astfel la adunarea F.N.D. din
Căpâlnaş, vorbitorii i-au somat pe locuitorii comunei să se înscrie în P.C.R., în
caz contrar urmând a li se lua şi „pernele de sub cap". Cei prezenti nu au
fost impresionaţi de aceste ameninţări. mai ales că din delegatia F.N .D. făcea
parte şi un ţigan. 80
Spre sfârşitul anului 1945, populatia de pe raza postului de jandarmi
Ferdinand era îngrijorată datorită evenimentelor ce au avut Joc la Bucureşti la
8 noiembrie 1945, 81 iar la Boldur se comentau aprins alegerile din Austria şi
Bulgaria. 82 În acelaşi timp Ia Herinde5ti circula zvonul că sârbii ar avea
pretentii asupra întregului Banat, iar Timişoara urma să se numească TitoGrad.83
O situatie aparte o aveau şvabii anati în sectorul de jandarmi Severin.
Potrivit unui raport al conducerii Legiunii de jandarmi Severin, pe raza acesteia au fost înscrişi în Grupul etnic german 5700 de locuitori, majoritatea
şvabi, dar şi cehi români, ruteni. 84 Cei din ultima categorie erau săraci şi s-au
înscris în G.E.G. pentru că primeau ajutoare. 85 De asemenea şvabii s-au înrolat
în armata germană. sau în unită\ile „SS", majoritatea dintre cei plecati voluntar
pe front fiind tineri. Şi pe raza acestei Legiuni de jandarmi cu prilejul
înrolărilor au existat mari neîntelcgeri între liderii G .E.G. şi cei ce se opuneau
plecărilor pe front. Aceştia din urmă au fost şicanati de către conducătorii
lor.86
După 23 August 1944 şvabii au fost internaţi în iagăre sau tabere de
muncă obligatorie din tară, expropriaţi san trimişi în lagărele din V .R.S .S.
Pentru a scăpa de sub urmărire. o parte din şvabi au căutat să-şi procure acte
de identitate false care să ateste că sunt de origine etnică cehă, slovacă, ori
franceză, sau au intrat în P.S.D. şi în Frontul Plugarilor. 87 Cei ce au rămas în
ţară au trăit permanent într-o stare de nesigurantă, teama de a nu fi ridicaţi şi
trimişi în U .R.S.S. fiind permanentă.ii~ La 20 octombrie 1945 a intrat în ţară
primul transport de şvabi ce au fost detinuţi în U.R.S.S„ majoritatea lor fiind
bolnavi. O notă redactată de către postul de jandarmi Lugoj relata că cei
întorşi din Uniunea Sovietică nu întreprindeau nici o propagandă toli fiind
bolnavi şi externati, singura lor preocupare era asigurarea liniştei familiilor
Jor.H9
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În primele luni ale anului 1946 locuitori de pe raza postului de jandarmi
Boldur se confruntau, în continuare, cu inexistenţa articolelor de primă necesitate,90 situaţie întâlnită şi la Stiuca (aici sătenii erau nemulţumiţi şi datorită
colectărilor de cereale efectuate pentru ajutorarea regiunilor înfometate),91
Teregova, 92 Birchiş, unde erau afectaţi şi micii meşteşugarii ce nu-şi puteau
procura materiile prime necesare. 93
În comuna Obreja o parte a locuitorilor s-a opus colectărilor de untură
destinate Centrului de Exploatare Caransebeş deoarece nu au primit banii
pentru cantitatea de untură predată în toamna lui 1945. 94
În privinţa muncitorilor de pe raza postului de jandarmi Făget aceştia
aveau un nivel de trai mai bun decât restul populaţiei. 95 Situaţia era identică
la Întreprinderea forestieră Nădrag, precum şi la cele două fabrici de cherestea
din Jdioara. 96 Dar şi în aceste condiţii economatele muncitorilor nu erau
aprovizionate cum trebuie,'n situaţie resimţită în localitatea Ferdinand, unde
muncitorii erau nemulţumiti şi de salariile prea mici pe care le primeau,
precum şi faţă de preţul ridicat al articolelor de primă necesitate. De asemenea
muncitorii nu mai aveau încredere în reprezentanţii lor sindicali. 98
În acelaşi timp fabricile se confruntau cu lipsa materiilor prime, în vreme
ce preţurile produselor finite rămâneau aceleaşi. Din cauza inexistenţei materiei
prime, fabrica de unelte agricole Cireşa şi-a închis porţile, fapt întâlnit şi la
mina de cărbuni Rusca-Montană A.C.E. 99
Pe raza sectorului de jandarmi Balinţ, situaţia a cunoscut o oarecare
ameliorare la sfârşitul iernii şi începutul primăverii datorită ordinului de
deblocare a cerealelor, precum şi a posibilităţii ca vitele să fie vândute la
preţuri destul de ridicate. 100 În luna martie au început să apară şi articolele de
primă necesitate (petrol, sare, pânzeturi). Totuşi articolele de îmbrăcăminte şi
încăltăminte se menţineau la preturi ridicate, iar starea materială a funcţio
narilor nu s-a ameliorat în această perioadă de timp. !Ol
În privinţa aplicării legii reformei agrare în judeţul Severin, potrivit unui
raport întocmit de către conducerea Legiunii de Jandarmi existau o serie de
nemulţumiri datorate abuzurilor săvârşite de către comitetele locale pentru
înfăptuirea reformei agrare, mulţi luptători de pe front nefiind împroprietăriţi
conform legii. 102 În acelaşi timp împroprietăriţii erau nemulţumiţi că nu au
primit titlurile de proprietate. 103
Lipsa articolelor de primă necesitate, preţurile ridicate la produsele
industriale, măsura luată de către autorităţi de blocare din nou a cerealelor au
reprezentat tot atâtea surse de nemulţumiri ale ţăranilor aflaţi pe raza de
activitate a Legiunii de Jandarmi Severin în primăvara şi vara anului 1946.
Situaţia era mai critică în regiunea muntoasă, care se confrunta cu o
lipsă acută de alimente.w 4
În zona Balinţ, unde recolta de grâu a fost foarte bună, oamenii trăiau
mai bine, în schimb impozitul agricol, precum şi cel pentru maşini agricole şi
pentru cazane de fiert ţuică erau exagerat de mari. Impozitele mari afectau şi
activitatea micilor meseriaşi (hotărâţi să-şi închidă atelierele) şi a micilor
meşteşugari. 105
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Starea materială a funqionarilor se menţinea foarte grea în continuare,
astfel încât cu salariul primit într-o lună un funqionar îşi putea procura două
perechi de pingele şi o pereche de găini.10 6
În vara anului 1946 au existat şi o serie de conflicte de muncă în
întreprinderile de pe raza Legiunii de jandarmi Severin. Astfel a avut loc o
aqiune grevistă timp de 4 zile Ia Uzinele metalurgice Ferdinand în vederea
măririi raţiilor de alimente şi pentru reducerea preţurilor la alimentele şi articolele ce se distribuiau prin economatul întreprinderii. Muncitorii mai erau
nemulţumiti că nu li s-a achitat salariul pe ultimele două luni. Aceleaşi revendicări le întâlnim şi la cariera de marmoră Ruschita. unde muncitorii aveau un
moral foarte scăzut, nemaiavând încredere în comitetele sindicale. 107 Şi muncitorii de la uzinele Nădrag se plângeau de preţul ridicat al produselor de
primă necesitate. 10 s
În vara lui 1946 au avut loc numeroase incendii de pădure datorate
secetei, dar autorităţile bănuiau că acestea ar fi fost provocate şi intenţionat
pentru a fi create noi locuri de păşune sau de teren arabil. 109
Locuitorii judeţului Severin s-au confruntat cu o situatie economica
dificilă şi în a doua parte a anului 1946 (Belinţ, 110 , Ferdinand, 111 Jabăr, Boldur,
Hodoş 112 etc.). La Căvăran din cauza recoltei proaste care a fost obţinută la
păioase şi fâneţe, locuitorii doreau să se deplaseze în judetul Timiş-Torontal
pentru a cumpăra cereale în schimbul fructelor, dar autoritătile au impus
restriqii în acest sens. 113 Din această cauză au fost obligati să-şi vândă vitele,
fapt ce a fost întâlnit şi în alte zone ale acestui judeţ bănăţean. 114
Cei ce munceau la întreprinderea forestieră Nădrag, precum şi la cele
două fabrici de cherestea din Jdioara erau plătiţi în toamna şi iarna lui 1946
destul de bine, astfel încât puteau să trăiască o viaţă modestă, dar mai bună
faţă de locuitorii din mediul rural. O stare asemănătoare era întâlnită şi la
întreprinderea din Nădrag. 115 În schimb, în luna noiembrie 50 de muncitori de
la întreprinderea forestieră Lomoş Zăvoiu au încetat lucrul deoarece n-au mai
primit cota de alimente din septembrie 1946, 116 fapt petrecut şi la cariera de
marmoră „I. BIBEL" RUSCHITA" . 117
Un raport al conducerii Legiunii de jandarmi Severin întocmit la sfârşitul
anului 1946 prezenta situaţia economică de la sate ca fiind „mulţumitoare", cu
exceptia zonei de munte (Orşova Teregova, Caransebeş) unde populaţia era
ameninţată de foamete din cauza blocării cerealelor de către autorităţi. 118
Locuitorii din judeţul Severin au fost obligaţi şi în anul 1946 să predea
diverse produse în contul Convenţiei de Armistiţiu. În localităţile Stiuca 119 şi
Cliciova sătenii erau nemulţumiţi faţă de solicitările autorităţilor în acest sens,
solicitări care în mu!Le rânduri au depăşit posibilităţile locale. 120 În acelaşi timp
populaţia dorea ca preţul cerealelor rechiziţionate să fie identic cu cel de pe
piaţa liberă şi nu mai mic. 121 Au continuat să fie trimişi în judecată cei ce nu
predau produsele destinate Uniunii Sovietice (Fârliug, 122 Herendeşti 123 etc.).
Şi în anul 1946 locuitorii acestei regiuni bănăţene au avut de suferit de
pe urma abuzurilor militarilor sovietici aflaţi în zonă. Astfel între 30 ianuarie
- 3 februarie 1946 mai mulţi ostaşi sovietici au devastat sălaşele a cinci
locuitori din Buchin şi Zerveneşti, luând cu forţa oi, fân, scânduri, etc. Din
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fericire în acest caz, trei dintre cei participanti la această tâlhărie au fost
arestati şi trimişi la Comandamentul sovietic din Caransebeş. 124 La 2 ianuarie
1946, patru soldaţi sovietici l-au jefuit şi apoi l-au ucis pc preotul român din
Găvojdia. Şi aceştia au fost arestaţi. La Teregova, în aceiaşi lună, au fost
jefuite două femei, una fiind găsită moartă în urma acestei fărădelegi. 125 În
localitatea Părul un ofi\er şi trei soldati sovietici au intrat în conflict cu un
invalid de război, producându-se o încăierare, iar în Prisia, un soldat sovietic
a rănit două persoane (mamă şi fiu) cu pistolul pe care-l detinea. 126 Sovieticii
(îndrumaţi de un localnic) au intrat în mod abuziv pe domeniul Mocsonyi din
comuna Căpâlnaş, devastând locuinţa administratorului general al domeniului. 127
În noparea de 12/13 iunie 1946 un ofiţer sovietic a ridicat o serie de refugiati
care trecuseră prin comisia de triere şi se aflau domiciliati în comuna
Fădimac, 128 Populaţia a fost îngrijorată şi de faptul că în cursul verii sovieticii
au întrerupt legătura telefonică între Orşova şi Baziaş. 129 Referindu-se la
relaţiile dintre militarii sovietici şi populaţia rurală, o notă a Legiunii de
jandarmi Severin preciza că primii îi obligau pe ţărani să le cedeze caii,
dându-Ic înapoi cai slabi, sau chiar care nu mai puteau merge. 130
Din punct de \cderc politic anul 1946 a fost un an foarte agitat pentru
România. 131 Pe raza Legiunii de jandarmi Severin numeric la începutul anului
1946 P.C.R. nu avea nici un membru în Petroasa Mare, avea 48 în Satu-Mic,
1 în Oloşag, 1 în Stiuca; 16 în Boldur; 35 în Jabăr; 4 în Hodoş; 2 în Visag;
O în Valea Mare. Cele mai importante formaţiuni de stânga rămâneau PNL
Tătărăscu şi Frontul Plugarilor. 132 Etnic, majoritatea maghiarilor făceau parte în
continuare din P.C.R. Un document elaborat de către postul de jandarmi
Margina sublinia că maghiarii înscrişi în P.C.R. lucrau „pentru dărâmarea
ordinei în stat". Aceştia la auzul imnului regal părăseau sala în care se aflau,
caz petrecut cu prilejul revelionului ce a fost organizat la fabrica din
Margina. 133 Aceiaşi situaţie a fost întâlnită şi pe raza postului de jandarmi
Balin\, unde maghiarii au beneficiat de o serie de înlesniri din punct de vedere
economic din partra autorităţilor. 134
La Făget a avut Ioc şi un incident între populaţia română care sprijinea
pentru postul de primar un candidat al PNL Tătărăscu şi populaţia maghiară
care sprijinea candidatul PCR. 135
În privinţa muncitorilor de pe raza acestei Legiuni de jandarmi majoritatea erau înscrişii în B.P.D. O mică parte dintre aceştia, deşi înscrişi în B.P.D.,
simpatizau cu P.N.L. Brătianu sau cu P.N.T. Maniu şi erau supravegheaţi de
către autorităţi. 136

Au existat şi neînţelegeri între reprezentanţii partidelor de stânga. Astfel
în comuna Obreja primarul (membru în Fr. Plugarilor) nu admitea amestecul în
treburile primăriei a organizaţiei locale P .C .R . 137
În ceea ce priveşte moralitatea liderilor locali de stânga, aceasta lăsa de
dorit în Birchiş, 138 , Balinţ, ;39 , Ohaba-Română unde conducătorul organizaţiei
P.C.R. nu avea nici o profesie, fiind dezertor din armata română, iar ajutorul
de primar şi-a construit casa pc izlazul comunei şi a acoperit-o cu ţigla
primăriei . 140
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Intrarea reprezentanţilor PNT Maniu şi PNL Brătianu în guvernul Groza a
fost primită cu satisfacţie de către populaţia de pe raza postului de jandarmi
Birchiş care simpatiza cu cele două partide. 141
Printre locali tă ţi le unde P .N .T. Maniu şi P .N .L. Brătianua se bucurau de o
popularitate ridicată la începutul anului 1946 se numărau şi comunele Ştiuca,
unde până la instaurarea regimului autoritar al lui Carol al II-iea, majoritatea
populatiei era de partea celor două partide democratice 142 şi Cliciova (aici
sătenii îşi aduceau aminte de măsurile care au fost luate în favoarea lor de
către cele două formatiuni politice de-a lungul anilor: împroprietărire,
conversiunea agricolă, etc. 14 3
Alegerile din 1946 au tensionat şi mai mult viata politică din România.
La 25 martie a avut loc în localitatea Boldur o adunare electorală PNT, la
care a participat şi unul dintre cei mai marcanţi lideri ai organizaţiei judetene
Severin, colonelul Uţă (fost prefect). În cuvântul său, acesta a îndemnat
populaţia prezentă să dea dovadă de calm, să se comporte într-un mod
paşnic. 144

