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INDUSTRIA LITICĂ CIOPLITĂ A GRUPULUI FOENI DE LA ALBA IULIA LUMEA NOUĂ
Comportament tehnic, morfologie, preferinţe
Ion C.

Băltean',

Mihai Gligor",

Călin

G.
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Cuvinte cheie: industria litică, Neolitic târziu, Grupul Foeni.
Keywords: lithic industry, Late Neolithic, Foeni group.
Introducere
Aşezarea preistorică

de la Lumea Nouă este
situată în partea de NE a oraşului Alba Iulia şi
a fost semnalată în anul 1942. Mai multe
campanii arheologice au fost executate între
anii: 1944-1947, 1961-1963, 1976, 1995-1996
(Gligor 2006b; 2007b ). De aceste săpături se
leagă numele unor reputaţi arheologi ce şi-au
orientat preocupările asupra Neoliticului
transilvă-nean, cum sunt: Ion şi Dumitru
Berciu, Iuliu Paul, Ioan Al. Aldea. În perioada
2003-2007 cercetările arheologice au fost
coordonate de Mihai Gligor şi s-au desfăşurat
exclusiv sub forma săpăturilor preventive
(Gligor 2003; 2006a; Gligor et a/ii. 2005-2006;
2006; 2007). Aşezarea neolitică se întinde pe o
mare suprafaţă (aprox. 40 ha), ea ocupând
unitatea morfogenetică considerată a fi terasa a
doua a Mureşului. În stadiul actual al
cercetărilor, pentru perioada neolitică şi
eneolitică, stratigrafia sitului de la Alba IuliaLumea Nouă se prezintă astfel: Vinca B-C Lumea Nouă - Foeni - Petreşti - Coţofeni.
Prin cercetările din perioada 2005-2006 cu
precădere, au fost identificate mai multe
structuri delocuire de tip bordei, precum şi
locuinţe de suprafaţă, cu materiale arheologice
ce se încadrează în repertoriul de forme şi
decor considerate definitorii pentru evoluţia
comunităţilor grupului Foeni (Gligor et a/ii.
2005-2006, 161-172, Fig. l; 2007, 39-49, PI.
V; Gligor 2007c, 55/nr. 33, 57/nr. 37, 58/nr. 39,
59/nr. 40, 60/nr. 45). Comparativ cu
materialele provenite din situl eponim din
Banat, putem conchide că ceramica arondată
grupului Foeni de la Lumea Nouă
·Muzeul Banatului Montan Reşiţa (colab.),
e-mail: ion.baltean@rmgc.ro.
··Universitatea "l Decembrie 1918" Alba Iulia,
Facultatea de Istorie şi Filologie.
···Călin G. Tămaş, ctamas@bioge.ubbcluj.ro.
··-· Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea
de Biologie si Geologie, Departamentul de Geologie.

documentează

o fază dezvoltată din evolutia
purtătorilor acestui grup cultural. În spriji~ul
acestei afirmaţii vin şi datele C 14 AMS, ce
lncadrează locuirea Foeni de la Lumea Nouă în
intervalul 4690-4450 calBC (Gligor 2007b;
Gligor 2008). Datelor C 14 se adaugă datele de
cronologie absolută obţinute prin metoda
termoluminiscenţei, cu vârste cuprinse în
intervalul 6.6-6.3±0.9 Ka (Benea et alii. 2007,
Fig. 2, Tab. 1).
Problematica complexă rezultată din
studierea originii şi evoluţiei acestui grup
cultural, considerat de factură sudică şi stând la
baza genezei culturii Petreşti (Draşovean 1994;
1997; 2003; 2004; 2005; 2006; Gligor 2006b;
2007a; 2007b; 2007c; 2008), impune în acelaşi
timp şi acordarea unei atenţii deosebite
studiului industriei litice cioplite (Băltean
2006).
Reprezentativ pentru locuirea Foeni de la
Lumea Nouă este un complex adâncit de tip
bordei (B 1/Sp. 11-2005), situat în zona C a
aşezării
(Gligor 2007a, PI. I). Groapa
bordeiului are o formă aproximativ ovală, cu
dimensiuni de 4,00m x 3,40m şi adâncimea
maximă -2,62m. Au fost depistate două gropi
pe zona conturului nord-estic a bordeiului, de
formă circulară. În zona centrală s-a practicat
un şanţ de formă ovală, pe direcţia SE-NV, cu
lungime de 1,30-l,40m şi lăţime de 0,60m, în
interiorul căruia au fost observate cu claritate
două gropi circulare, dispuse la extremităţi.
Credem aşadar că bordeiul a avut amenajat un
acoperiş în două ape, susţinut de parii laterali
cu grosimea de 15-20cm, precum şi de doi
stâlpi centrali, cu diametrul de aprox. 30cm
(Gligor 2007a, 1-2; Fig. 2). Bordeiul Bl a
oferit un bogat material arheologic şi a permis
totodată stabilirea caracteristicilor tipologicostilistice a ceramicii grupului Foeni de la
Lumea Nouă (Gligor 2007a, 3-13, Fig. 3-7, PI.
II-XVIII; 2007c, 54-61; nr. 31-32, 34-36, 38,
42-44).
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Analize petrografice, mineralogice şi micropaleontologice
Ansamblul litic furnizat de complexul B li
Sp.II-2005 cuprinde 113 piese realizate pe suporturi diverse, din diferite tipuri de roci silicioase. Astfel, din punct de vedere macroscopic,
structura acestui ansamblu litic poate fi prezentată
prin histograma alăturată ce stă la baza eşantio
nării necesare analizelor petrografice, mineralogice şi micropaleontologice.
Aşa cum reiese din histograma alăturată
putem vorbi de existenţa a trei mari zone,
diferenţiate atât la nivel macroscopic cât şi
microscopic (vezi mai jos studiul microscopic).
Practic, zona I (ZI), este definită a fi zona cu
rază de până la 15 km în jurul sitului din care
provine cea mai mare parte a materiei prime
folosite în ansamblul litic avut în discutie.
Zona II (Z2) cuprinde un ansa~blu litic
provenit din zona central-nord bănăţeană din
depozite sedimentare ce conţin niveluri silicioase
ce aparţin următoarelor formaţiuni geologice:
„Calcarele de Gumpina", „Calcarele de Valea
AYJinei" şi „Calcarele de Brădet" . Practic această
zonă are o rază de până la 100 km (Foto. 1).
Materia primă din această zonă comportă un
tratament special suferind un amplu proces de
reutilizare/reactivare după regionalizarea şi/sau
izolarea apărută după sosirea grupului uman în