Un limbaj cu totul diferite I-au utilizat însă reprezentanţii P.C.R. Într-o
adunare tinută, la Birchiş în aceiaşi perioadă, secretarul J.)rganizaţiei judeţene
P.C.R. Severin arăta că „ei sunt aleşii poporului sovietice şi ca atare vor face
ce vor voii ei. Vor face alegerile când vor voi şi cum vor voi. Vor curăţa
opoziţia indiferent că vor fi unul sau două milioane, vor trece prin ei ca prin
rahat." 145
Într-o altă ordine de idei, în prima parte a anului 1946, majoritatea
populatiei de pe raza postului de jandarmi Stiuca aştepta încheierea tratatelor
de pace, 146 iar în zona Făgetului în rândul locuitorilor exista o oarecare
îngrijorare cu privire la soarta Ardealului la Conferinţa de Pace, îngrijorare
resimţită şi în alte zone din acest judeţ bănăţean. 147
La începutul verii, o notă de sinteză a conducerii Legiunii de jandarmi
Severin evidenţia că deşi propaganda electorală a opoziţiei nu era prea intensă,
în multe localităţi majoritatea populaţiei simpatiza cu aceasta. 148 Au avut loc şi
incidente între reprezentanţii partidelor de stânga şi cei ai opoziţiei. La Balinţ,
la 2 iunie 1946 o adunare naţional-ţărănistă a fost întreruptă de către o echipă
culturală a organizaţiei P.C.R. din Lugoj. Cei prezenţi la întrunire au sărit
asupra comuniştilor, în încăierare murind secretarul P.C.R. din Lugoj. 149
La Făget cu ocazia hramului bisericii, a fost dată jos şi ruptă în bucăţi
firma P .C.R. 150 iar Ia Căpâlnaş s-a tras asupra locuinţei unui comunist. 151
În privinţa legionarilor, un document elaborat de Legiunea de jandarmi
Severin infirma zvonul potrivit căruia membrii marcanţi ai Gărzii de Fier se
aflau într-un contact strâns cu PNT. În continuare se sublinia că „aceste
elemente se înscriu în B.P.D." 152
La sfârşitul lunii august majoritatea populaţiei din acest judeţ bănăţean
simpatiza, potrivit estimărilor conducerii Legiunii de Jandarmi Severin, cu
partidele de opoziţie, în special cu PNT, ale căror programe de guvernare erau
cunoscute de către localnicii. Acelaşi document sublinia necesitatea unei
verificări serioase a cadrelor partidelor de stânga, deoarece nu existau lideri
locali care să se bucure de popularitate în rândul sătenilor. 153
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Un alt document din 3 septembrie releva că propaganda B .P.D. era
dar popularitatea P .N .T. rămânea aceiaşi, programul său fiind cunoscut
de către ţărani. Programul B.D.P. era „ascultat de oameni, aprobat însă doar
pentru a masca adevărata lor credinţă". În partea finală a notei se arăta că
doar o mică parte a populaţiei va vota pentru B.P.D., în acest sens se putea
conta pe sindicatele muncitoreşti. 154
La începutul lunii septembrie 1946 victoria opoziţiei se anticipa în
plasele Teregova, Făget, Margina, Balinţ. Se preciza că în aceste plase oamenii
opozitici se bucurau de popularitate în rândul sătenilor. 155 Aceiaşi situaţie o
întâlnim în satele situate pe raza postului de jandarmi Bara. În aceste localităţi
populaţia era neîncrezătoare în B .P .D. care a promis mult, dar nu a realizat
nimic concret. 156
Situatia era asemănătoare în zona Caransebeşului-Nou, unde doar în
Ohaba-Bistra şi în Ferdinand se preconiza reuşita în alegeri a BPD. Aici
membrii opoziţiei comentau cu rezervă programul blocului partidelor de stânga.
De partea opozitiei se situau şi un număr apreciabil de locuitori care nu
activau în nici un partid politic. 157
PNT şi PNL se bucurau de sprijin si pe raza postului de jandarmi
Jupa. 158 În Sâlha-Coştei nu se putea p;evedea în mod cert rezultatul
alegerilor, 159 În schimb autoritătile jandarmereşti preconizau victoria stângii pc
raza postului de jandarmi Birchiş, unde aderenta cea mai mare o avea PNL
Tătărăscu. 160 În consecintă se sugera înlocuirea în această zonă a tuturor
primarilor comunişti cu oameni care făceau parte din PNL Tătărăscu. 161
La sfârşitul lunii septembrie popularitatea B.P.D.-ului era în scădere în
localitatea Căprioara, în parte şi datorită cotelor la cereale impuse de către
autorităţi. Potrivit unui document al postului de jandarmi din comuna amintită
mai sus aici opozitia nu are o organizaţie propriu-zisă pentru a nu putea fi
supravegheată de către autorităţi. 162
În acelaşi timp membrii B.D.P. nu erau siguri, situatia întâlnită la
Margina, 163 Bara 164 • În localitatea Ohaba-Română deşi B.P.D. a exercitat o serie
de presiuni fată de cei ce au primit titlurile de împroprietărire, aceştia au
refuzat să se înscrie în organizaţiile de stânga. 165 În privinta intelectualilor,
majoritatea învăţătorilor şi preoţilor simpatizaJ cu PNT 166 •
În fata acestei situatii organele jandarmereşti au propus să nu se acorde
dreptul de vot tuturor locuitorilor. 167
Acest lucru s-a şi întâmplat în localitatea Bara unde numeroşi localnici
ce se situau de partea opozitiei, nu au fost trecuti pe listele electorale, 168
Glimboca unde au fost excluşi de pe listele electorale un număr de aproximativ 200 de locuitori, Obreja 169 , Bujor, Sacu, comune în care reprezentanţii
opozitiei nu au primit cărţi de alegători. 170 De asemenea s-a sugerat să se
ordone învătătorilor şi preoţilor de la sate să convingă populaţia să voteze în
favoarea B.P.D.-ului. 171 Au fost întocmite liste 'Pentru supravegherea intelectualilor şi functionarilor care erau anti-comunişti, 172 precum şi cu principalii
membrii naţional-ţărănişti. 173
O notă de sinteză redactată la sfârşitul lunii octombrie 1946 sublinia că
pe teritoriul judeţului Severin propaganda electorală guvernamentală s-a dovedit
intensă,
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a fi anemică. În continuare dintre toate formaţiunile politice din cadrul B.P.D.ului, PNL Tătărăscu beneficia de cei mai multi aderenţi. Documentul mai evidenţia că programul BPD era privit cu neîncredere de către populatie. 174
La 1 noiembreie 41 % din populatie se menti nea în rezervă (Darova 54%;
Boldur 71%; Hodoş 98%; Jabăr 68%).1 75
Potrivit rapoartelor Legiunii de jandarmi Severin această parte a
electoratului urma să voteze cu opoziţia. 176
Nici în preajma alegerilor autorităţile nu erau sigure că toţi membrii
B.P.D. îşi vor da voturile pentru formaţiunile din care făceau parte. Această
situaţie o întâlnim în localităţile Boldur, Jabăr, Sâlha, Coş tei, Herindeşti, SatulMic. În aceste localităţi erau nesiguri şi foştii legionari care s-au înscris apoi
în BPD. 177
O situaţie identică o întâlnim şi la Bethausen, unde populaţia era
îngrijorată şi de perspectiva înfiinţării colhozurilor, 178 precum şi la Găvojdia,
Tincova, Zgribeşti. 179
În zilele de 6-7 noiembreie 1946 a avut loc o întrunire a prefectului
judeţului Severin cu şeful poliţiei Lugoj, precum şi cu comandantul Legiunii
de jandarmi Severin. Cu acest prilej s-a evidenţiat că majoritatea muncitorilor
din gara şi portul Orşova se aflau de partea P.S.D. Titel Petrescu. Muncitorii
din gara Caransebeş se pronunţau contra guvernului Groza, iar tineretul din
şcolile secundare erau în marea lui parte contra B.P.D. Tot cu acest prilej sa arătat că lista cu candidaţii B .P .D. era comentată nefavorabil de către
populaţie, majoritatea candidaţilor fiind necunoscuţi, iar din punct de vedere
social nu figura nici un muncitor. 180
În zilele premegătoare alegerilor propaganda contra opoziţiei s-a
intensificat. În noaptea de 12 noiembrie 1946 au fost efectuate percheziţii la
domiciliile conducătorilor naţional-ţărănişti şi national-liberali în întreg judeţul
Severin. 181 Au fost rupte afişele PNT la Făget şi Bata, 182 iar la Lugoj au fost
bătuţi doi studenţi liberali. Tot aici un grup de comunişti au luat cu forţa
toate afişele electorale aflate asupra candidatului opoziţiei din această
localitate. În acelaşi timp a fost percheziţionată locuinţa unui alt candidat al
opoziţiei. 183 În localitatea Domaşnea a avut loc o descindere la locuinţa unui
student liberal, prilej cu care a fost confiscat materialul propagandist. 184
În ultima parte a campaniei electorale se prevedea reuşita în alegeri a
BPD în localităţile Jabăr, Darova, Petroasa, Stiuca, Valea Lungă, Hezeriş, 185
Obreja, Var, Poiana, Curtea, Coşteiu de Sus, Luncani, Sinteşti, Tomeşti,
Temereşti. 186
În acelaşi timp conducerea Legiunii de jandarmi Severin atrăgea atenţie
necesităţii întocmirii unor rapoarte care să evidenţieze situaţia politică
din teritoriu. Astfel se sublinia că relatările potrivit cărora opoziţia nu
activa pe tărân propagandistic nu corespundeau adevărului . 187
A fost infierat şi zvonul care pretindea că preşedintele organizaţiei
judeţene PNT Severin a distribuit bani pentru atragerea populaţiei din plasa
Teregova de partea PNT. 188
După terminarea alegerilor, populaţia din localitatea Căprioara era
nemulţumită de modul în care s-au desfăşurat acestea în comuna amintită mai

asupra

exactă
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sus. Astfel preşedintele sectiei de votare, precum şi comandantul gărzii militare
i-au scos pe bărbatii de încredere ai opoziţiei din sala de votare în timpul
zilei, iar la numărarea voturilor nu i-au lăsat să vadă buletinele de vot,
instalând santinele lângă masa pe care se numărau acestea. Nemultumiri cu
privire la modul în care s-au desfăşurat alegerile au existat şi în localităţile
Sălciv şi Pojoga. 189
Un document din 12 decembrie 1946 emis de către postul de jandarmi
Balinţ cuprinde „rezultatul real" al alegerilor din noiembrie 1946 de pe raza
acestui post. 190 (vezi anexa 1).
După alegeri autorităţile au întocmit tabele cu funqionarii de stat care
au avut o atitudine anti-guvernamentală în timpul votării . 191 Totodată printre
locuitorii comunei Coşava circula zvonul potrivit căruia în februarie 1947
urmau să aibe loc noi alegeri parlamentare, deoarece alegerile din noiembrie
1946 nu au fost libere. 192 În această localitate există şi teama de colhoz, motiv
pentru care nu a fost însămânţată decât o mică porţiune din terenul arabil. 193
Aceiaşi stare de spirit era întâlnită la sfârşitul anului 1946 şi în sectorul de
jandarmi Caransebeş. 194
În Glimboca locuitorii nu doreau instalarea în fruntea comunei după
alegeri a unui primar comunist. 195
În privinta refugiatilor din Basarabia şi Bucovian aceştia, în marea lor
parte au votat cu opozitia. Ei erau îngrijoraţi după publicarea rezultatelor
oficiale ale alegerilor, de posibila extrădare în U.R.S.S. 196
În cursul anului 1946 populatia de pe raza Legiunii de jandarmi Severin
(în special cea din sectorul Orşova) era îngrijorată de zvonurile ce circulau
privind cedarea întregului Banat Iugoslaviei. 197
Pe plan economic locuitorii de pe raza Legiunii de jandarmi Severin s-au
confruntat în perioada 1944-1946 cu o serie
de greutăţi, datorate atât
războiului, dar şi politicii promovate de către guvernul Groza în acest domeniu
(blocarea cerealelor, etc.).
Populaţia se confrunta cu lipsa produselor alimentare şi industriale de
primă necesitate, precum şi cu preţul ridicat al acestora. S-au adăugat la
aceasta, livrările către U.R.S.S. prevăzute în Convenţia de Armistitiu din
septembrie 1944. Obligaţiile în acest sens erau deosebit de mari, de multe ori
ele situându-se peste posibilităţile ţăranilor din această parte a Banatului.
Totodată preţul de achiziţionare al animalelor practicat de către sovietici era
mult mai mic decât cel existent pe piaţa liberă.
Populaţia era nemulţumită fată de aceste rechizitii, în multe localităţi din
judeţul Severin existând cazuri de împotrivire a locuitorilor fată de obligaţiile
de acest gen.
Starea materială a muncitorilor era mai bună, dar şi în rândul acestei
categorii sociale efectele crizei economice se făceau simţite. Au avut loc
aqiuni revendicative prin care muncitorii cereau creşterea salariilor, o
aprovizionare mai bună a economatelor, reducerea preţurilor la produsele de
primă necesitate. O seric de întreprinderi şi-au întrerupt activitatea datorită
inexistenţei materiilor prime.
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Dar nivelul de trai cel mai scăzut îl aveau în această perioadă funcde stat şi intelectualii.
Au fost loviţi de consecinţele crizei economice şi micii meşteşugari, aflaţi
în imposibilitatea de a-şi mai putea procura materiile prime necesare.
La toate acestea s-au adăugat numeroasele jafuri comise de către militarii
sovietici aflaţi în zonă.
În plan politic asistăm şi în această parte a ţării la ofensiva stângii în
vederea preluării controlului politic.
În judeţul Severin numărul membrilor P.C.R. era destul de scăzut. Din
punct de vedere etnic, în P.C.R. au intrat foarte mulţi maghiari, care sub
protectia partidului au organizat o serie de acţiuni cu caracter iredentist. În
P.C.R. îşi desfăşura activitatea şi oameni cu o moralitate îndoielnică, fără nici
o pregătire profesională, care nu se bucurau de nici un prestigiu în rândul
concetăţenilor lor. Aceşti noi lideri locali au şi săvârşit o serie de abuzuri în
funcţiile pe care le deţineau.
Dintre formatiunile de stânga care au activat în această zonă, PNL
Tătărăscu şi Frontul Plugarilor se bucurau de popularitatea cea mai mare.
Pentru cucerirea puterii politice P.C.R. a recurs la metode ce nu aveau
nimic comun cu o competiţie politică democratică. Limbajul folosit contra
adversarilor politici a fost violent, iar în multe localităţi aceştia au fost
împiedicaţi de către echipele speciale ale comuniştilor de a-şi desfăşura
activitatea.
Cu toate aceste amenintări, documentele emise de către Legiunea de
jandarmi Severin sublinia că majoritatea populatiei simpatiza cu partidele
democratice din opozitie, în special cu PNT Maniu.
În preajma alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 activitatea îndreptată contra opozitiei s-a intensificat. Au fost urmăriţi funcţionarii, intelectualii
cu vederi anti-comuniste, au fost rupte afişele electorale ale opoziţiei şi
împiedicate a se desfăşura adunările acesteia. Numeroşi locuitori ce simpatizau
cu PNT şi cu PNL nu au fost trecuţi pe listele electorale, sau nu au primit
cărţile de alegători.
Înaintea alegerilor, autorităţile nu erau sigure că toti membrii B.P.D.
urmau să voteze cu formatiunile politice din care făceau parte. De asemenea o
parte a muncitorilor din judeţele Severin şi Caraş nu simpatizau cu P .C.R.
Modul în care s-au desfăşurat alegerile i-a nemultumit pe locuitori din
unele comune aflate pe raza de activitate a Legiunii de jandarmi Severin. În
acelaşi timp documentul emis de către sectorul de jandarmi Balinţ în decembrie 1946 contribuia la realizarea unei imagini clare privind alegerile parlamentare desfăşurate în România în acel an.
~'" desprinde astfel ideea că în ciuda conditiilor interne şi externe
deosebit de ·complexe de după război şi locuitorii din această zonă a
României au respins ideea de comunism, alegerile din 1946 fiind elocvente în
acest sens.
ţionarii

VASILE RĂMNEANŢU
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ANEXA
LOCALITATEA
Balint
Bodo
Târgovişte

Părul

Tipari
Valea

Lungă

Herzeniş

Bara
Rădmăneşti

Ohaba Română
Spata
Dobre şti
Lăpuşnic

Bathausen
Cu tina
Leucuşeşti

Cladova
Ohaba-Lungă

Lista nr.
97
616
95
28
662
9
30
145
70
197
78
30
85
130
48
23
127
46

1 •

Lista nr. 4

Lista nr. 5

Lista nr. 6

5
2
2
l

200
8
150
270
28
215
62
280
210
105
8
160
75
145
282
190
140
190

43
18
126

4
4

75
90
77
95
55
65
10
153
45
62

ASPECTS OF THE ECONOMICAL AND POLITICAL LIFE IN THE
SEVERIN COUNTY BETWEN 1944-1946
Summary
The Soviet expansion in the eastern part of Europe at the end of the
World War II severly touched the national interests of Romania.
Even if Romania participated at the war against the Nazi Germany since
August 1944, it was treated by the Soviet as an enemy state, our country
being occupied by the Soviet troops that committed numerous abuses. In parallels, the Romanian Left, having only few adhesive members among the population, launched a strong offensive with a view to take over the politica)
power, being strongly systained for this by Kremlin. A first success was ob-

* Lista nr. I reprezenta Blocul Partidelor Democratice
Lista nr. 5 era lista candidaţilor PNT Maniu
Lista nr. 6 reprezenta PNL Brătianu în localităţile Bodo
maghiară.
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şi

Tipari

populaţia majoritară

era

tained in March 6, 1945, when the pro-communist governement led by Petru
Groza installed ahead of Romania. This governement Iaunched in an annihilation campany of the Romanian democratic oppsition, action that reached the
maximum point in November 1946 when the parliamentary elections were falsified.
Ali these politica) mutations had repercurssions also over the inhabitants
of Caras and Severin districts. With a view to an analysis of the evolution of
the politica! and economica) life from this part of Banat, we have consulted
the Archives of the Gendarmerie Legi.;.m of Severin, which are in the Naticnal
Archives from Timisoara.
From an economica) point of view, the inhabitants of these two districts
confront themselves with the lack of goods of first necessity, partially, because
of the war. But in the same time, the peasants were forced to deliver some
agricultural products into the account of the Truce Convention as well as to
keep the Soviet troops that were in region. For many limes, these obligations
overtook their economica) possibilities, and the acquisition price of the products was much lower than that existent at the market. To all these, there
added all kinds of agricultural restrictions imposed by the authorities (the
block up of the cereals, etc.).
In this region too, the Soviet soldiers indulged in stealing from the private property or from the state property, in murdering etc.
Politically, the Romanian CommunisL Party had also only few adhesive
members in Severin and Caras districts, the great majority being Hungarian,
Jew, ex-iron guardists or people from outskirts of the society. From the Left
Parties that acted in the two districts, the greatest adherence was held by the
National Liberal Pary Gh. Tatarascu and the Ploughmen Party.
The language and the politica) actions of the Left wing were violated
here too, but nevertheless the great majority of the population supported the
Nationa Peasant Pary Maniu and with the National Liberal Party Brătianu.
After the elections, the anti-communist intelectuals and the clerks were
oppressed by the authorities. The houses of the local leaders of the two
democratic parties (NPP and NLP) were searched. The electoral meeţings of the
opposition were forbiden. The inhabitants who fostered sympathy for the National Peasant Party or for the National Liberal Party were not taken down on
the electoral lists. The consulted documents show that the authorities were not
sure even concerning all the members of the left politica) groups.
The fact that the resuit of the poli was falsified follows also from some
materials of the Gendarmerie Legion Severin (sec also annexe 1).
During the period between 1944-1946, the population from Severin and
Caras districts was worried about the rumours concerning a possible integration
of the whole Banat in Yugoslavia.
Also, the great majority of the Swabian settled in the two districts from
Banat were put in working, camps from Romania or from URSS, without being
performed an objective searching of :heir politica! activity during the war.
The state of mind of the inhabitants from Caras and Severin ditricts
between 1944-1946 show clearly that they opposed to the communist doctrine,
this being considered as a doctrine that had nothing in common with the mind
of the Romanian people, situation encountered in the other regions of Romania,
too.
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RESTAURAREA

Şi

CONSERVAREA MONUMENTULUI
„SFÂNT A TREIME"
Ion Oprescu, Marcela Oprescu

Într-un itinerar baroc prin Timişoara, monumentul Sfânta Treime conslltu1e,
un reper important. Este un ansamblu monumental statuar, cu
semnificaţie şi valoare istorică, alegoric-legendară şi culturală. Pentru prima
dată este inclus pe lista monumentelor de cultură din România în anul 1955.
Istoric. Monumentul a fost sculptat de un meşter necunoscut 1, într-un
atelier vienez. A fost comandat şi donat oraşului Timişoara prin grija consilierului administratiei de stat de atunci, Johann Deschan. Piatra de fundatie a
statuii a fost sfintită la 21 noiembrie 1740, în cadrul unei procesiuni religioase.2
Descriere. Baza monumentului este un postament cu trei laturi unite prin
trei console în formă de volută; pe feţele laterale sunt trei basoreliefuri
alegorice 3 cu scene din timpul războiului, ciumei şi foametei. Primul grup de
personaje se sprijină pe consolele postamentului:
- Sfântul Sebastian reprezentat în manieră clasică-legat de copac şi cu
trupul străpuns de săgeţi;
- Sfântul Rochus călătorul, cel invocat împotriva ciumei, are la picioare
câinele; cu o mână bastonul de pelegrin, cu cealaltă îşi arată rana;
- Sfântul Carol Boromeus, în veşmânt ecleziastic, poartă crucea în mâna
stângă, iar dreapta este pozitionată pentru a ţine la piept cartea sfântă. Din
mijlocul lor se înalţă coloana; ea se termină cu un capitel şi este decorată cu
două capete de îngeri şi nori dispuşi în torsadă. Pe postamentul coloanei este
aşezat al doilea grup de personaje:
- Sfântul Ioan Nepomuk, protectorul oraşului, tine crucea la piept; la
picioarele lui, culcată, Sfânta Rozalia, un personaj alegoric poartă pe cap
cununa de trandafiri;
- Sfânta Barbara;
- Proorocul David, reprezentat conform iconografiei, cu craniul în mână.
Susţinut de capitelul coloanei se găseşte al treilea grup de personaje, cel al
Sfintei Treimi: Isus, Dumnezeu cu globul şi crucea, iar între ei, putin mai jos,
Fecioara Maria îngenuncheată. Deasupra lor se înaltă porumbelul, coroana şi
cununa de raze. Analogii cu acest monument avem pe tot teritoriul fostului
imperiu, cea mai apropiată fiind monumentul Sfintei Treimi din Linz (1723) 4 .
Starea de conservare. Monumentul este lucrat dintr-o gresie de natură
calcaroasă organogenă provenită din bazinul vienez, asemănătoare calcarului de
Podeni (Cluj). Materialul prezintă calităti deosebite pentru cioplirea artistică dar
fără îndoială,
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are o

rezistentă scăzută

la factorii de climat. Din raportul de investigatii se
o degradare generală foarte avansată a monumentului: fisuri verticale
şi orizontale de suprafaţă şi în profunzime, zone pulverulente şi zone
fracturate, strat întins de muşchi şi licheni, crustă neagră. Prin urmare, ipoteza
mutării monumentului pentru conservare a fost exclusă din cauza friabilitătii
excesive a materialului Iitic. 5
Cauzele degradării. La ora actuală nu există o metodologie exhaustivă
care să explice şi să prevină toate fenomenele care duc la îmbolnăvirea
pietrei. În schimb este acceptată ideea unei metodologii selective în raport cu
cazul în spefă. 6 Există circumstanţe permanente şi accidentale care au condus
la o deteriorare atât de avansată a monumentului Sfintei Treimi.
Morfologia pietrei. Porozitatea mărită a gresiei în corelare cu acţiunea
directă a umidităţii este un factor specific de alterare. Succesiunea ciclurilor
termice (îngheţ-dezgheţ), depunerile saline la nivel capilar prin absorbţia şi
evaporarea rapidă a apei au produs fisuri şi suprafeţe pulverulente.
Acţiunea curenţilor de aer şi a ploilor. Perimetrul mare al Pieţii Unirii în
mijlocul căreia este amplasată statuia şi înălţimea monumentului (12 m)
diminuează protecţia pe care clădirile înconjurătoare ar putea să o asigure
împotriva vântului şi ploilor. Prin simpla examinare vizuală s-a putut constata
că fenomenul de erodare este cel puţin dublu pe axa de acţiune a curenţilor
în raport cu celelalte laturi.
Factorii biodegradanţi. Prezenţa muşchilor şi lichenilor îndeosebi pe latura
nordică a monumentului şi inerenta transformare a produselor metabolice în
substanţe chimice acţionează asupra pietrei prin decoeziune cristalină. Prin
analizele mineralogice s-au descoperit în masa calcitică multe goluri bordate
cu cristale de gips purtătoare de resturi organice. Pe suprafaţa pietrei de sub
stratul de muşchi şi licheni porozitatea era considerabil mărită.
Poluarea chimică (naturală şi industrială). Analizele chimice au pus în
evidenţă, în crusta neagră şi în piatra din imediata ei vecinătate, prezenţa
sulfaţilor şi, în cantitate mai mică, a clorurilor solubile. Pentru piatra de natură
calcaroasă procesul chimic cel mai periculos este sulfatarea. 7 Sulfatul de calciu
nu rămâne mult timp aderent pietrei calcaroase, ci se elimină prin exfoliere. În
cazul gipsului (sulfat de calciu hidratat) desprinderea de materialul suport se
produce prin dizolvarea în apa ploilor şi zăpezilor iar materialul suport se
corodează. În cazul monumentului Sfânta Treime acest proces de coroziune a
fost generalizat.
Intervenţii anterioare. Date despre o reparare a monumentului în anul
1835 avem dintr-o sursă indirectă. 8 În anul 1847 consiliul orăşănesc scrie
episcopului Lonovics J6szef şi propune restaurarea statuii Mariei şi a Sfântului
Nepomuk (Piaţa Libertăţii). În încheierea răspunsului său, episcopul scrie:
„Dacă această încercare ar fi considerată prea riscantă sau foarte costisitoare
(strămutarea statuii prin dezmembrare şi refacerea la noul loc), atunci rog
Stimatul Consiliu să ordone şi, având în vedere stricăciunile ce cresc zilnic, să
medieze repararea acestei statui... tot la fel cum a fost făcută repararea statuii
Sfintei Trinităţii, cu puţini ani în urmă". Aici urmează o notă a autorului extrasă din Arhivele oraşului (nr. 3733/1835) în care se arată că oraşul, prin doi
constată
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funcţionari a strâns de la populaţie banii necesari reparării statuii Sfintei
Treimi din piata Domului. Nici despre această reparare, nici despre restaurarea
din vara anului 1899 9 nu avem la dispoziţie informaţii în legătură cu volumul
sau calitatea intervenţiilor. 10 În anul 1939 se intervine în mod arbitrat asupra
monumentului. Ştefan Gomboşiu 11 are o atitudine cât se poate de fermă faţă de
diletantismul cu care a fost făcută această intervenţie: „Este vorba de
monumentul Sfintei Treimi din Piaţa Unirii, în jurul căruia pietrarul Kendelofer
şi-a ridicat schelăria... a angajat Ia rândul lui alţi pietrari mai nepricepuţi
decât el, care să ciopârţească această operă pe care vremurile ne-au lăsat-o.
Există în oraşul acesta cel puţin şapte sculptori şi nu şi-a dat nimeni
osteneala să le ceară măcar un sfat cu privire Ia o renovare de monument.
Nici unul din aceşti artişti cred că n-ar fi refuzat să se angajeze la această
renovare ... Desigur că un simplu pietrar nu este specialistul care să-şi ia
răspunderea unei asemenea lucrări ... el nu poate fi făcut responsabil de oribila
desfigurare a monumentului." La actuala restaurare pe unul din multele chituri
de ciment extrase erau trecute iniţialele KL şi anul 1939. Ultimele intervenţii
din anii şaizeci-şaptezeci au fost făcute cu scop de curăţare superficială, fără
nici un suport ştiinţific.
Necesitatea unei intervenţii curative generale asupra monumentului era
evidentă. Această acţiune nu ar fi fost posibilă fără interesul şi concursul mai
multor instituţii. Iniţierea şi finanţarea proiectului de restaurare-conservare
aparţin
Asociaţiei
Şvabilor
Bănăţeni
din Germania iar întregul suport
organizatoric a fost coordonat de Muzeul Banatului. Executarea lucrării îi
aparţine artistului plastic Ion Oprescu. 12 Lucrările au fost supravegheate de
Comisia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice pentru Banat-Crişana.
Pe baza analizelor menţionate mai sus, la care s-au adăugat testări
efectuate pe noi probe în laboratoarele austriece şi pe baza examinării în
detaliu a monumentului, a fost întocmit planul de restaurare-conservare.
Lucrările s-au desfăşurat pe o perioadă de zece luni (ianuarie-octombrie 1994)
şi au avut două etape.
În etapa preliminară (ianuarie-martie) s-au efectuat probele de lucru în
laborator:
- pe eşantioane originale s-au făcut încercări de curăţire mecanică pentru
crust neagră, chimică pentru muşchi şi licheni, încercări de întărire şi lipire a
pietrei;
- au fost executate zeci de probe de piatră pentru a obţine o
consistenţă şi o culoare cât mai apropiate de cea originală;
- s-au adunat martorii necesari reconstituirii de portret şi refacerii unor
părţi mari care lipseau complet;
- confruntarea martorilor a fost necesară pentru o cât mai mare
apropiere de tiparul iconografic 13 ;
- remodelarea portretelor şi pregătirea formelor de turnare pentru una sau
mai multe variante, în funcţie de complexitatea subiectului;
- celelalte părţi care lipseau (porţiuni din figuri, membre, veşminte, etc)
au fost reconstituite in situ 14 •
Etapa de şantier (aprilie-octombrie) a început cu organizarea acestuia:
montarea schelei pe trei nivele de lucru, închiderea perimetrală, montarea
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instalaţiilor electrice etc. În rândurile care urmează ne vom limita Ia
enumerarea operaţiilor executate conform planului de restaurare-conservare:
- extragerea tuturor părţilor dislocate, înregistrarea şi depozitarea lor;
- consolidarea zonală a părţilor de piatră aflate în pericol de degradare
prin tratament de fortificare cu întăritor Ia piatra care se macină şi prin
injectarea fisurilor cu răşini epoxidice fluide;
- extragerea completărilor vechi lipsite de aderenţă şi care au afectat
piatra (chiturile de ciment);
- înlăturarea armăturilor atacate de rugină;
- curăţarea impurităţilor, a muşchilor şi lichenilor cu soluţie pe bază de
amoniu, urmată de spălări şi limpeziri succesive prin procedee hidropneumatice;
- extragerea crustei negre prin aplicarea compreselor cu celuloză şi apă
distilată, însoţită de curăţare mecanică;
- îndepărtarea locală, în special în zona postamentului, a sărurilor prin
comprese cu apă şi celuloză schimbate de două, trei sau chiar de mai multe
ori, în funcţie de gradul de saturare al gresiei;
- după aceste operaţii zonale cu rol curativ, întreaga suprafaţă a
monumentului a fost supusă tratamntului general de întărire a pietrei; operaţia
s-a făcut pe fond umed cu Wacker OH, iar această umiditate a fost menţinută
pe durata celor 14 zile cât a durat reacţia, prin împachetare în folie de
acetilenă (această operaţie a fost supravegheată în mod deosebit, dată fiind
temperatura neobişnuit de ridicată în acea perioadă iunie-iulie 1994: 40° C Ia
umbră);