Foto. 1. Arii
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situl de la Lumea Nouă, datorată în special lipsei
materiei prime de bună calitate.
Ultima zonă evidenţiată (Z3) în urma analizelor
macroscopice se referă la cele câteva piese finite
(piese componente pentru seceră, gratoar pe capăt
de lamă) ce pot fi întâlnite, ca materie, primă, în
arealele sudice ale culturilor neolitice. In termeni
generali, acest tip de silex este denumit adesea în
literatura arheologică ca fiind de tip „prebalcanic".
Uneltele în discutie nu sunt însotite de materiale
atipice, ele fiind practic utilizate până la epuizare,
iar materia primă de bună calitate nefiind accesibilă a impus reactivarea lor. Tot acestei zone (Z3)
îi atribuim şi cele 7 piese microlitice din obsidian.

populaţiei

pentru procurarea materiei prime.

Proba nr. 1 (Foto 1 A, B)
Denumirea rocii: Calcar bioclastic silicifiat
Descriere microscopică: Roca iniţială a fost
un calcar bioclastic, probabil de tip grainstone
intraclastic bioclastic. Silicifierea secundară a
afectat în principal cimentul carbonatic (Foto
1 A,B) . Examinarea microscopică permite
recunoaşterea unor fragmente de echinide, ooide,
peloide şi intraclaste care au rămas neafectate
în urma procesului de silicifiere. Silicifierea
manifestată la nivelul cimentului carbonatic
a determinat creşterea compactităţii acestui
petrotip. Macroscopic, acest material litic are
un uşor aspect poros, fiind pigmentat cu nuclei
deschişi la culoare.

aproape completă a spaţiilor intergranulare,
precum şi la substituţia parţială a unor particule
carbonatice, iar cimentul carbonatic iniţial
a fost înlocuit cu un ciment silicios. Aportul
substanţial de silice a determinat modificări
vizibile şi macroscopic dacă este să comparăm
proba 2 cu proba 1. Proba 2 are aspect mult mai
compact şi uniform, iar zonele de pigmentaţi e
cu nuanţe deschise, cu alte cuvinte particulele
carbonatice mai bine dezvoltate, sunt mai rare
şi mai puţin pronunţate. Calitativ, proba 2
reprezintă un material litic de mai bună calitate
decât proba 1.

FOTO 1

Proba nr. 1
Imagine macroscopică

Proba nr. 2 (Foto 2 A, B)
Denumirea rocii: Calcar bioclastic silicifiat
Descriere microscopică: Roca iniţială a
fost un calcar bioclastic , probabil de tip
grainstone bioclastic. Silicifierea secundară a
afectat cimentul carbonatic şi unele particule
carbonatice (Foto 2 , B). Microscopic pot fi
recunoscute fragmente carbonatice de briozoare,
ooide , peloide şi intraclaste care au rămas
neafectate în urma procesului de silicifiere.
Comparativ cu proba I, silicifierea este mai
intensă , cimentul carbonatic fiind practic
absent. Depunerea silicei a dus atât la umplerea
13
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FOT02
Proba nr. 2
I magi ne macroscopică

cadrul sit ului Şeuşa 1 , situat în proximitatea
sitului Lumea Nouă (secţ. 6) (Bă ltean 2003,
207-21l;2005, 12-13).
FOTO 3

Proba nr. 3
Imagine macroscopică

Proba nr. 3 (Foto 3 A, B)
Denumirea rocii: Calcar pelagic silicifiat
Descriere microscopică: Roca iniţială a fost
un calcar micritic pelagic, de tip wackestone
bioclastic. Această rocă carbonatică a suferit
un proces intens de silicifiere. În partea
inferioară (Foto 3, A,B) silicifierea sec undară a
afectat atât bioclastele cât şi matricea micritică
(Foto 3, B). Bioclastele sunt reprezentate prin
radiolari şi spicuii de spongieri. Caracterul
micritic al rocii (elemente constitutive cu
dimensiuni foarte mici) precum şi silicifierea
deosebit de intensă au determinat transformarea calcarului preexistent într-un produs
litic cu caractere similare unui silex în care
însă, microscopic, silicea apare microcristalină
echigranulară . Comparativ se poate examina
silexul galben de bună calitate descoperit în
14

1
A nalize le în secţ iun e subţire ne-au parvenit după
predarea la tipar a stud iului menţionat , motiv pentru care
sectiunile subtiri efectuate au rămas inedite. Multumim
şip~ această c~le dr. Marius Ciută pentru amabi lit~tea de
a ne pune la di s poziţie materiale litice de la Şeuşa.

Proba nr. 4 (Foto 4 A, B)
Denumirea rocii: Calcar bioclastic silicifiat
Descriere microscopică: Roca iniţială a fost

Proba nr. 5 (Foto 5 A, B)
Denumirea rocii: Silicolit brecifiat
Descriere microscopică: Roca este formată din

un calcar bioclastic, probabil de tip grainstone/
packstone intraclastic bioclastic. Silicifierea
secundară a afectat cimentul carbonatic şi unele
particule carbonatice (Foto 4, B). Cu toate acestea,
microscopic mai pot fi recunoscute fragmente
carbonatice de echinide, peloide şi intraclaste
care au rămas neafectate în urma procesului
de silicifiere. Cimentul silic ios secundar nu a
substituit integral cimentul carbonatic primar
astfel încât se păstrează remanent în cadrul
rocii zone cu ciment carbonatic preponderent.
Acest lucru se reflectă şi la nivel macroscopic
prin variaţiile de culoare cenuşiu - roşcat care
indică şi intensităţi diferite de silicifiere în cadrul
acestui material litic .

claste cu forme angulare cuprinse într-un liant
argilos-feruginos. Materialul litic examinat microscopic este alcătuit din claste angulare de silice amorfă şi microcristalină înglobate într-un
liant argilos feruginos de tip fisurai. Clastele
predomină net comparativ cu I iantul care
obturează complet protocavităţile rezultate în
urma brecifierii, „sudând" astfel microbrecia.
Aportul feruginos , prin coloraţia specifică oxihidroxilor de fier imprimă şi culoarea vizibilă
macroscopic, caracteristică acestui tip de
material litic (si lex de tip Bănăţean) .