injectarea fisurilor din piatră cu răşini epoxidice; reluarea acestei
a fost prevăzută în planul de restaurare deoarece, dată fiind
degradarea avansată a monumentului, era previzibil că în urma curăţării
generale a pietrei se vor pune în evidenţă fisurile acoperite de impurităţi;
- armarea şi lipirea cu răşini epoxidice a părţilor originale rupte şi recuperate; aplicarea armăturilor de oţel inoxidabil s-a realizat pentru toată
lucrarea, pregătindu-se zonele ce urmau să suporte reîntregiri;
- completarea părţilor care lipseau, pe baza martorilor existenţi, s-a făcut
din piatră artificială cu o structură asemănătoare celei originale;
- reconstituirea părţilor care lipseau (capetele Sfântului Nepomuk şi al
Sfintei Barbara) s-au făcut prin modelare şi turnare în piatră artificială;
refacerea lor s-a realizat pe bază de analogii, cu atenţie Ia integrarea în
stilistica monumentului;
- modelarea părţilor completate a fost executată cu asigurarea planurilor
de scurgere a apei, aspect urmărit şi corectat în toate zonele în care exista
pericolul de stagnare a apei;
- curăţarea şi înlăturarea ruginei de pe părţile metalice prin metodă
mecanică şi chimică în baie de complexon;
- refacerea, pe bază de martori, a unor părţi metalice care lipseau
(baston, cruce, săgeţi), tratarea, aurierea, conservarea pentru exterior şi
montarea lor;
- după analiza părţilor metalice extrase din partea superioară (în speţă,
cununa de raze) s-a dovedit că în cea mai mare parte metalul corodat de
-

operaţii
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rugină

este irecuperabil, motiv pentru care s-a produs înlocuirea cununii cu o
ea a fost executată sub controlul restauratorului, într-un atelier de
confecţii metalice;
- conservarea monumentului prin barbotinare (reducerea porozităţii printrun amestec de var stins şi pulbere de piatră în dispersie acrilică);
- hidrofobizarea lucrării s-a făcut până în zona postamentului cu
substanţe fluide (Wacker 280) pe fond umed; fundaţia este înconjurată de o
centură cu adâncimea mai mare de un metru şi diametrul de aproximativ şase
metri. Ea a fost turnată cu scopul de a consolida monumentul când s-au
executat lucrările de coborâre a Pieţii Unirii. Această centură nu permite
evaporarea apei freatice, care astfel este dirijată spre postamentul
monumentului; de aceea, în perioadele de mare umezeală, el va fi umed.
Considerăm că tratamentul pentru eliminarea sărurilor poate fi repetat la
intervale variabile (5-7 ani), în funcţie de necesitate. El nu este costisitor şi
nici greu de executat.
Problema reversibilităţii nu intră în discuţie pentru că ea este condiţia de
bază a unei restaurări ştiinţifice; un restaurator nu gândeşte nici cea mai
nesemnificativă intervenţie fără a cunoaşte soluţia reversibilităţii acesteia.
Dosarul de restaurare-conservare (planul, întreaga documentaţie
fotografică, filmele, probele de laborator, materialele originale recuperate care
n-au mai putut fi folosite etc.) au fost făcute publice în cadrul expoziţiei-docu
ment care a fost deschisă în perioada aprilie-mai 1995, la Secţia de Artă a
Muzeului Banatului.
replică;

Ion Oprescu, restaurator
Marcela Oprescu, muzeograf O.J.P.C.N.

NOTE
1
Berkeszi Istvan - Temesvari Miiveszek, Timişoara, 1910, pag. 103-104 nu excluce
posibilitatea ca statuia să fie opera unor sculptori mutati aici de la Viena. în acest sens,
pomeneşte numele sculptorului Major Gusztav, strămutat la Timişoara din Bavaria. Deşi
devine cetătean al oraşului doar în anul 1744, nu se poate deduce de aici că Major nu
locuia în Timişoara cu ani în urmă. Mai departe (pag. 109) Berkeszi spune despre Major
Gaspar (şi nu Gusztav cum îl numise anterior) că la data la care devine cetătean al
oraşului (25 august 1744) declara că are 31 de ani, este catolic şi necăsători. Berkeszi
prezintă şi recomandarea consiliului orăşenesc către administratie spre a i se acorda
sculptorului dreptul la cetătenie. În anul 1748 pleacă din Timişoara şi i se pierde urma.
Având atâtea date despre trecerea sculptorului Major Gaspar prin Timişoara, credem că
dacă ar fi fost unul din meşterii-autori ai monumentului, acest lucru ar fi fost consemnat
lpoate chiar în recomandarea amintită).
2
Johann N. Preyer - Monogn!fia oraşului liber crăiesc Timişoara, Ed. Amacord,
Timişoara, 1995, pag. 202.
1
Pe unele poqiuni relieful este înalt.
4
Adriana Buzilă - Trei monumente de sculpturii barocă, în Tibiscus (Artă), Timişoara,
1974, pag. 49-50.
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Analizele petrografice, mineralogice şi chimice au fost efectuate în cadrul
de geologie-geografie a Universităţii din Cluj, respectiv Laboratorului l.C.P.M.S.N.
Cluj. Au fost prelevate 17 probe din diferite zone ale monumentului şi au fost făcute
patru tipuri de analize mineralogice şi 96 de analize chimice. Pe baza rezultatelor obţinute
a fost fixat diagnosticul şi stabilit tratamentul în cadrul planului de restaurare-conservare
elaborat ulterior. Raportul de investigaţii a fost întocmit de doamnele Doina Boroş,
chimist şi Mihaela Bodea, arhitect.
6 Gheorghe
Vartic
Câteva aspecte în legătură cu patologia pietrei; probleme de
diagnosticare şi tratament, Muzeul Naţional, II, 1975, pag. 557-562.
Georges Millot et Daniel Jeannctte de !'Institut de geologie de l'Universite Louis
Pasteur de Strasbourg - Alterations des gres dans Les monument.1· historiques de la France
(extras).
7
Idem
8
T6th Fercnc - Istoria statuii Mariei din Timişoara-Cetate, în TRET, 1913, caiet
III-IV, pag. 66.
9 Berkeszi Istvan - Temesvari muveszek, Timişoara, 1910, pag. 103-104.
10
Mulţumim d-nei Miklossik Elena pentru amabilitatea cu care ne-a ajutat.
11
Ştefan Gomboşiu - Pietrarii din Piaţa Unirii (Cum se masacrează un monument),
articol în Dacia, an I, nr. 12/1939, pag. 5.
12 Pentru această restaurare pregătirea şi documentarea au fost asigurate de Oficiul
federal al monumentelor din Viena; specializarea a avut două etape: una teoretică în
laboratoarele Oficiului federal şi una practică pe şantierul de la Lilienfeld (Austria).
13
Exemplu: pentru reconstituirea capului Sfântului Nepomuk au folosit drept
martori statuia Sf. Nepomuk ( 1722) aflată în curtea Bisericii Romano-Catolice din Iosefin
(Timişoara), monumentul Sfânta Maria şi Sfântul Nepomuk ( 1756) din Piaţa Libertăţii
(Timişoara), statuile Sf. Nepomuk ( 1757), din Sânnicolau-Mare (jud. Timiş) şi Sf.
Nepomuk) ( 1752) din Lilienfeld (Austria).
14
Dat fiind numărul mare de zone degradate, este dificilă enumerarea lor în aceste
pagini; celor interesaţi le putem pune la dispoziţie inventarul complet însoţit de
documentaţia fotografică, defalcarea lor pe zone (postament, coloană, personaje), pe tip de
afecţiune (licheni, muşchi, crustă neagră, fisuri etc.) şi tip de tratament.
5
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Fragmente de piatră originală
Sf. Boromeus - înainte de curăţarea chimică
Sf. Boromeus - după curăţarea chimică
Sf. Boromeus - după restaurare
Grup de personaje la nivelul
înainte de restaurare
Grup de personaje la nivelul
după restaurare
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LA RESTAURATION ET LA CONSERVATION DU MONUMENT DE
„LA SAINTE TRINITE"

Resume
On y presente Ies circonstances et le travail qui ont redonne a Ia viile
de Timişoara l'un de ses beaux monuments baroques: la statue de la Sainte
Trinite de la Place de l'Union.
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ANA-MARIA VELTER - Catalogul monedelor principatului Transilvaniei.
Colecţia ing~ Constantin Orghidan, Muzeul National de Istorie a României,
1994, 82 p. + XXII planşe.
Lucrarea, de o însemnată importantă pentru numismatica transilvană,
cu „Cuvânt înainte" unde ne este prezentată pe scurt o bibliografie
a celui ce a fost colecţionarul ing. Constantin Orghidan, membru de onoare al
Academiei Române, membru activ al Societătii Numismatice Române, pentru ca
apoi să ni se arate, în mare, întreaga componenţă a colecţiei sus numitului,
modul cum a ajuns acesta într-o colecţie de stat (prin testament), precum şi
intenţia colectivului de la Cabinetul Numismatic al Muzeului Naţional de
Istorie a României de a publica toată această colecţie (ce cuprinde în totalitatea sa 10.167 de piese, din care 8.025 sunt numai monede), catalogul de
faţă fiind primul dintr-o serie mai mare. În finalul acestui capitol introductiv
ni se comunică faptul că lucrarea cuprinde 779 de piese emise în perioada
1538-1780 şi în anul 1837 (o parte dintre emisiile omagiale apărute în acel
an). Raritatea unor piese (unele chiar unicate până la ora actuală), subliniază
importanţa acestei colectii.
Urmează „Prefaţa" unde ne sunt prezentate condiţiile în care s-a
dezvoltat monetăria transilvană în perioada respectivă. Pentru aceasta se
explică, foarte pe scurt, situaţia Transilvaniei după lupta de la Mohacs, se trece
apoi la sistemele monetare uzitate şi la caracteristicele lor, după care sunt
amintiti principii cu cele mai mari cantităţi de monetă emisă şi monetăriile
care au funcţionat. De asemenea se fac referiri la stilul artistic al manetelor în
discuţie, precum şi la situatia acestora în timpul autorităţii habsburgice. În
final suntem informati că manetele ne-au fost prezentate în ordine cronologică.
Următoarele două capitole ale lucrării reprezintă catalogul în sine:
„Emisiunie monetare ale principatului Transilvaniei din timpul suzeranităţii
otomane" şi „Emisiuni monetare ale principatului Transilvaniei din timpul
stăpânirii habsburgice". Pentru fiecare suveran transilvan (emitent de monetă ce
se regăseşte în colectie) există câte un subcapitol cu manetele acestuia,
subcapitol de debutează cu situaţia principatului în perioada respectivă,
succesiunea la tron şi politica economică şi monetară ale principelui în cauză.
Pentru catalogarea manetelor s-au dat următoarele caracteristici: nr. ordine,
valoarea nominală, anul emisieu, descrierea, monetăria, gramajul, diametrul, nr.
inventar, gradul de raritate (numai pentru piesele rare şi foarte rare), trimiterea
Ia planşe (la o parte dintre ele), corespondenţa cu cataloagele de bază (în
special G. Buzdugan Oct. Luchia, C.C. Oprescu - Monede şi bancnote româneşti,
Bucureşti, 1977; A. Resch - Siebenbiirgische Miinzen und Medailles vom 1538 bis
zur Gegenwart, Hermannstadt, 1901 şi nachtrag zu Siebenbiirgische Miinzen und
Medaillen vom 1538 bis zur Gegenwart, Kronstadt, 1925). Parcurgând întreaga
lucrare aflăm că în această colectie sunt piese numismatice de Ia următorii
emitenţi: Ioan Zapolya (1538-1540), Ioan II Sigismund (1541-1551; 15~61571), Ştefan Bathory (1551-1586), Christofor Bathory (1576-1581), Sigismund
Bathory (1581-159~; 1601-1602), oraşul Braşov (1601-1602), Moise Szekely
debutează
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(1603), oraşul Sibiu (1605), Ştefan Bocskay (1604-1606), Sigismund Rakoczi
(1607-1608), Gabriel Bathory (1608-1613), oraşul Braşov (1612-1615), Gabriel
Bethlen (1613-1629), Katharina Bethlen (1629-1630), Ştefan Bethlen (1630),
Gheorghe Rakoczi I (1630-1648), Gheorghe Rakoczi II (1648-166), Francisc
Rbedei (1657-1558), Acatius Barcsai (1658-1660), Ioan Kemeny (1661-1662),
Mihail Apafi (1661-1690), Emerik Th6k6li (1682-1690), Leopold I (16901705), Iosif I (1705-1711), Carol VI (1711-1740), Maria Theresia (1740-1780)
şi Ferdinand I (1835-1848). Printre acestea se găsesc şi unele contrafaceri
moderne (piese inventate), precum şi câteva copii după unele moncte extrem de
rare.
Urmează „Bibliografia generală" şi „Lista abrevierilor", „Sumar"-ul fiind
la începutul lucrării. În final sunt câteva cuvinte din partea sponsorului
(Fundatia Printul Paul pentru România).
Ultimile file ale publicatiei sunt rezervate planşelor cu ilustratii realizate
de fotografii Marius Amariei şi Ion Osmulichievici. Cu toate că reproducerile
de aici nu sunt de cea mai bună calitate (posibilitătile de la noi fiind încă
departe de aşa ceva), totuşi ele sunt pe deplin folosibile. Ilustraţia este
abundentă, dar nu integrală, fapt ce nu afectează cu nimic valoarea lucrării,
mai ales că pentru piesele mai comune cel interesat poate consulta şi ilustraţia
din lucrările ceva mai sus menţionate.
Lucrarea cunoaşte şi o ediţie concomitentă în limba germană (Katalog der
Miinzausgaben des Fiirsteptums Siebenbiirgen. Der Sammlung Jng. Constantin
Orghidan) identică cu varianta în limba română.
Catalogul de faţă reprezintă şi o restituire aceluia cc a fost ing.
Constantin Orghidan, una dintre figurile marcante ale numismaticii româneşti.
Colecţia tratată, cuprinde unele piese şi variante inedite ce îmbogătesc
repertoriul pieselor numismatice transilvane. Pentru elaborarea şi publicarea
acestei lucrări, atât autoarea, cât şi cei doi fotografi trebuiesc felicitaţi.
Raoul M.
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Şeptilici

HUSZAR LAJOS - Az erdtflyifejedelemstfg ptfnzvertfse - Akademiai Kiado,
Budapest, 1995, 231 p. ilustrate.
Cu

această nouă

lucrare, Huszar Lajos

îmbogăţeşte

literatura

numismatică

transilvăneană.

Volumul de faţă debutează cu o introducere (Bevezetes) unde se fac
referiri la mai vechea bibliografie ce tratează numismatica transilvăneană,
pentru ca apoi să fim anunţaţi că accentul s-a pus pe vechile colecţii şi mai
puţin pe literatură, uneori fiind incluse cu titlu informativ şi unele emisii
dubioase. Tot aici ni se spune că autorul a încercat prezentarea integrală a
ilustraţiei, lucru care din păcate nu s-a reuşit, un regret deosebit exprimânduse pentru imposibilitatea de a se fotografia manetele din Colecţia Muzeului
Brukenthal din Sibiu. În finalul acestei părţi autorul îşi exprimă părerea în
legătură cu posibilitatea de îmbunătăţire a lucrării şi cu alte piese la care el
nu a ajuns.
Urmează o scurtă istorie a banilor („Penztorteneti vazlat"), desigur pe
meleagurile transilvane, începându-se cu evul mediu, pentru ca apoi să se facă
referiri Ia manetele princiare din Transilvania, care vor fi tratate pe epoci
începând din 1540, trecând prin perioada habsburgică şi terminând cu anul
1871.
În continuare avem un capitol despre monetăriile ce au emis manete
pentru Transilvania („Az erdelyi penzek verdehelyei"). Acestea sunt aşezate în
ordine alfabetică, având în paranteză alte denumiri cunoscute ale localităţii
respective şi ţara de care aparţine la această dată. De asemenea ne sunt date
unele informaţii istorice şi siglele sau semnele distinctive folosite, în finalul
capitolului fiind înşiruite siglele nelocalizate încă. Capitolul cuprinde şi o hartă
cu dispunerea acestor monetării în vechiul regat maghiar.
După notele ştiinţifice este redat un tabel cu determinarea siglelor („A
verdejegyet feloldasa") ce sunt aşezate în ordine alfabetică specificându-se
perioada în care au fost folosite în forma respectivă.
Un alt capitol ne înşiruie, în ordine alfabetică, legendele monetare („A
koriratok feloldasa"), redându-se şi întregirea lor.
Lucrarea continuă cu prezentarea unui sistem de notare (prescurtată) a
colecţiilor folosite („Az idezett gytijtemenyek jegyzeke"). Astfel aflăm că s-au
folosit 19 mari colecţii din următoarele ţări: Germania (4), România (4),
Ungaria (4), Austria (2), Anglia (1), Elveţia (1), Franţa (1), S.U.A. (1) şi
Suedia (1).
În finalul acestei prime părţi a lucrării ne sunt indicate bibliografia
folosită şi prescurtările ei („A felhasznalt irodalom es roviditesei") şi o listă
de prescurtări („Roviditesjegyzek"), urmate de o scurtă descriere a manetelor
(„Az eremleirasok").
Urmează catalogul propriu-zis, catalog ce se divide în două părti
principale: piese emise în perioada voevozilor nationali („A nemzeti fejedelmek
koranak veretei") şi perioada Habsburgilor („Habsburg-kor"). Pentru catalogarea
pieselor autorul a folosit următoarele caracteristici: valoarea nominală, sigla,
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descrierea celor două feţe, anul emisiei, colecţia, gramajul, corespondenta cu
un alt determinator, eventual gramajul din determinator, note (unde este cazul).
Din păcate nu sunt date diametrele, dar aproape fiecare monetă este reprodusă
fotografic în mărime naturală. Piesele sunt prezentate după criteriul emitentului,
în funcţia de valoarea nominală, în ordine descrescătoare, manetele identice,
dar din ani diferiţi fiind date Ia acelaşi număr de catalog (lucru mai puţin
indicat, după părerea noastră), cu specificarea anilor de emisie. Catalogul
începe cu emisiile lui Ioan Sigismund (1540-1571 ), fiind amintite şi cele ale
lui Ioan Zapolya (1538-1540) şi Ferdinand I (1551-1556), şi se termină cu
cele ale Mariei Theresia ( 17 40-17 80).
La sfârşitul lucrării autorul a considerat necesară prezenta unui tabel de
echivalenţă („Egyeztetă tablazatok") între lucrările lui Resch şi lucrarea de
faţă. Cuprinsul este aşezat Ia începutul lucrării.
Lucrarea aduce unele completări determinatoarelor mai vechi, prin
adăugarea de variante nou descoperite, sau necunoscute de ceilalţi autori. Ea
este de o calitate superioară, cu o grafică aproape perfectă. Dar Huszar Lajos .
ne-a obişnuit deja cu astfel de lucrări. 1
Raoul M.

Şeptilici

NOTE
1

unele

Multumim şi pe această cale domnului Thomas-Remus Mochnacs care ne-a tradus
din această lucrare în vederea recenzării ei.

părti
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DUMITRU ŢEICU, Arheologia satului medieval din Banat
(Die Archaeologie des mittelalterlichen Dorfes aus dem Banat),
Reşiţa, Edit. Banatica, 1996, 104 p., 47 planşe, hărţi şi foto.
Volumul se vrea o prezentare a satului medieval bănătean, fiind structurat
în şapte studii, p. 5-92, după cum urmează: În primul studiu intitulat „O
reşedintă feudală românească Ia începutul Reşitei medievale" autorul descrie
bazinul izvoarelor Bârzavei din punct de vedere hidro-geografic, urmând să
prezinte în continuare cercetările arheologice ale vestigiilor de la Ogăşele.
Cercetarea arheologică a bisericutei din acest punct, aduce valoroase mărturii
pentru tot cursul veacului al XIV-iea, perioadă în care izvoarele istorice
lipsesc. Stăpânirea exercitată de cnezii teroveni în valea superioară a Bârzavei
are toate caracteristicile unui cnezat de vale, în sensul precizat de literatura
istorică şi confirmat de cercetările autorului.
În capitolul intitulat „Câteva observatii în legătură cu cetatea şi districtul
medieval românesc Cuieşti" sunt prezentate date legate de amplasarea,
localizarea şi datarea cetătii Cuieşti. Amplasarea ei pe cursul mijlociu al
Bârzavei se leagă de existenta zăcămintelor de fier din M-tii Dognecei, aşa
cum precizează autorul. Pe baza documentelor cercetate se afirmă că Districtul
Cuieşti se numără printre primele districte medievale româneşti documentat la
1349. Evident, datele prezentate în capitol încearcă să restabilească adevărul
istoric în privinta habitatului medieval românesc în Valea Bârzavei.
Capitolul „Cercetări de arheologie medievală la Berzovia" pune în lumină
cercetările arheologice executate în această localitate, coroborând rezultatţle lor
cu cele furnizate de documentele existente.
Potrivit acestor date, biserica de zid de la Berzovia a fost construită în
a doua jumătate a secolului al XIV-iea. Prin prisma cercetărilor de până acum
autorul oferă o bază temei ni că pentru identificarea şi localizarea aşezării şi
curţii medievale Remetea în Valea Bârzavei, la Berzovia.
În capitolul „Observaţi privind geografia istorică a Văii Bistrei la
începutul secolului al XV-iea" autorul argumentează ştiintific stăpânirea pe
Valea Bistrei în secolul XV a nobililor de Bizere.
Capitolul intitulat „Biserica medievală de la Cârnecea" pune în evidenţă
monumentul de arhitectură ce apartine sec. al XV-iea, dispărut datorită
vicisitudinilor vremii. Documentele de cancelarie nu au păstrat amintirea
bisericii de la Cârnecea deşi fac referiri câteodată, cum a fost cazul cu
biserica de pe moşia Valea, din vecinătate.
Capitolul „Despre începuturile arhitecturii de fortificaţii medievale în
Banat" pune în evidenţă influenţele Imperiului Bizantin asupra sistemului de
fortificatii din secolele XI-XII din spaţiul românesc. Monumentul de arhitectură
(biserică) de la llidia se plasează în fruntea unor astfel de creaţii în spaţiul
locuit de români.
Ultimul capitol intitulat „Atelierul metalurgic din secolul al XII-iea de la
Gornea" tratează într-o nouă viziune problemele mineritului în Banatul. sudic
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(Valea

Dunării).

Rolul atelierului metalurgic de secol XII de la Gorneaera acela de a prelua resursele de magnetit-hematit şi limonit şi a le
exploata, deservind nevoilor locuitorilor acestei aşezări.
Volumul beneficiază de un rezumat în limba germană de la p. 94-104.
În încheierea acestor rânduri remarcăm ilustraţia bogată şi sugestivă, notele de
la finele fiecărui capitol, precum şi condiţiile grafice excelente în care a
apărut volumul.
Apariţia acestei lucrări este benefică pentru cercetarea arheologică medievală românească venind în sprijinul noilor colegi de breaslă prin această
Zomoniţe

aşteptată contribuţie bibliografică.

Dacian Rancu
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FLORIN DRAŞOVEAN, DUMITRU ŢEICU, MARIUS MUNTEANU,
Bodoni, locuirile neolitice şi necropola medievală timpurie (Spate neolitische
Siedlungen und das friihmittelalterliche Grabfeld), Reşiţa, 1996, Edit.
Banatica, 148 p., 69 p. cu planşe (la finele lucrării).
Prima parte a volumului prezintă rezultatul cercetărilor arheologice în
aşezarea neolitică de la Hodoni Uud. Timiş). În capitolul introductiv este

prezentat cadrul geografic cât şi istoricul cercetărilor în aşezare. De asemenea
este prezentată stratigrafia punctului Hodoni-Pocioroane.
Capitolul II, intitulat Locuirea vinciană prezintă complexele de locuire, în
număr de 12, uneltele şi armele, ceramica, plastica în lut şi încadrarea cronologică şi culturală. În subcapitolul Ceramică se prezintă detaliat formele ceramice, ornamentica, realizându-se o clasificare în trei categorii: ceramică grosieră, fină şi intermediară. În subcapitolul Încadrare culturală şi cronologică.
Concluzii autorul propune, pe baza importurilor descoperite în locuirea viciană,
sincronismul Vinca CI-Tisa veche/clasică/ - Herpaly timpuriu/clasic - Bucovăt
Ilb.
Capitolul III, intitulat Locuirea Tisa este structurat pe subcapitolele:
Complexe de locuit, Unelte, Ceramica, Plastica, Încadrarea culturală şi cronologică.
Concluzii.
În subcapitolul Complexele de locuit sunt prezentate cercetările arheologice
în cele şapte locuinte, dintre care trei săpate integral. Uneltele sunt realizate
din roci silicioase, cuprinzând tipurile lame şi gratoare. Cele din piatră apartin
la două categorii topoare şi topoare cu gaură de înmănuşare. Analiza atentă a
materialului ceramic sub raportul facturii, formelor, ornamenticii este expusă în
subcapitolul Ceramica. Plastica este relativ săracă, constând în amulete din lut
şi statuete antromorfe din pastă ceramică. În subcapitolul Concluzii se
evidentiază faptul că locuirea Tisa de la Hodoni este singura de acest fel din
Banatul românesc, care a fost sistematic cercetată, fiind - aşa cum subliniază
autorul - cea mai sudică aşezare a purtătorilor culturii Tisa. Aşezarea de la
Hodoni se încadrează în fenomenul tisoid. În sudul Banatului, la acest orizont
cronologic evoluează cultura Vinca, faza C2.
Partea a doua a volumului tratează Necropola din secolul al XI-iea de la
Hodoni, sub raport arheologic. După o sumară prezentare a istoricului
cercetărilor în necropolă se trece la prezentarea detaliată a mormintelor şi
inventarului aferent, în capitolul Descrierea mormintelor şi a inventarului
arheologic. După descrierea celor 18 morminte se prezintă inventarul acestora
ce constă în: piese de harnaşament, vârfuri de săgefi, inele de tâmplă simple,
inele de tâmplă cu capete în formă de „S". Pe baza celor de mai sus se
evidentiază elemente de rit funerar. Ambele grupe de morminte (de călăreti şi
cele orientate după traditia crettină) contin schelete înhumate conform traditiei
creştine, cu privirea spre răsărit. Necropola de la Hodoni face parte, prin
inventarul său, din aria aşa-numitei culturi Belo-Brdo. Ea aduce un plus de
cunoaştere în evolutia etno-demografică a Banatului de câmpie la începuturile
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evului mediu. Cartea se completează cu o pertinentă cercetare antropologică a
materialului osteologic din necropola de la Hodoni. După o descriere a
resturilor scheletice autorul (Marius Munteanu) prezintă rezultatele obtinute.
Potrivit acestora, talia celor trei subiecti. un bărbat şi două femei era de 170
cm pentru primul subiect şi de 155,5; 7; 154,4 cm pentru femei. Dintre cele
15 schelete -determinate, 8 sunt de copil, 7 de adulti, 3 bărbati şi 4 femei. Din
punct de vedere etnic cimitirul apartine populatiei autohtone româneşti în
amestec cu pecenegii.
În finalul lucrării se prezintă lista prescurtărilor bibliografice (p. 55-61),
apoi un substantial rezumat în lb. germană, p. 63-77. De la p. 79-148 sunt
redate desene de ceramică, unelte, arme, podoabe, cât şi fotografii ale
materialului antropologic. În încheiere remarcăm calitatea bună a materialului
auxiliar (desene, fotografii), cât şi valoarea demersului interdisciplinar încercat
de autori.
Dacian Rancu
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ACTIVITATEA EXPOZITIONALĂ DESFĂŞURATĂ DE CĂTRE
COLECTIVUL SECŢIEI DE ISTORIE A MUZEULUI BANATULUI
ÎN PERIOADA 1995-1996