FOT04

FOTO 5

Proba nr. 5
Imagine macroscopică

Proba nr. 4
Imagine macroscopică
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Proba nr. 6 (Foto 6 A, B)
Denumirea rocii: Radiolarit
Descriere microscopică: Roca este un silicolit
· format preponderent din testuri de radiolari şi
spicuii de spongieri (Foto 6, A). Aceste bioclaste
sunt prinse într-un liant reprezentat prin opal şi
calcedonie (Foto 6, A), impregnat cu pigment
hematitic (Foto 6, B). Ţinând cont că atât radiolarii
cât şi spiculii de spongieri au o compoziţie
silicioasă, roca examinată are o compoziţie
exprimată aproape exclusiv din silice.

FOT06

16

Proba nr. 6
Imagine macroscopică

Proba nr. 7 (Foto 7 A, B)
Denumirea rocii: Radiolarit
Descriere microscopică: Roca este silicolit
cu textură microcristalină. În cadrul acestui
petrotip au fost identificaţi radiolari şi spicuii de
spongieri . Procesele de recristalizare au condus
la ştergerea limitelor şi dispariţia majorităţii
componenţilor carbonatici primari . Materialul
litic este compact şi nefisurat.

FOTO 7

Proba nr. 7
Imagine macroscopică

Proba nr. 8 (Foto 8 A, B)
Denumirea rocii: Andezit bazaltoid
Descriere microscopică: Rocă vulcanică extruzi vă cu o masă fundamentală exprimată prin sticlă
vulcanică ş i microlite. Roca are structură porfirică (vitrofirică) , cu fenocristale de feldspaţi plagioclazi (majoritari), feldspaţi potasici (subordonat), clinopiroxeni şi olivină. Mai apar şi minerale
opace (pirită) sub formă de aureole în jurul
cristalelor de olivină. Roca examinată nu prezintă
alteraţii hidrotermale, este compactă şi nefisurată.

FOTO 8

Proba nr. 8
Imagine macroscopică

Roca este uşor fisurată, evidenţiindu-se două
etape de fisurare, din care prima dintre ele pare să
fi fost mai intensă (vezi Foto 1OA, B). Fisurile din
prima generaţie sunt umplute cu silice microcristalină, mai larg cristalizată comparativ cu restul
rocii. Pe aceste fi suri s-au acumulat şi oxi-hidroxizi de fier şi mangan care imprimă o coloraţi e
mult mai închisă acestor fisuri, după cum se poate
observa şi macroscopic. Comparativ cu proba 5,
similară din punct de vedere petrografic, proba 9
nu este brecifiată, fiind mai compactă şi posedând
o coloraţie mai galbenă . Proba 5 are culoare mai
lnchisă datorită prezenţei unei cantităţi mai
importante de liant feruginos care obturează
spaţiile dintre microfragmentele breciei.

FOT09

Proba nr. 9
Imagine macroscopică

Proba nr. 9 (Foto 9 A, B)
Denumirea rocii: Silicolit brecifiat
Descriere microscopică: Roca este formată
preponderent din silice amorfă şi microcristalină.
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Proba nr. 10 (Foto 10 A, B)
Denumirea rocii: Calcar micritic bioclastic
Descriere microscopică: Roca este un calcar
de tip wackestone bioclastic. Conţine testuri de
ostracode şi fragmente de lamelibranchiate cu
test subţire.
FOTO 10

Proba nr. 10
Imagine macroscopică

Proba nr. 11 (Foto 11 A, B)
Denumirea rocii: Calcar pelagic silicifiat
Descriere microscopică: Roca iniţială a fost un
calcar micritic pelagic, de tip wackestone
mudstone bioclastic. Silicifierea secundară a
afectat atât bioclastele cât şi matricea micritică
(Foto 11, B). Bioclastele sunt reprezentate prin
foraminifere planctonice şi resturi de radiolari.
Componenta carbonatică a fost integral substituită de sili ce. Comparând acest material litic cu
cel descoperit şi cercetat în cadrul sitului de la
Şeuşa, se observă similitudinea dintre materialul
litic furnizat de proba 11 de la Lumea Nouă ş i
secţ. 6, 7 şi 8 de la Şeuşa-La CărareaMorii 2 .
FOTO 11

2

Proba nr. 11
Imagine macroscopică

Mentionăm că

folosirea informatiil o r furnizate de

secţiu 1;ilc de la Şeuşa , nu are nici ~ va lenţ ă c ul turalcronologică, subliniază

doar similitudinea un e i ar ii
pentru o comunitate de origine s udic ă.
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sursă

***

Aria sursă: Aparenta contradicţie între
terminologia geologică utilizată pentru
materialele litice studiate, în marea lor
majoritate denumite „calcare" (1, 2, 3, 4, 1O,
11) şi utilizarea lor specifică unui material
silicolitic rezidă din transformările pe care roca
iniţială carbonatică le-a suferit din stadiul de
sediment la cel de rocă sedimentară
(diageneză). Siliciferea intensă ce le-a afectat
le-a transformat în timpul diagenezei într-un
nou tip de rocă, denumit generic silicolit, un
material cu calităţi prin prisma utilizării lui de
către omul preistoric.
În ceea ce priveşte posibila arie sursă a
materialelor litice de origine sedimentară,
există două posibilităţi, respectiv o sursă
proximală şi o alta distală în raport cu situl
Lumea Nouă. Aria sursă proximală o reprezintă
„ Stratele c11 Aptychus" (sens strict) (Ilie 1931;
193 6). Aceste „ Strate cu Aptych11s" sunt cele
mai reprezentative depozite marine de apă
adâncă din arealul Munţilor Trascău şi conţin
niveluri silicifiate sub formă de benzi sau
noduli. Este vorba de aşa numitele „Calcare cu
silexuri" (Ilie 1936), care aflorează atât la baza
rocilor carbonatice din creasta Bedeleu Râmeţi, cât şi pe flancul estic al rocilor
metamorfice ce alcătuiesc culmea Trascău.
Aria sursă distală o reprezintă depozite
geologice similare din punct de vedere al
compoziţiei petrografice care aflorează din
abundenţă în zona Banatului (Bucur 1997).
Cele mai reprezentative depozite sedimentare
din Banat ce conţin niveluri silicioase aparţin
următoarelor formaţiuni geologice: „Calcarele
de Gumpina", „Calcarele de Valea Aninei'' şi
„Calcarele de Brădet". Aceste niveluri
silicioase apar fie sub formă de secvenţe
silicioase continue fie sub formă de accidente
silicioase izolate. În ceea ce priveşte aria sursă
a materialului litic de origine magmatică
(proba 8), acest material litic prezintă
caracteristici mineralogo-petrografice specifice
unui andezit bazaltoid, respectiv o rocă
vulcanică extruzivă. Ca arie sursă pentru acest
petrotip poate fi propus arcul vulcanic al
Munţilor Trascau, sau chiar lanţul Carpaţilor
Orientali. În ambele cazuri, produsul litic a
putut fi executat şi dintr-un galet colectat fie de
pe valea Mureşului fie de pe alte văi care
drenează Munţii Trascău.
Aria sursă denumită

generic Zona III
cuprinde materialele litice alogene identificate
în arealele sudice ale mai multor culturi neolitice, precum şi cele câteva piese din obsidian.