1995:
Ideea de unitate naţională la români. Expoziţia a fost
colaborare cu: Inspectoratul pentru Cultură al
Judeţului Timiş, Biblioteca Judeţeană Timiş, şi Direcţia Judeţului
Timiş a Arhivelor Naţionale. Vernisajul a avut Ioc în ziua de 20
ianuarie 1995 în sala festivă a Bibliotecii Judeţene Timiş.
2. Expoziţie de desene: Drepturile omului în reprezentarea grafică a copiilor.
Lucrările premiate au fost trimise în Franţa pentru o expoziţie
internaţională. Vernisajul a avut loc în ziua de 15 februarie la
sediul Secţiei de Artă a Muzeului Banatului.
3. Expoziţie foto-documentară: Pieţele Revoluţiei. Expoziţia a fost organizată sub
egida Consiliului Judeţean Timiş. Vernisajul a avut Ioc în ziua de
4 mai 1995 Ia sediul Muzeului Banatului.
4. Expoziţie foto-documentară: 9 Mai 1945 - ziua Victoriei Naţiunilor Unite împotriva fascismului. Expoziţia a fost organizat în colaborare cu: Cercul
Militar Timişoara, Direcţia Judeţului Timiş a Arhivelor Naţionale,
Biblioteca Judeţului Timiş.
Vernisajul a avut Ioc Ia sediul Cercului Militar Timişoara în ziua de 9 mai
1995.
5. Expoziţie documentară: Mircea Hoinic - 85 de ani de la naştere. Expoziţia a fost
organizată în colaborare cu Biblioteca Judeţului Timiş. Vernisajul a
avut loc în ziua de IO iulie în sala festivă a Bibliotecii Judeţene

1.

Expoziţie documentară:
organizată

în

Timiş.

Centenar - Traian Doda. Expoziţia a fost organizată
în colaborare cu: Direcţia Judeţului Caraş-Severin a Arhivelor Naţio
nale, Direcţia Judeţului Timiş a Arhivelor Naţionale, Cercul Militar
Timişoara, Biblioteca Judeţeană Timiş, Liceul Traian Doda din
Caransebeş. Vernisajul a avut Ioc în ziua de 17 iulie la sediul
Cercului Militar Timişoara.
7. Expoziţie documentară: Dictatul de la Viena - mărturii documentare provenind din
arhive, muzee şi biblioteci din Banat. Expoziţia a fost organizată în
colaborare cu Direcţia Judeţului Timiş a Arhivelor Naţionale şi
Biblioteca Jude~ului Timiş. Vernisajul a avut Ioc în ziua de 24 august Ia sediul Muzeului Banatului.

6.

Expoziţie documentară:
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valori arheologice greco-romane în spaţiul vest-pontic.
a fost organizată în colaborare cu Muzeul Naţional de
Arheologie şi Istorie din Constanţa. Vernisajul a avut loc în ziua de
19 noiembrie la sediul Muzeului Banatului.
9. Expoziţie documentară: Contribuţii bănăţene la Marea Unire. Expoziţia a fost
organizată în colaborare cu Direcţia Judeţului Timiş a Arhivelor
Naţionale şi Biblioteca Judeţeană Timiş. Vernisajul a avut loc în
ziua de 28 decembrie la sediul Muzeului Banatului.

8.

Expoziţie

itinerantă:

Expoziţia

1996
Ideea de unitate la Romani reflectată în mărurtii
a fost organizată în colaborare cu Direcţia
Judeţului Timiş a Arhivelor Naţionale şi Biblioteca Judeţeană
Timiş. Vernisajul a avut loc în ziua de 24 Ianuarie în sala festivă
a Bibliotecii Judeţene Timiş.
2. Expozitie de arheologie: Descoperiri arheologice recente din Banat. Expoziţia a
fost organizată în colaborare cu Muzeul Judetean Arad. Vernisajul
a avut loc în ziua de 20 februarie la sediul Muzeului Banatului.
3. Expozitie documentară: 90 de ani de la primul zbor mecanic din lume intreprins de
către Traian Vuia. Vernisajul a avut loc în ziua de 19 martie la
sediul Muzeului Banatului.
4. Expoziţie documentară: Centenar Victor Vlad Delamarina. Expoziţia a fost
organizată în colaborare cu: Fundaţia Europeană Iosif Constantin
Drăgan
din Lugoj, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş,
Biblioteca Judeteană Timiş, Biblioteca Municipală Lugoj.

1.

Expoziţie

foto-documentară:

documentare.

Expoziţia

Tatiana
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Bădescu,

Vasile

Dudaş

ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ A MUZEULUI
BANA TULUi ÎN PERIOADA 1995-1996*

1995
I. FOENI (corn., jud.
necropolă

Timiş)

aşezare

-

prefeudală

şi

neolitică

aşezare

şi

feudală;

de epoca bronzului
martie - aprilie, Fl.

Draşovean, Mircea Mari~. Nicoleta Toma.
2. SÂNANDREI (corn., jud. Timiş) - aşezare neolitică şi necropolă prefeudală;
iulie, Fl. Draşovean, Mircea Mare, Nicoleta Toma.
3. PARŢA (sat, corn. Şag, jud. Timiş) - aşezare neolitică; iulie, Gh. Lazarovici,
Fl. Draşovean.
4. TIBISCUM (sat Jupa, oraş Caransebeş, jud. Caraş-Severin) - castru roman;
iulie-august, Doina Benea.
5. GĂTAIA (corn., jud. Timiş) - aşezare prefeudală şi feudală timpurie; iulieaugust, Al. Rădulescu.
6. FREIDORF (municipiul Timişoara) - aşezare sec. III-IV d. Hr. şi necropolă
prefeudală; august, Mircea Mare, Nicoleta Toma.
7. FĂGET (oraş, jud. Timiş) - cetate medievală; septembrie, Al. Rădulescu
8. FOENI (corn., jud. Timiş) - aşezare neolitică şi de epoca bronzului
necropolă prefeudală şi aşezare feudală; octombrie - noiembrie, Fl.
Draşovean, Mircea Mari~. Nicoleta Toma.

1996
I. FOENI (corn., jud.
necropolă
Draşovean,

Timiş)

-

aşezare

neolitică

şi

de epoca bronzului,
martie - aprilie, Fl.
Mircea Mare, Dan Ciobotariu, Al. Szentmiklosi, Valentin

prefeudală

şi

aşezare

feudală;

Cedica.
2. FREIDORF (municipiul Timişoara) - aşezare sec. III-IV d. Hr. şi necropolă
prefeudală; iulie, Mircea Mare, Nicoleta Toma.
3. FOENI (corn., jud. Timiş) - aşezare neolitică şi de epoca bronzului,
necropolă prefeudală şi aşezare feudală; iulie, Fl. Draşovean, Dan
Ciobotaru, Al. Szentmiklosi, Valentin Cedică.
4. FOENI (corn., jud. Timiş) - aşezare neolitică şi de epoca bronzului,
necropolă prefeudală şi aşezare feudală; octombrie - noiembrie, Fl.
Draşovean, Dan Ciobotaru, Al. Szentmiklosi, Valentin Cedică.

* Enumerarea s-a făcut în următoarea ordine: localitatea, comuna, judetul,
tipul sitului, epoca istorică, perioada de cercetare, şeful de şantier şi
colectivul.
Mircea Mare
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PUBUCAID IN1RATE ÎN PATRIMONruL BIBUOTECII MUZEULUI
'
BANATIJLUI PRIN SCIIlMB NAŢIONAL, INTERNAŢIONAL, DONAŢil
SI ACHIZITII ÎN PERIOADA 1996 - FEBRUARIE 1997
'

'

VASILE ARJOCA

A. CĂRŢI ROMÂNEŞTI
1. Danciu-Petniceanu Nicolae, Adio în septembrie, Ed. Societatea Literar Artistică
„Sorin Titel" din Banat, Timişoara, 1995.
2. Dr. Gligor Popi, Formarea, dezvoltarea şi activitatea Partidului Român (19231929), din regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor, Ed. Cenaclul Literar
„Tibiscus", Uzdin, 1993.
3. Danciu-Petniceanu Nicolae, Drumul cu sănii, Ed. Mirton, Timişoara, 1996.
4. Marian Florin, Trilogia vieţii, voi. I, II, III, Ed. Grai şi suflet - Cultura
Natională, Bucureşti, 1995.
5. Munteanu Ioan, Ghidul municipiului Timişoara, Ed. Helicon, Timişoara, 1994.
6. Dr. Mircea Muşat, 1940- Drama României Mari, Ed. Fundaţia România Mare,
Bucureşti, 1992.
6a. Marcel Dumitru Ciuca, Procesul Mareşalului Antonescu (Documente) voi. I, II,
Ed. Saeculum-Europa Nova, Bucureşti, 1995.
7. Gh. Iacob, Luminiţa Iacob, Modernizare-Europenism, România de la Cuza Vodă la
Carol al II-iea, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza" Iaşi, 1995, voi. I, II.
8. Petru Călin, Valori ale tiparului european, vdl. I, II, (catalog) editat de
Muzeul de Istorie al jud. Caraş-Severin, Reşita, 1993.
9. Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul în memorialistica „măruntă" sau istoria
ignorată (1914-1919). Ed. Muzeul de Istorie al jud. Caraş-Severin,
Reşiţa, 1995.
10. Aurel Papadopol, Păsările din Muzeul Satului, Ed. Museion, Bucureşti, 1996.
11. Franz Metz, Societatea filarmonică din Timişoara - 125 de ani de la înfiinţare
(1871-1966). Ed. Dinamis Print, Timişoara, 1996 (catalog).
12. Baumann V. H., Aşezări rurale antice în zona Gurilor Dunării, Contribuţii
arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I-IV p. Chr.) Ed.
Institutul de Cercetări Eco-Muzcale, Tulcea, 1995.
13. Ioan Godea, La ceramique, Ed. de Vest, Timişoara, 1995.
14. Stan V. Cristea***, Alexandria - 160 de ani (monografie), Ed. „Teleormanul
Liber", Alexandria, 1994.
15. Stan V. Cristea, Gheorghe Sarău, Publicaţii periodice alexandrene, 1889-1994
(catalog bibliografic), Ed. „Teleormanul Liber", Alexandria, 1994.
16. Danciu-Pctniceanu Nicolae, Nuvele, (donatie), Ed. Mirton, Timişoara, 1995.
17. Danciu-Petniccanu Nicolae, Primul lup de mare, (centenarul Victor Vlad
Dclamarina), donaţie, Ed. Societatea Literar-Artistică „Sorin Titel" din
Banat, Mirton, Timişoara, 1996.
18. Victor M. Jurca Lugojanul, Comoara pictorului începător, (donaţie), Ed.
Fundatia Europeană Drăgan - Filiala Lugoj, Lugoj, 1995.
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19. Gelcu Sefedin Maksutovici, Istoria comunităţii albaneze din România, (donaţie)
Ed. Kriterion, Bucureşti, 1992.
20. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României
(donaţie)
Ed.'
Mari. Campania armatei române din 1918-1919.
enciclopedică, Bucureşti, 1994.
21. Dumitru Ţeicu, Arheologia satului medieval din Banat, Ed. Muzeul de Istoric al
judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1996.
22. Florin Draşovean, Dumitru Ţeicu, Marius Muntean, Hodoni. Locuirile neolitice
şi necropola medievală timpurie, Ed. Muzeul de Istorie al jud. Caraş
Severin, 1996.
23. Mihai Dancus, Sighetu! Marmaţiei. Muzeul Etnografic al Maramureşului. Ed.
Museion, Bucureşti, 1995.
24. Ioan Constantinescu, Mihai Eminescu 1889-1989, Ed. Siidodtdeutsches
Kulturwcrk, Milnchen, 1992.
25. Ioan Biriş, Istoria culturii şi civilizaţiei, (curs) Editat de Universitatea de
Vest, Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie, Catedra de Filozofie,
Timişoara, 1994.
26. Doina Benea, Istoria Universală Antică. I. Orientul antic, Editat de
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie
şi Istorie, Timişoara, 1994.
27. Dan Negrescu, Cultura şi civilizaţie latină în cuvinte, Editat de Universitatea
de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie,
Catedra de limbi clasice, Timişoara, 1995 (curs).
28. Ilona Barzescu, Axiologie, (curs) Editat de Universitatea de Vest din
Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra de
Filosofie, Timişoara, 1994.
29. Dan Negrescu, Texte latine din antichitatea creştină. Antologie de texte, (curs)
editat de Universitatea din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie
şi Istorie, Catedra de limba română şi limbi clasice, Timişoara,
1994.
B. CĂRŢI STRĂINE