Analiza tehnologică
Analiza tehnologică a ansamblului litic
furnizat de bordeiul B l/Sp.II/2005 a pus în
evidenţă următoarele tipuri de suporturi:
Tip suport
60
51

50
40

30
20

14

I

10

--

Practic, reiese limpede din histograma de
mai sus caracterul laminar al acestei industrii
litice ce are însă şi o componentă aşchială,
datorată materiei prime de calitate inferioară,
ce a generat un număr mare de aşchii atipice
sau suporturi cu morfologie inadecvată.
Aceeaşi cauză duce la generarea unui număr
mare de piese fragmentare, situaţie evidenţiată
şi prin histograma alăturată la care mai trebuie
adăugat şi faptul că, deşi fragmentare,
suporturile laminare erau păstrate deoarece
reprezentau un produs de debitaj nu tocmai
facil de obţinut în condiţiile date.
Stare suport
45

40
35

30

25
20
15
10

Numărul mic de elemente ce provin din
primele faze ale debitajului reprezintă un
argument ce susţine pe de o parte caracterul
alogen al materiei prime, iar pe de alta faptul că
materia primă locală era prelucrată iniţial în
zona sursă, în aşezare fiind aduse doar aşa
numitele piese suport iniţiale (piese cu
morfologie apropiată de cea a produsului finit)
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Faza de debitaj
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Legenda: Faza de debita}: 2 Lamă cu creste pe l versant+ l versant natural abrupt; 4 Aşchie corticală; 10
Lamă sous-crete pe l versant + l negativ unidirecţional; 20 Neocrfite l versant + 1 negativ unipolar; 22
Lamă cu I versant cortical + 1 negativ unipolar; 22a Lamă cu 1 versant cortical + 2 negative unipolare;
23 Lamă cu residuu cortical + 1 negativ unipolar; 23a Aşchie cu residuu cortical; 25 Aşchie cu negative
anterioare pluridirecţionale; 27 Aşchie cu 1 versant natural+ I negativ unidirecţional; 40 Lamă PD cu 2
versanţi simetrici; 41 Lamă PD cu 2 versanţi asimetrici; 4laAşchie laminară cu 2 versanţi asimetrici; 4lb
Aşchie cu 2 negative unipolare asimetrice; 42 Lama PD cu 3 versanţi simetrici; 43 Lama PD cu 3 versanţi
asimetrici; 43aAşchie laminară cu 3 versanţi asimetrici; 43b Lamă PD cu 4 versanţi asimetrici paraleli; 44
Lamă PD cu mai mult de 4 versanţi; 45 Lama PD cu negative unipolare paralele + 1 negativ convergent
distal; Ep Nucleu epuizat; lnd Indeterminabilă.

ce urmau a fi finite într-o etapă ulterioară
(blanks). Reţinem în acest context existenţa a
doar câtorva piese corticale sau cu suprafeţe
corticale mai mari de 50%, lamă a crfi!fe sau
piese de tip sous-cr{!te. Pentru o analiză detaliată a fazei de debitaj din care provin suporturile ce compun ansamblul litic avut în vedere
trebuie consultată histograma de mai jos ce are
la bază sistemul dezvoltat de S. Soriano
(Soriano et ali 2007), adaptat realităţilor impuse de lotul de materiale litice avut în vedere.
Astfel, referitor la faza de debitaj din care
provin piesele litice analizate, suntem de părere
20

că suportul

morfologic căutat/dorit este cel de tip
lamelar/laminar cu 2 sau 3 versanţi sime-trici sau
asimetrici (grupele tehnologice 40, 41, 42 şi 43).
Numărul ridicat de piese ce se înscriu în grupa
tehnică 25 -Aşchii cu negative pluridirecţionale
are la bază constrângerile impuse de materia
primă provenită din Zona I şi sunt legate de
gesturile tehnice succedate pentru crearea unui
plan de lovire şi a unei suprafeţe de debitaj
propice pentru extragerea suporturilor laminare.
Practic, suporturile litice dorite sunt caracterizate de o regularitate medie a marginilor şi
a negativelor desprinderilor anterioare la care se

folosite cu predilecţie în asociere cu două tipuri
de percuţie~: di~ectă, dură _sau tangenţială, fapt
ce impunem cateva cazuri spargerea talonului.
. Materia pri1!1ă de bună calitatea provenită
dm Zonele II şi III a fost prelucrată prin procedee tehnice speciale, şi anume prin exploatarea „crestelor" evidenţiate prin planurile de
lovire diedre şi faţetate. Menţionăm că
taloanele de tip punctiform pot fi întâlnite doar
la suporturile din obsidian şi sunt rezultatul
unei tehnici speciale de cioplire, prin presiune.
Pregă tirea desprinderii es te realizată în
două moduri , unul dominant, identificat la 33
d~ piese, prin desprinderi scurte marginale, la
mv~lul c?rnişei şi, altul (4 piese) prin desprinderi ~ami~are convergente realizate pe partea
proximala a unor suporturi laminare. Având în
vedere structura acestui ansamblu litic din
pu~ct de vedere al stării de conservare a suporturilor, la 70 de piese nu a putut fi identificată
tehnica de pregătire a desprinderii .
Aş~ cu~. am menţionat , principalul tip de
percuţie utihzat este cel direct, cu percutor dur,
f?losit cu pre dil ecţie la desprinderea suporturilor aşchiale masive pentru realizarea unui
plan de lovire adecvat, adesea realizate din
materie primă provenită din aria sursă I la care
s_e ':d~ug~ tehnică ~e percuţie directă tangenţiala iar m 6 cazun suntem de părere că s-a