1. Dr. Andelko Badurina, Datja i Prijatja primici i izdaci samostana franjevac
trecoredaca glagoljasa u Martin scici na otoku Cresu. Kniga I. 15781618. editat de arhiva Rijeka, Rijeka, 1995.
2. Rastko Rasajski, Bibliografija Radova Feliksa Milekera, voi. III. Ed. Narodni
Muzej u Vrscu i Gradska biblioteka, Vrsat, 1995.
3. Nemet Ferent, Torontalski ci/im, Ed. Muzeja Vojvodine, Forum, Novi Sad,
1994.
4. Marko Popovici, Yjiciki Grad, Ed. Arheoloski Institut Beograd, Beograd,
1995.
5. Jelena Erdelban, Sredhbovekovni nadgrobni spomeniti u oblasti rasa, Ed.
Arheoloski Institut Beograd, Muzej „Ras" Novi Pazar, Beograd,
1996.
6. Vesna Bichici, Srednbovekovna keramika Beograda, Ed. Arheoloski Institut
Beograd, Beograd, 1994.
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7. Sta ni mir Baracichi, Arheolosko nalaziste na Dynavskoj Adi Kraj Ctare Palaik, Ed.
Narodni Muzej u Virstu, Vârsat, 1995.
7. Bozo Otorepec, Gradivo za slovensko zgodovino v arhiv in bibliotekah vidma
(Udine). 1270-1405, Ed. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti
Ljubljana, Ljubljana, 1995.
9. Aleksandar Lukovic, Retrospektivna izloiba slika 1948-1994, Ed. Narodni
Muzej Beograd, Beograd, 1994.
10. Branisla Zivkovic, Mesic, Les dessins desfresques, Ed. Galerie de Malica
Srpska, Novi Sad, 1990.
11. Paul Niedermaier, Der mittelterliche Stădtebau, voi. I, Ed. Siebenburgische
Landeskunde, Heidelberg, 1996.
12. Claus Deimel, Hikuri ba. Peyoriten der Tarahumara, Ed. Landesmuseum
Hannover, Hannovra, 1996.
13. Otto Fitz, Peter Huber, Bergmănische Geduldjlaschen. Ed. Osterreishi sches
Museum fiir Volkskunde, Viena, 1996.
14. Friedrich Goltas, Siidostdeutsches archiv. voi. 36, 37, Ed. R. Oldenbourg
Verlag Mtinchen, 1994.
15. Hans Bergel, Im Spiegellicht des Horizonts. Ed. Stidostdeutsches Kulturwerk,
Mtinchen, 1996.
16. Hans Bergel, Irkundungen und Erkennungen (Notizen eines Neugierigen). Ed.
Stidostdeutsches Kulturwerk, Mtinchen, 1995.
17. Dr. Ortwin Schultz, Zur identifizierung des mozartschădels, Ed. Naturhistorisch
Museum Wien, Viena, 1991.
18. Horst Schăfer, Die Turmuhr Lăsst der Zeit den Lauf. Siebenbiirgen in Bildern Ed.
Stidostdeutsches Kulturwerk, Mtinchen, 1995.
19. Hans Meschendorfer, Otto Mittelstrass, Atlas von Siebenburgen, Ed.
Innenministeri um Baden-Wtirttemberg, Stuttgart, 1996.
19. Allard W. Mecs, Modelsignierte Dekoration auf siidgallisher Terra Sigillata, Ed.
Landesdenkmalamt Baden-Wtirttemberg, Stuttgart, 1995.
20. Eberhard Wagner, Cannstafl, Ed. Landesdenkmalamt Baden-Wtirttemberg,
Stuttgart 1995.
21. Martin Bohm,***, Beitrăge zur Eisenverhiittung auf der Schwăbischen Alb
Landesdenkmalamt Baden-Wtirttemberg, Stuttgart, 1995.
22. Eva Szmodis-Eszlary, The Treasures of the Old Sculpture collection, Ed. Museum of Fine Arts, Budapesta, 1995.
23. Mellersch H.E.L. The Ancient World, Ed. Helicon, Oxford, 1995 (donatie)
24. Storey R.L. The Medieval World, Ed. Helicon, Oxford, 1995 (donatie)
25. Neville Williams, The l:xpanding World, Oxford 1994. (donatie)
26. Neville Williams, Philip Waller, The Modern World, Ed. Helicon, Oxford,
1995, (donatie)
27. Sara C. Bisel, Jane Bisel, Shelley Tanaka, ThesecretsofVesuvius, Ed. A
Hodder & Stoughton I Madison Press, Toronto, 1990 (donatie)
28. Jessica Hodge, Who, s'who in classical mythology, Ed. Bison Books Ltd.
Hong Kong, 1995.
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29. Peter Clayton, Treasures of ancient Rome, Ed. Crescent Books, New York,
1986 (donatie).
30. Edward Gibbon, Gibbon 's decline and fall of the Roman Empire, Ed. Bison
group, Londra, 1995, (donaţie).
31. Lesley and Roy Adkins, Abandoned Places, Ed. Grange Books, Londra,
1996 (donatie).
C. REVISTE ŞI ANUARE STRĂINE
I. Turul, nr. 1992/l; 1,2,3,4/1994; 1,2,3,4,/1995; Ed. de Magyar Orszagos

Leveltar, Budapesta.
2. Medieval Visegrad, Seria III, voi. 4/1995, editat de Institutul Arheologic al
Universitătii Roland Eotvos, Budapesta, 1995.
3. Balacai Kozlemenyek, nr. IV/1996, editat de Muzeumi Igazgat6sag Veszprem.
4. StudiaArchaeologica, nr. 1/1995, editat de A Mora Ferenc Muzeum, Szeged.
5. FoliaArchaeologica, nr. XLIV/1995, editat de Magyar Nemzeti Muzeum,
Budapesta.
6. Arabona, nr. 34/1995, editat de A Xantus Muzeum es. a Gyor-Sopron
Megyei Muzeumok Evkonyve, Gyor.
7. Aro eskereszt, (catalog) Editat de Laczo Dezso Muzeum, Ves-zprem, 1996.
8. Parhuzamok es KulănbOzosegek, Editat de Veszprem Megyei Muzeumi,
Veszprem, 1996 (catalog).
9. Jokai Balatonfiired (catalog) editat de Veszprem Megyei Muzeumi, Veszprem,
1996.
10. MindszentyJozsefVeszpremi Piispăk 1944-1945. editat de Veszpremi Muzeumi
Konferenciak, Veszprem, 1996.
11. Bilgarska etnologia, voi. 1,2,3,4,/1995 editat de Etnografski Institut S Muzei
Pri Ban, Sofia, 1995.
12. Rad Muzeja Vojvodine, nr. 36/1994, editat de Muzej Vojvodine, Novi Sad,
1994.
13. Geografski Zbomik, nr. XXXV/1995, editat de Slovenska akademija znanosti
in umetnosti. Biblioteka, Ljubljana, 1995.
14. Razprave. Dissertationes, nr. XXXVI/ 1995 editat de Slovenska Akademia
Znanosti in Umetnosti, Ljubljana, 1995.
15. Acta Carsologica. Krasoslovni Zbornik, nr. XXIV/1995, editat de Slovenska
Akademija Znanosti in Umetnosti, Ljybljana, 1995.
16. Traditiones. Zbornik Instituta za slovensko narodopisje nr. 23, 24/1994.
editat de Slovenska Akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana,
1994.
17. 20 Vekova novta y Jugoistocinom Banatu, (catalog) editat de Narodni Muzej
Vrsat, 1994.
18. Glasnik, nr. 611995, editat de Muzeja Bana ta, Vrsat, Zrenjanin, Panceo i
Kikinda, Pancevo, 1995.
19. The yugoslav Danube, Basin and the Neighbouring Regions in the 2nd Millennium
B.C., editat de Serbian Akademy of Science and Arts. Institute for
Balkan Studies, Belgrade-Vrsac, 1996.
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20. Annalen des Naturhistorischen Musseums in Wien, nr. 97 A, 97 B/1995, editat
de Naturhistorisches Museum Wien, 1995.
21. Siidostdeutsche Vierteljahres-Blătter, nr. 45/ 1996, editat de Siidostdeutsche
Kulturwerk, Miinchen, 1996.
22. Willdenowia - Annals of the Botanic and Botanica! Museum Berlin-Dahlem.
nr. 26 (112) 1966, editat de Botanic and Botanical Museum, Berlin,
1996.
23. Natur Wissenschaften, nr. 7/96, editat de Max-Planck zur Forderung der
Wissenschaften Gessllscahft Naturforscher und Arzte, Heidelberg,
1996.
24. Unterricht Chem ie, nr. 4/96 editat de Pedagogische Zeitschriften in
Zusammen arbeit mit Klett, Bonn, 1996.
25. Archăologische Nachrichten aus Baden (catalog), editat de Fărderkreis
Archăologie in Baden, Freiburg, 1995.
26. Schweizerisches Landesmuseumm, (catalog) Editat de Schweizerisches
Landesmuseum, Zurich, 1996.
27. Japanische Fotografie der 60-er Jahre (catalog), editat de Ministeriums fiir
Wissenschaft und Kultur, Tubingen, 1996.
28. Monumente! nr. 1-2/1992 editat de Instituti i Monumenteve te Kulture,
Tirana, 1991.
28. Bulletin ofthe National Science Museum, seria A voi 22, nr. 2 şi seria B, voi.
22, nr. 3/1996, editat de National Science Museum, Tokyo, 1996.
29. Natural History Research, voi. 4, nr. 1, editat de Natural History Museum
and Institute, Chiba, 1996.
30. Flora and vegeta/ion in Boso Peninsula, nr. 2/1995, editat de Natural History
Museum and Institute, Chiba, 1995.
31 . Bulletin of the Botanic Gardens of Toyama nr. 1I1996 edi tal de Botanic Garde
of Toyama, 1996.
32. Notizie Archeologiche Bergomensi, nr. 3/1995, editat de Civico Museo
Archeologico, Bergamo, 1995.
33. RivistaArcheologica Dell, Antica Provincia E Diocesi di Como, nr. 211995, editat
de Societa Archeologica Comense, Como, 1995.
34. Prehistoire Ariegeoise, tom L/1995, editat de Soc ie te Prehistorique AriegePyrenees, Foix, 1995.
35. Bulletin de la Societe Archeologique et Historique de l 'Orleanais, nr. 11O/1996
editat de Societe Archeologique et Historique de L, Orleannais, Orleans, 1996.

Reviste, cataloage

şi

. anuare

româneşti

I. Revista Muzeelor, nr. 3/1996, editat de Ministerul Culturii, Bucureşti, 1996.
2. 45 artiste ţărănci din România, prima ediţie a Societăţii de Cooperare
Interbalcanică a Femeilor Române, Bucureşti, 1996.
3. Cucuteni aujourd 'hui, editat de Centre de Recherches sur Ia Civilisation
Cucuteni, Biblioteca Memoriae Antiquitatis II, Piatra Neamţ, 1996.
3. Simpozion - 125 de ani de la înfiinţarea Societăţii filarmonice din Timişoara, (program) editat de Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Timiş,
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Inspectoratul pentru Cultură Timiş, Consiliul Local Timişoara,
1996.
4. Comunicări şi referate, editat de Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii
Prahova, Ploieşti, 1995.
5. Ioan Neculce - Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, serie nouă, i/1995.
editat de CJmplexul Muzeal National Moldova, Iaşi, 1995.
6. Revista Arhivelor, seria a III-a, voi. i, nr. l-2/1995, editată de Asociaţiunea
Arhiviştilor „David Prodan Cluj-Napoca, 1995.
7. Frăţia - Almanah cultural nr. 2/95-96, editat de Societatea literar-artistică
„Tibiscus", Uzdin, 1995.
8. Nymphaea I 1991, editat de Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1991.
9. Crisia nr. XIII/1993, editat de Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1993
10. Banatica, nr. 1311995 editat de Muzeul de Istorie al judeţului Caraş
Severin, Reşita, 1995.
11. Acta Musei Devensis-Sargetia nr. XXV 11992-1994, editat de Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, 1994.
12. Revista Bistrifei nr. VIl/1993, editat de Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Iaşi-Rădăuţi, 1993.
13. Pontica, nr. XX/87, XXI/88-89, XIII/90, XXIV/91, XXV/93, XXVl/95,
editată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
14. Analele Dobrogei - 65 de ani de Ia aparitia primului număr, serie nouă,
anul i, nr. 1, editată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie,
Constanta, 1995.
15. AnaleleBanatului, serie nouă, Arheologie-Istorie, IIl/1994, editat de Muzeul
Banatului, Timişoara, Bucureşti, 1994.
Timişoara,

Valeria Arjoca
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t

MARIUS MOGA

28august1913-24noiembrie1996
A plecat dintre noi profesorul Marius Moga, unul din
ctitorii Muzeului Banatului şi ai
muzeografiei moderne din Banat.
În 1993, Muzeul Banatului
şi Asociaţia Muzeografilor din
Banat îl sărbătorea Ia împlinirea
vârstei de 80 de ani în al doilea
volum al seriei noi a Analelor
Banatului - arheologie - istorie care era în acelaşi timp primul
apărut fără a fi cenzurat. Nu o
să repet cele ce le-am scris cu
acel prilej, omagiind un om de
ştiinţă şi un muzeograf de înaltă
tinută. Voi spune doar că viata
lui Marius Moga s-a împletit cu
viaţa Muzeului Banatului, muzeul
crescând odată cu numărul anilor
profesorului. Dânsul a organizat
prima expozitie ştiintifică de
arheologie a muzeului pe când
acesta era adăpostit în anii
1939-1940, în actuala clădire a Operei şi Teatrului Naţional numită în vremea
acea „Palat Cultural". Vreme de mai bine de un deceniu, a vegheat nu numai
la restaurarea integrală a Castelului Huniade, la mutarea şi aşezarea colcţiilor
muzeului în expoziţii congruente dar şi la prefacerea unui modest muzeu municipal într-o mare instituţi muzeală, cu statut de complex. În anii în care
Marius Moga a condus destinele Muzeului Banatului, acesta (la a 75-a sa
aniversare) a dobândit pentru prima oară în istoria sa un spaţiu adecvat
nevoilor colecţiilor sale dar şi statutului său de muzeu al ţinutului. În aceiaşi
ani prin dezvoltarea continuă a colecţiilor de istorie, arheologie, ştiinţele
naturii şi etnografie, muzeul a dobândit o nouă clădire (în 1971) care
adăposteşte secţia de etnografie şi, de asemenea (din 1966) s-au pus temeliile
Muzeului Satului Bănăţean. În aceşti ani, de la aniversarea a 75 de ani de
existenţă a Muzeului până la sărbătorirea centenarului (1947-1972), colectivul
muzeului a sporit de la 5 persoane la 100 şi tot aproape de douăzeci de ori
au sporit şi spaţiile de expozi\ie, depozitele şi patrimoniul adăpostit în acest
chezaş pentru cultura şi ştiinta ce s-au dezvoltat în Banat. Voi mai aminti că
profesorul Marius Moga a contribuit direct la organizarea sau reorganizarea
modernă a muzeelor din Caransebeş, Lugoj, Reşiţa, Arad, Lipova, Lenauheim,
Sânnicolaul Mare şi Deta. Tot astfel, a vegheat la formarea profesională a unei
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de cercetători şi muzeografi. Deşi s-a pensionat în 1974,
pe malul Mureşului la Păuliş, nu a încetat să urmărească evoluţia
Muzeului Banatului şi repetatele colocvii ce le-am avut cu domnia sa au fost
pentru mine tot atâtea prilejuri de a învăta noi şi noi fapte despre zbuciumul
facerii unui muzeu.
Domnul profesor nu mai este printre noi dar printre zeii protegiuitori ai
Muzeului Banatului, alături de un Sigismund Ormos, Ştefan Berkeszi, Ioachim
Miloia sau Aurel Ciupe se află cu siguranţă şi Marius Moga.
întregi

generaţii

retrăgându-se

OPTO SIT TIBI TERRA LEVI!

Florin
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ABREVIA TIONS BIBLIOGRAFIQUE

AAA - Athena Annals of Archaeology, Athen.
I ACIEBSEE - Actes du premier Congres lnternational des etudes Balkaniques et sud-est
europeens, Sofia, 1969.
II ACIT - Actes du li e Congres International de Thracologie,
ACMIT - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice.