Regularitatea suporturilor

so r-------------------·----·------ ·------------··-··-··-·- _____
52
50

t---- - - - - -

30

20

Regularitate scazuta

Regularitate rredie

Regularitate J'Tflre

adaugă o altă trăsătură căutată de omul preistoric
de la Lumea Nouă şi anume să fie plate (34 piese)
sau cel mult uşor curbate (54 piese) comparativ cu
numai 9 piese cu o curbură accentuată dintre care
unele provin din fazele initiale ale lantului
operator sau reprezintă accide~te de debitaj de tip
outrepasse. Alături de acest tip de accident de
debitaj au mai fost observate frecvente accidente
de debitaj de tip reflechi cauzate în primul rând de
fisurile existente în blocul de materie primă (a se
vede~ s~pra r~zultatul analizelor microscopice)
dar şi cateva piese cu rol important din punct de
vedere tehnologic, cum ar fi o piesă de tip tablette
de ravivage, lame sous- crete.
Tip uncah:1
Aşc h ie

de

amenajare

a

lanu lui de Jo,·ire
Acc ident de dcbitnj de tip

Lun~imc

L;1timc

Gru .~imc

Mittcric

T ip

f:I Z ll
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(mm )
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13.0l
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4-L44
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20

11110 11
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c

N

Al

N
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3<,72

9,8 1
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2l

c
c

32.09

38 ,0 1
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2l

c

N

Aşchie ma s i \ă

55 ,KR
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lnd

N
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Nucleu cpui7..at unipolar

• 9,24

36. I R

30.4 X

:t2
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Ep

c

Plf F

Dl

foblctre di: ravivage

3 1,6 1

27. 11

11.62

z2

fi

lnd
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l 8.l 8

25.49

16,23

zi

BI

N

DT

59.2 1

14. 19

13

zi

BI

.--!!J.!.!..!J:f!_O.\'S('

Aşc hi e

de

omcnajare

a

lanului de Io\ irc
Aşc h ie

de
amc1111jarc
lanulu i de lodrc

a

Accidcnl de dcbilaj de tip
011trepa.\'.1"('

c

T

N

Dl
Al

Dl

Dl

c lamadcti .'iom·-cri:le

La.m i\ suus-crew

Din punct de vedere metric, industria litică
de la Lumea Nouă se caracterizează printr-o
morfometrie medie situată în jurul valorilor L32~25 mm, l_-19,16 mm şi g-6,81 mm. Aceeaşi
umtate metncă a ansamblului litic rezultă şi din
graficul de distribuţie creat pe baza raportului
lăţime vs. grosime. Dat fiind numărul mare de
piese fragmentare nu se impune o prezentare
grafică a raportului lungime vs. lătime.
Din punct de vedere tehnic', caracterul
precar al materiei prime a impus folosirea cu
pre_dilec:_ţie~ a pl~nurilor de lovire largi situaţie
rehe_fata m hi~tograma de mai jos prin
dommarea clara a taloanelor de tip neted,

10

MO

IND
Raport Latime - Grosime

21

ANALELE BANATULUI, SN„ ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI , 2008

Tip Talon
40
36
35
30
25
20
15
10
5

o
Neted

Oedru

Fatetat

Linear

Cortical

R.mct~orm

Suprimat

Spart

Af F

Af L

3.

1.

Foto 2. Tipuri de taloane. 1-2 diedru, 3. neted

Foto 3. I accident de debitaj de tip outrepasse, 2. Tablette de ravivage, 3. nucleu unipolar

utilizat o

percuţie

moale cu percutor organic.
planului de lovire şi utilizarea
presiunii pusă în evidenţă prin existenţa celor 4

Pregătirea

22

taloane de tip punctiform se rezumă exclusiv la
obţinerea celor câteva suporturi din obsidian.

I
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1.

3.

2.

4.

6.

7.

5.

12.

10.

9.

8.

13.

14.

15.

11.

16.

17.

Figura I. Lumea Nouă.
1, 2, 5 piese sous-crete, 3 lamă cu retuşe marginale de uzură, 6, 7 lamele microlitice de obsidian, 8 -11
suporturi laminare cu desprinderi laminare convergente proximale (prepararea detaşării), 12, 14, 15
suporturi laminare cu desprinderi scurte, marginale la nivelul cornişei (prepararea detaşării), 4, 13, 17
suporturi laminari simple (1/3 din mărimea naturală, desen I. Băltean).
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Structura tipologică
Analiza tipologică efectuată asupra ansamblului litic din B l/Sp.II/2005 (Băltean 2006) pune în
evidenţă existenţa a două grupe tipologice şi anuTi11
un t::.11!;1

me, grupa gratoarelor, respectiv grupa pieselor
componente. Prezentarea detaliată a tuturor
acestor piese este realizată în tabelul de mai jos:
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Sintetic, grupa gratoarelor (Fig. 11/1-17)
cuprinde gratoare simple pe aşchie (5), gratoare
pe capăt de lamă ( 1O), 1 gratoar carenat, 1 gratoar
unguiform, 1 gratoar dublu şi o piesă compusă,
iniţial piesă componentă, reactivată şi utilizată

apoi ca gratoar pe

capăt

de

lamă

2.

1.

(Fig. III/4).

Suporturile sunt de dimensiuni mici şi medii,
tipice morfometriei industriei litice ale neoliticului târziu şi eneoliticului timpuriu. Partea activă
este convexă, oblică faţă de axa de percuţie şi este
creată prin retuşe directe abrupte (Fig. II/ 1, 9)
semi-abrupte (Fig. 11/2-4, 8, 13) sau lamelare

3.

7.

5.

4.

6.

8.

9.

A

~
I

11.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Figura II. Lumea Nouă. Gratoarc:
I, 4, 6, 8 gratoare simple pe capăt de lamă, 2-3, 5 gratoare simple pe aşchie, 7 gratoar unguiform, 9 gratoar
dublu, 10-12, 14-17 gratoare atipice, 13 gratoar carenat pe capăt de lamă masivă ( 1/3 din mărimea
naturală, desen I. Băltean).
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scurte semi-convergente (Fig. II/6, 7). Practic
această grupă de unelte a beneficiat de o atenţie
aparte datorată rolului important avut în
activităţile curente, situaţie ce a impus utilizarea reutilizarea/reactivarea suporturilor aşchiale şi/
sau aşchiai-laminare cu morfometrie improprie,
după o perioadă de izolare impusă de condiţiile
apărute după aşezarea în situl de la Lumea Nouă,
situaţie ce a dus la apariţia unor forme de gratoare
atipice cu front sinuos (aşchii retuşate sau lame
neregulate retuşate sumar) fiind de asemenea
vizibile reactivările aduse formelor tipice prin
retuşare directă abruptă.

1.

largi, adeseori bifaciale acoperite
cu SiO, provenit din tulpinele de graminee.
Inserţiile de seceră sunt de dimensiuni medii şi
au depunerile de SiO, vizibile la 7 din cele 8
piese pe latura stângă-. Cu titlul de ipoteză de
lucru, până la analizarea completă a resturilor
osteologice furnizate de acest complex,
considerăm că toate cele 8 inserţii pentru
seceră identificate provin din aceeaşi seceră,
utilizată cu mâna dreaptă.
Fără a suferi modificări morfologice
ulterioare debitajului, de tipul retuşei, unele
suporturi laminare, atent selecţionate, pe

6.

7.

.
Figura III. Lumea Nouă.
Piese componente pentru seceră (1/3 din mărimea naturală, desen I.

Grupa pieselor componente pentru seceră
(Fig. Ill/1-8) cuprinde părţi meziale sau
proximale ale unor suporturi laminare sau chiar
piese întregi realizate atât din materie primă
caracteristică ariilor surse II/III cât şi Zonei I.
Utilizarea intensă sau reutilizarea pieselor de
bună calitate este vizibilă şi la această grupă
tipologică şi este pusă în evidenţă prin
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4.

3.

2.

5.

suprafeţele

8.

Băltean).

criteriile menţionate mai sus, au fost folosite în
stare brută, dovadă fiind retuşele scurte
marginale de uzură, directe sau inverse
observate la nivelul marginilor (Fig.1/3, 6-7).
Această gamă de unelte obţinute a posteriori
foloseşte materii prime procurate din aria sursă
I dar şi din aria sursă III în cazul pieselor din
obsidian.

Concluzii
Practic, analiza acestui ansamblu litic unitar
ne-a permis conturarea unor concluzii
reprezentative pentru industria litică din întreg
situl de la Lumea Nouă, la nivelul etapei de
locuire caracteristică grupului Foeni. Astfel,
suntem de părere că industria litică a acestui
orizont de locuire are următoarele caracteristici
(Băltean 2006):
• strategie complexă de procurare a materiei
prime ce jaloneză mobilitatea populaţie întrun spaţiu dat, pe 3 mari arii sursă;
• utilizarea unor materii prime de calitate
inferioară după pierderea contactului cu
ariile sursă iniţiale, din care provin doar
elemente tipologice finite;
• crearea şi utilizarea crestelor în timpul
debitajului;
• încercarea de folosire a unor cunoştinţe
tehnice inaplicabile pe materia primă locală,
cum ar fi prepararea taloanelor diedre sau
faţetate,
prepararea desprinderii prin
amenajări lamelare proximale şi utilizarea
percuţiei tangenţiale;

• debitaj aşchiai multipolar al blocurilor de
materie primă provenite din aria sursă I
pentru prepararea unui plan de lovire şi a
unei suprafeţe de debitaj laminar;
• folosirea a două tehnici de debitaj principale:
percuţia dură directă şi tangenţială la care se
adaugă două tehnici secundare: percuţia cu
percutor moale, organic şi percuţia prin
presiune utilizată exclusiv la debitarea
obsidianului;
• debitaj laminar dominant, caracterizat de
alegerea iniţială atentă a suporturilor cu
morfologie regulată
• exploatarea şi reutilizarea suporturilor ajunse
în stadiul de ineficienţă sau abandon din
cauza lipsei materiei prime de bună calitate;
• păstrarea şi utilizarea aşchiilor atipice,
suporturilor laminare neregulate şi a
accidentelor de debi taj;
• industrie cu morfometrie medie şi microlitică
în cazul obsidianului;
• utilaj finit reprezentat de grupa gratoarelor şi
a inserţiilor de seceră.
Practic, studierea pe două direcţii, una
privitoare la materia primă
folosită şi identificarea ariilor sursă, şi alta
tehno-tipologică, ne relevă o comunitate
umană aflată în plină evoluţie şi mişcare
teritorială. Din cele spuse mai sus, traseul
reconstituit de pătrundere spre bazinul mijlociu
petrografică

al Mureşului al acestor comunităţi, are ca zone
de tranzit regiunile central-sud-vestice şi
nordice ale Banatului după care urmează cursul
Mureşului. Prezenţa materiilor prime alogene
sitului de la Lumea Nouă, utilizarea excesivă a
suporturilor din materie primă de bună calitate
(chiar şi a celor cu morfologie improprie)
prezenţa doar a pieselor finite din materia
primă provenită din zona 3 dar şi existenţa
unor trăsături şi caracteristici tehnice ce se
dovedesc a fi inaplicablile materiei prime
locale, se constituie ca argumente pentru a
susţine caracterul alogen, sud-vestic al acestei
comunităţi umane.
Analiza acestui ansamblu litic pune în
evidenţă probleme noi şi creionează perspective de studiu în contextul mai larg al studiilor
dedicate industriei litice specifice grupului
cultural Foeni. În acest context, pentru o
analiză tehno-tipologică de detaliu şi o corelare
pe orizontală a datelor, vor trebui analizate
riguros şi publicate materiale litice provenite
din siturile din Banat (Draşovean 1994, 1997)
coroborate cu o reanalizare a industriei litice
petreştene (Paul 1992, 38-40). Într-o altă
ordine de idei, abia după această etapă se va
impune o analiză tehno-tipologică comparativă
cu industriile litice specifice neoliticului târziu
şi începutului eneoliticului timpuriu din
1993; Perlcs
1990;
Balcani (Gatsov
Kaczanowska, Kozlowski 1983; Voytek 1897;
Tringham, Krstic 1990; Hiller, Nikolov 1997).
Nu în ultimul rând, va fi necesar un studiu traeşantioane
seologic
aprofundat,
pe
reprezentative provenite din mai multe staţiuni,
verificate printr-un amplu studiu experimental,
pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra
strategiilor de procurare, producţie şi utilizare
a utilajelor litice cioplite specifice orizontului
cultural Foeni.
Mulţumiri