Secţia

Bucureşti,

1980.

pentru Transilvania, Cluj.

ActaArchcarp - Acta Archaeologica Carpathica, Krak6w.
ActaArchHung - Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest.
ActaArchKopenhaga - Acta Archaeologica, Kopenhavn.
ActaHarghitensia - Acta Harghitensia, Miercurea Ciuc.
ActaMN - Acta Musei Napocensis, Cluj.
ActMuz - (Din) Activitatea muzeelor, Cluj.
ActaMP - Acta Musei Porolissensis,

Zalău.

ADATTĂR -Dr. Bar6ti Lajos, Adattar Delmagyarorszag XVIII szazadi tOrtenetehez,
1-111, Temesv6r, 1893-1896.

AEA - Archivo Espafiol de Arqueologia, Madrid.
Aem - Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen aus Asterreich-Ungam, Wien.
A FB - Aktuelle Fragen der Bandkeramik,

Szekesfehervăr.

AfOG - Archiv fur Kunde Osterreichischer Geschichtsquellen, Wien.
AIIC - Anuarul Institutului de Istorie, Cluj.
AISC - Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj.
AJA - American Journal of Archaeology, Baltimore.
AlbaRegia - Alba Regia. Annales Musei Stephani regis, Szekesfehervar.
Alb.Cat - Albanien. Schătze aus dem Land der Skipetaren. Ausstellung Katalog, Mainz
am Rhein, 1989.
AnB (S.N.) - Analele Banatului,

Timişoara.

ANRW -Aufstieg und Niedergang der Romischen Wet, Tubingen
AnStUniv - Analele

Ştiinţifice

ale

Universităţii laşi.

AntHung - Antiquitas Hungarica., Budapest.
Antiquity - Antiquity, Cambridge, Newbury.
APA -Acta Praehistorica et Archaeologica, Berlin.
Apulum - Apulum, Alba Iulia.
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AR - Archeologicke Rozhledy, Praga
ArcAustr - Archaeologia Austriaca, Viena
ArchErt - Archaeologiai Ertesito, Budapest.
ArchHung - Archaeologia Hungarica, Budapest.
Archivi - Archivi di arte prehistorica, Brescia.
ArchJug - Archaeologia Jugoslavica, Beograd.
ArhMold - Arheologia Moldovei, lasi -

Bucureşti.

ArhOlt - Arhivele Olteniei, Craiova.
ArhSofia - Arheologija, Sofija.
ArhVestnik - Arheoloski Vestnik, Ljubliana.
AS - Anatolian Studies. Journal ofthe British Institute of Archaeology at Ankara, London.
Atti X SINBE - Atti del X Simposio Internazionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dall eta
del Bronzo in Europa, Verona.
AVSL - Archiv des Vereins flir Siebenburgische Landeskunde, Hermannstadt (Sibiu).
Kronstadt (Braşov).
Balcanica - Balcanica. Godisnijak Balkan::>loskog lnstituta SANU, Brngrad.
BAME - Beri Adam Muzeum Evkonyve.
Banatica - Banatica,

Reşiţa

BAR - British Archaeological Reports, Oxford
BCH - Bulletin de Correspondence Helenique, Paris.
BCMI - Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti.
BCSP - Bolletino del Centro Camuno di Studi Preistorici, Brescia.
BerRKG - Bericht der Romisch-Germanischen Komission des Deutschen Archaeologischen
Instituts, Frankfurt a.M. Berlin.
BeriBaioghEvk - Beri Balogh Evkonyve.
B!Al - Bulletin ofthe Institute of Archaeology, London.
BKL - Bânyaszati es Kohaszati Lapok, Budapest.
BMI - Buletinul Monumentelor Istorice,

Bucureşti.

BMMKozlemenyei - Bekesmegyei Muzeum Kozlemenyei.
BPI - Bolletino di Paleontologia Italiana, Roma.
BRTEO - Biharmegyei regeszeti es tortenelmi egylet Evkonyve, Oradea, 1888.
BSA - Annuar of the British School of Archaeology at Athens, London.
BSHSH - Bu'etin per Shkencat Shiperore, Tirana.
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CAH - Cambridge Ancient History, Cambridge.
CahRhodaniens - Cahiers Rhodaniens, Valence-sur-Rhone.
Carpica - Carpica,
CercArh -

Bacău.

Cercetări

arheologice. Biblioteca Muzeologica. Muzeul de Istorie a R.S.R.,

Bucureşti.
Cercetări

Istorice -

Cercetări

Istorice,

laşi.

CIL - Corpus lnscriptionum Latinarum, Berlin.
CIT - Thraco-Dacica. Recueli d'etudes a l'occasion du li e Congres lnternational de
THracologie, Bucureşti
Clio - Clio,

revistă

de

publicistică istorică, Timişoara.

CMO - Centenar muzeal
ANA - Cronica

orădean,

Oradea.

Numismatică şi Arheologică, Bucureşti.

ComArchHung - Comunicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest.
ComBR - Comori ale epocii bronzului din România, Catalog,
Naţional de Istorie al României).
Comori - Comori arheologice în regiunea

Porţilor

Bucureşti,

de Fier. Catalog,

1995 (Muzeul

Bucureşti,

1978.

Crisia - Crisia, Oradea.
Cumidava - Cumidava,
Dacia (N.S.) - Dacia,

Braşov.

Bucureşti.

DissPann - Dissertationes Panonicae, Budapest.
DolgCluj - Dolgozatok a Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegtărăbol, Kolozsvar (Cluj).
DolgSzeged - Dolgozatok, Szeged.
Drobeta - Drobeta, Turnu Severin
EDR - Ephemeris Dacoromana. Annuario delta Scuola Romena di Roma.
Erd.Rep. -Erdelyi Regeszeti Repertoriuma, I, 1942, Cluj.
ESA - Eurasia Septentrionalis Antiqua, helsinki.
FBKN - Die Fruhbronzezeit des Karpatenbodens und in die Nachbargebieten Internationales
Symposium, Budapesta-Velem.
Festschrift Pittioni - Festschrift fUr Richard Pittioni zum Siebzigsten Geburtstag,
Archaeologica Austriaca, Beiheft 13, 1976
Fillst - File de Istorie. Muzeul de istorie,

Bistriţa.

FoliaArch - Folia Archaeologica, Budapesta.
FVL - Forschungen zur Volks und Landeskunde, Sibiu
GCBI - Godisnjak. Centar za balkanoloska ispitivanija, Sarajevo.
Germania - Germania, Frankfurt a.M.
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GlasnikMKisM - Glasnik Muzej Kosovo i Metohija, Pristina.
GlasnikSAD - Glasnik Srpskog Arheoloskog Drustvo, Beograd.
GlasnikZMS - Glasnik Zemaljskog Muzeja Basne i Hercegovine u Sarajevu.
GNAPM - Godisnik na Narodnija archeologiceski muzej u Plovdiv.
GodisnikSevBălg

- Godisnik na muzeite ot Sevema

Bălgaria.

Godisniak - vezi GCBI.
B. V. Gonde, 1896 - Die Regulierung des Eisernen Thorres und der ubringen Katarakte an
der unteren Donau, Budapest, 1896
HOME - A Herman Otto Muzeum Evkonyve, Miscolc.
HTRTE - A Hunyadmegyei tortenelmi es regeszeti Evkonyve, Budapest - Deva.
IAI - lzvestija na Arheologiceski Institut, Sofia.
IDR -

Inscripţiile

Daciei Romane,

Bucureşti.

Iliria - Iliria. Studime dhe materiale arheologjike, Tirane.
Iliri

şi

Daci - Iliri

şi

Daci. Catalog, Cluj -

Bucureşti,

1972.

InMemCD - ln Memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974

4 Int. Thr. Conf. - 4'h lnternational Thracian Conference, Boston, 1984.
InvArch - Inventaria Archaeologica. Corpes des ensambles archeologique,

Bucureşti.

IstMitt - lstambuler Mitteilungen, lstambul.
Istraiivanija - Istra.Zivanija, Novi Sad.
IstRom - Istoria României, I,

Bucureşti,

lstros - lstros, Buletinul Muzeului

1960.

Brăilei, Brăila.

JFA - Journal of Field Arcaeology.
JGN - Jahrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte, Miinchen.
JPME - Jannus Pannonius Mt'.1zeum Evkonyve, Pecs.
JRGZM - Jahrbuch des Romisch-Germarischen Zentralmuseums zu Mainz, Mainz
JRS - The Journal of Roman Studies, London.
KFKNB - Kulturen der Friihbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans, Beograd.
KKSE - Konferenca Kombatare e Studime Etnografike, Tirana
Klio - Klio.

Beitrăgc

zur Geschichte, Leipzig.

KozlCluj - Kozlemenyek az Erdely Nemzeti Muzeum Erem es Regiscgtarabol Kolozsvar
(Cluj).
KSI - Kuvendi i Studimene Ilire, Tirana.
Kulturraum Donau - Kulturraum mittlere und untere Donau. Traditionen und Perspektiven
des Zusammenlebens, Reşiţa, 1995.
Latomus - Latomus, Bruxelles.
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Macedoniae AA - Macedoniae Acta Archaeologica, Prilep.
MAGW - Mitteilungen der Antropologischen Geselschaft in Wien, Wien.
MarbStud - Marburger Studien, Marburg, 1938
Marisia - Marisia,
Marmaţia

-

Târgu-Mureş.

Marmaţia,

Baia Mare.

Materiale (MCA) - Materiale

şi Cercetări

Arheologice,

Bucureşti.

Materialy - Srpsko Arheolosko drustvo gradskij muzeij Subotica.
MemAnt - Memoria Antiquitatis, Piatra

Neamţ.

MFME -A Mora Ferenc Muzeum Evkonyve, Szeged.
MIA - Materialy i issledovanija po arheologji SSSR, Moskva.
şi

MIMBuc - Materiale de Istorie
MittAI - Mitteilungen des
Budapest.

Muzeografie,

Archăologischen

Bucureşti.

Jnstitutes der Ung. Akad. der Wissenschaften,

MKE - Muzeumi es Konyvtari Ertesit6, Budapest.
MuzNat - Muzeul

Naţional

(de Istorie),

Bucureşti.

NC - The Numismatic Chronicle, London.
NK - Numizmatikai Kozlony, Budapest.
NListy - Numismaticke Listy, Praga.
NNU - Nachrichten aus Niedersachsen Urgeschichte, Lepzig, Hildesheim.
NumSbor - Numismaticky Sbornik, Praga.
OmCD - Omagiu lui Constantin Daicoviciu,

Bucureşti,

1960

PBF - Praehistorische Bronzefunde, Berlin.
PBG - A Pedro Boscch-Gimpera en el septuagessimo aniversario de su nascimento, Mexic,
1963.
PJZ - Praistorija J ugoslovenskih Zemal ija, Sarajevo.
PMMB -

Publicaţiile

Pontica - Pontica,

Muzeului municipiului

Bucureşti, Bucureşti.

Constanţa.

Posebna izdania - Posebna izdania, Sarajevo.
PPS - Proceedings of the Prehistoric Society, Cambridge, London.
Praehistorica - Praehistorica. lnternationales Symposium, Praga.
Prehistorische - Archeologie in SOdoteuropa - SOdoteuropa zwischen 1600 und I OOO v.
Chr., Berlin.
PMJHD -

Publicaţiile

Muzeului

Potaissa - Potaissa. Studii
PresiAlp -

Pri~istoria

Judeţului

şi comunicări,

Hunedoara, Deva.
Turda.

Alpina, Trento.
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Pulpudeva - Pulpudeva. Semaines philippopolitaines de l'historie et de la culture thrace,
Sofija.
PZ - Praehistorische Zeitschrift, Berlin-Lepzig.
RadVM - Rad Voivodjanskih Muzeja, Novi Sad.
RegFuz - Regeszeti Fiizetek, Budapest.
Repertorium - Roska Marton, Erdely regeszeti repertorium. I. Oskor. Thesaurus
antiquitatum Transilvanicarum. Tom I. Praehistorica, Cluj, 1942.
Bucureşti.

Revlst (RI) - Revista de Istorie,
RevMuz - Re:vista Muzeelor,
RevMuz - Revista Muzeelor

Bucureşti.
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Bucureşti.
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RGF - Romisch-Germanischen Forschungen, Berlin.
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Banat-Crişana, Timişoara.

Monumentelor. Monumente Istorice
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de

Artă, Bucureşti.

- Romer in Rumanien. Ausstellungs Catalog, Koln, 1969.

RRH - Revue Roumaine d'Histoire,

Bucureşti.

SA - Studia Albanica, Tirana.
Sargeţia

-

Sargeţia.

Buletinul Muzeului

Judeţean

SCIA - Studii

şi Cercetări

de Istoria Artei,

SCIM - Studii

şi cercetări

de istorie medie,

SCIV (A) - Studii

şi Cercetări
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de
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de Istorie Veche
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1964.

Numismatică, Bucureşti.

SH - Studime Historike, Tirana.
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Timişoara.

SIArch - Slovenska Archeologia, Bratislava.
SMIM - Studii
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Istorie

Militară.

Muzeul Militar Central,

Bucureşti.
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referate privind istoria României,

Bucureşti,
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Etnografie,
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Satu Mare.

Muzeul Brukenthal. Arheologie-Istorie, Sibiu.
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StDac - Studii Dacice, Cluj, 1981.
StudCJas - Studii Clasice,

Bucureşti.

Studentski Proucivanija - Studentski Proucivanija, Sofijski Univ., lstoriceski Fakultet,
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Studia Balcanica - Studia Balcanica, Sofija.
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StZ - Studije Zvesti Archeologicky ustav SAV, Nistra, Bratislava.
Swiatowit - Swiatowit. Annuaire de L'archeologie prehistorique polonaise, Warszawa.
SympThrac - Symposia Thracologica.
Thracia - Thracia, Sofija.
Thraco-Dacica,

Bucureşti.
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Tibiscus - Tibiscus,
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de Etnografie
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Istorie,
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Timişoara.

TIR, L. 34 - Tabvla Imperii Romani. Aqvincum - Sarmizegetvsa- Sirmivm. L. 34, Budapest,
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Universitătsforschungen
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VAH - Varia Archaeologica Hungarica, Budapest.
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Wien~:r

Prahistorischer Zeitschrift, Wien.

YOUGDANBAS -The Yougoslav Danube Basin and the Neighbouring Regions in the 2nd Millenium B.C., Syrnpozium Vrsac 11-14 Oct. 1995, Belgrad-Vrs:ic, 1996.
ZAnt - Ziva Antika, Scoplje
ZborNM - Ybornik Radova Narodnog Muzeia, Beograd.
ZborStip - Zbornik na Stipskiot Naroden Muzej, Stip.
ZfA - Zeitschrift fur Archaologie, Berlin.
ZfE - Zeitschrift ftir Ethnologie, Berlin.
Ziridava - Ziridava, Studii

şi cercetări,

Arad.

ZMS - Zbornik za prustvene nauke Matice Srpske, Novi Sad.
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