Studierea multiplelor aspecte ale vieţii
preistorice din aşezarea de la
Lumea Nouă a fost posibilă prin înscrierea
cercetărilor din acest sit în cadrul unor ample
programe ştiinţifice, dintre care amintim:
Proiectul internaţional SEE PAST (ItaliaSlovenia-Romania)
„ South-Eastern
European Pottery: Archaeology and Scientific
Techniques ", finanţat de Uniunea Europeană
prin programul „Culture 2000" (2006-2007),
proiectele din cadrul Programului CEEX,
finanţate de Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică: "Studiul dinamicii
parametrilor antropogenetici prin raportare la

comunităţilor
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elemente bioarheologice descoperite în bazinul
mijlociu"; "Vârste absolute prin
metode nucleare cu aplicaţii în arheologie,
geologie şi mediu" (2006-2008). Universitatea
"l Decembrie 1918" Alba Iulia face parte din
consorţiul de instituţii implicate în planul de
realizare a proiectelor.
Mureşului
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pbase of evolution dated between 4690-4450
calBC, C 14 AMS.
Tbe study of tbe litbic material on two
directions, a petrograpbical one regarding tbe
raw material used and tbe identification of tbe
source areas (3 different areas bave been
identified) and a tecbno-typological one (2
typological groups bave been identified: endscrapers and sickle insertions) reveals us a
buman community being in a territorial
movement and evolution. Tbe reconstruction of
tbe penetration route of tbese communities bas
tbe central-soutb-western and nortbern Banat
areas as transit zones, and after tbese tbe Mureş
river course.
Tbe litbic industry analyzed bere bas two
major cbaracteristics: (1) tbe use of some bad
quality raw materials after loosing tbe contact
witb tbe initial source areas and (2) tbe
exploitation and tbe reutilisations of tbe blanks
being in an inefficient or abandoned stage, due
to tbe absence of tbe good raw material.
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CHIPPED STONE INDUSTRY FROM
FOENICULTURALGROUPATALBA
IULIA-LUMEA NOUĂ. TECHNICAL
BEHAVIOUR, MORPHOLOGY,
PREFERENCES
Summary

Tbe complex problem resulted from tbe
study of tbe origin and evolution of tbis
cultural group, witb soutbern origin, witcb
stands at tbe base of Petreşti culture, imposes
in tbe same time an analytical study about
litbic industry. Tbe stratigrapbic sequence from
Alba Iulia - Lumea Nouă site is formed from
tbe following cultural borizons: Vinea B-C Lumea Nouă - Foeni - Petreşti - Coţofeni.
Foeni cultural borizon it's in an advanced
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HORIZONTAL AND VERTICAL COMMUNICATION AXIS
IN THE MIDDLE AND LATE ENEOLITHIC 1
Milos Spasic'
Keywords: Lobate vessels, Bratislava type bowls, Eneolithic, contacts, communication.

Introduction
Southeastern Europe with Central Balkans
as its core area includes diverse geographic
end cultural regions whose level of economic,
commercial and socio-cultural integration in
Eneolithic cultural milieu varied depending on
many cultural and geographical distinctness.
The favor of river courses for communication
and moving of people, goods and ideas was
recognized
even
since
Epipaleolthic,
Mesolithic and early Neolithic. Courses of big
rivers such as Danube, Tisza, Velika Morava,
Vardar, Sava, Drava, and Mures remained main
communication routes up to present. lt should
be mentioned that even smaller river courses
like Kolubara and Drina in western Serbia and
eastern Bosnia, Bosna, Una and Neretva in
nowadays Bosnia and Croatia, Nera, Olt, Arges
and Jigul in Serbia and Romania had a great
significance for communication both on micro
and macro regional scale. Also, owing to the
knowledge of seafaring and open water
navigation even since early Neolithic, bearers
of Starcevo and Cardium impresso cultures
traveled, communicated, traded and exchanged
goods and ideas within whole area of Adriatic
Sea (Forenbaher - Kaiser 1997, 15-28; Idem
2005, 7-25; Malone 2003, 235-312).
As opposed to relatively slow and inert
moving in Neolithic a sudden change or to say an
improvement occurred during the middle and late
Eneolithic period by introducing the
domesticated horse, wheeled wagons and drought
animals in communication and transmition of
people, ideas and goods. Further impacts of those
innovations are reflected in tighter connection, far
trade and cultural relations of distant geo-cultural
regions and groups, but also in seasonal moving,
migrations, wars and conquer (Anthony 1986,
291-313).
· Belgrade City Museum,
e-mail: spasicmilos@gmail.com.
1
ln a shorter version this paper was presented at the 30th
annual meeting of Serbian Archaeological Society held
in Zajecar.

Therefore, the central theoretical background
in discussing the communications in Eneolithic of
South-eastem Europe is the Sherratt's hypothesis
of Secondary Products Revolution which
suggests almost simultaneous introduction of
domestic livestock usage for milk, wool, riding,
traction and pack transport (Sherratt 1981, 261305; Idem 1983, 91-97). Living aside the fact that
the first evidence for wheeled wagons and animal
traction in Central and South-eastern Europe
could indirectly be dated to classical phase of
Baden culture (Banner 1956, Taf. CXX; Foltiny
1958, 53-58, Fig. 3-6), fixing the upper
chronological limit of Secondary Products
Revolution is rather questionable. Lipid analysis
showed that the first use of milk should be dated
to the late Eneolithic Boleraz culture, while the
same analysis showed that none of the middle
Eneolithic Milktopf vessels con tain ed traces of
lipids (Craig et a/ii 2003, 261-262, Fig. 2) 2 •
Although there are some evidences that bones of
domestic horse appear exceptionally in graves of
early Eneolithic Tiszapolgar culture (Sherratt
1983, 92), the appearance of domestic horse and
its use in everyday and ritual activities of
population in Central and South-eastem Europe is
also dated in late Eneolithic Boleraz culture,
which is testified by numerous osteologica! finds
from necropolis ofthis period (Banner 1956, 147150, Taf. XLIII-XLV). Ali other mentioned
innovations from the package of Secondary
Products Revolution could also be dated to the
same time horizon, keeping in mind that late
Eneolithic is to be considered just as a real
terminus post quem since there are already strong
evidences for shifting the upper limits (Evershead
et a/ii 2002, 73-96; Sherratt 2002, 61-71; Craig
2002, 102-104 ).

2
In addition to lipids and milk protein analysis, milking
and traction could be studied by zooarcheological
analysis on animal bones (cf. Sherratt 1983, 94;
Greenfield et a/ii 1988, 574-576; Halstead, I 9dp, 157).
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Another important issue for discussing
communications in Eneolithic of Southeastern
Europe is so called Economic stress and
material cu/ture patterning thesis (Hodder
1979, 446-454; Idem 1986, 2, 128-138; Kimes
et a/ii 1982, 113-132) which imposes that
homogeneity and similarity in material culture
over vast geographic area, as it is the case with
distribution of lobate vessels and Bratislava
type bowls, could indicate much more then just
a mere fact that interaction between groups
increased. Presuming the fact that such
contacts must have occurred, we could
concentrate more on inquiry about the nature
of that contacts, socio-cultural and economic
biographies of them. By studying the nature of
contacts between eneolithic groups sharing the
same stylistic expression, which in our case is
displayed in lobate vessels and Bratislava type
vessels, we will see that similarity and
circulation of material culture is strongly
connected with ti:ade, competition over
resources, migrations, gift exchange, wars and
raids.
The first part of paper presents catalogue of
finds of lobate vessels and Bratislava type
bowls from Serbian territory. Distribution, and
mechanisms of distribution of studied vessels,
their relation with increased communication,
and their chronological position in Eneolithic
of South-eastem Europe are to be considered in
addition.
Lobate vesseles from serbian territory
Prigrevica
The site is situated on a small Danube
terrace, in vicinity of Belgrade. lt has a marked
horizontal stratigraphy with Salkuţa III-IV and
Baden cultural layers. Lobate vessel is a stray
find (rapawaHHH 1949, 78-86; Idem 1950,
106-112, cn. 1), it's made out ofnicely refined
local clay, tempered with small grained quartz
sanct. Lavishly applied lenticular knobs below
the rim and at the edges of vessel are one of the
best examples of this ornamental technique.
The vessel is well fired, in oxidizing
conditions, after firing it was burnished and
decorated with white painting, which is peeling
of.
Rospi Cuprija
The site is situated on a gentle Danube
slope in Belgrade, and it is well known owing
to exhaustively explored Bronze and Iron Age
necropolis. It bas a marked horizontal
stratigraphy,
with
Tiszapolgar,
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Bodrogkeresztur, Salkuţa IV and Baden
cultural layers (To.noposHh 1956, 27-62; Tasic
1979, 69). To finds of lobate vessel were
recovered during 1953. excavations, form a
mixed Bodrogkeresztur- Salkuţa IV cultural
layer, both are made out of nicely refined local
clay tempered wi th small grained sillicious
sanct and crushed river shells, fired in
contro lied reduc ed con di tions. First one is
supported on four small feet, and it bas a small
knob like applications on each lobe and a pair
of Scheibenhenkel handles. The second one is
modelled on aflat bottom, with unprofiled rim
with a row of linear incisions. Rectangular
vessels from Rospi Cuprija are the only
examples from Serbia which have a pair of
Scheibenhenkel handles.
Visesava
The site is located about 7 km southeastern
from Bajina Basta in western Serbia. lt is a hill
fort type settlement with marked horizontal
stratigraphy, with Bodrogkeresztur B, Salkuţa
IV- Scheibenhenke and Baden cultural layers
(Zotovic 1963, 18-20; Idem 1985, T. IIl/l, 2, 5,
6, 9, 10). The example of lobate vessel from
Visesava is made out of nicely refined clay,
tempered with crushed river shells. lt is fired in
controlled reduced conditions and it is
supported on four small feet. Along the edges it
is decorated with plastic applied ribs with
slanting incisions, and a small knoblike
application is placed on each lobe.
Zlotska peCina
The site is located in the v1c1mty of
Majdanpek, in Iron Gorge hinterland. lt is the
only cave settlements with this type of find
from Serbia. Zlotska pecina bas a marked
vertical stratigraphy with Bubanj Hum-Salkuţa
II-III, Salkuţa IV- Scheibenhenkel, KostolacCoţofeni and Early Iron Age cultural levels.
The find of lobate vessel is from Salkuţa IV
layer. lt is made of nicely refined clay,
tempered with large amounts of inorganic
inclusions and crushed river shells, fired in
oxidizing conditions. lt bas four volute-like
handles modelled out of lobes, and four square
applications on each edge.
Bratislava type bowls from serbian territory
Gladnice
The site is located on a small river terrace,
in the vicinity of Pristina, the capital of Serbian
county Kosovo and Metohija. lt bas a marked

vertical stratigraphy with Starcevo, Boleraz Cernavoda III, Baden, Kostolac and Early
Bronze Age cultural layers. Bratislava type
bowl was recovered from a Boleraz Cernavoda III refuse pit (rm1w11h 1961, T. I/23; Tac11h 1998, KaT. 11 O), it is made aut of
refined clay, tempered with crushed shells and
fired in incomplete oxidizing conditions.
Vessel is decorated according to, what looks
like, a well known an accepted canon.
Alternation of small and big incised spiral
covers almost the whole surface of the outer
part of bowl, while the interior is ornamented
with net like incise motive.

Gradina na Bosutu
The site is located on the Bosut river
terrace, in the vicinity of Sid. lt has a marked
vertical stratigraphy with Sopot-Lengyel III,
Lasinja-Balaton I, Boleraz-Cernavoda III,
Bronze Age and Iran Age cultural levels (Tasic
1986, 51-56; Idem 2001, 342-358; Spasic
2007, 56, T. XXIII/1-4). Two fragmented
Bratislava type bowls were recovered from
homogeneous Boleraz-Cernavoda III cultural
layer. Both examples are made aut of local,
refined clay, tempered with crushed shells and
silicious sand, fired in oxidizing conditions.
The finds are decorated in the same manner,
incised spirals on outer side and net like motive
on inner side. The only difference between the
Bosut examples is in morphology of the first
vessel which has horizontally cut rim that is
decorated with single row of incised on-going
lozenges.
JariCiste 1
The site is located on a small river terrace,
in western Serbia. lt has a marked horizontal
stratigraphy with Starcevo, Boleraz-Cemavoda
III, Baden, Bubanj Hum III cultural layers.
During the 2007 rescue excavations on the site,
8 heavily fragmented Bratislava type bowls
were recovered in secure Boleraz-Cernavoda
III levei. Although nat a single vessel could be
fully reconstructed, this is an exceptional
number of finds, which is nat comparable with
any other site in Central and Southeastern
Europe. Technological aspects of Bratislava
type bowls from Jariciste 1 are various. Each
example is made out of nicely refined, local
clay, tempered with silicious sanct, mica and
crushed shells. Very often vessels are tempered
with big amount of different inorganic
material, crushed into big particles which could

be larger then 5 mm in diameter. Decoration is
canonized, outer surfaces bears incised spirals,
concentric circles, punctuated dots and
triangles, inner surface, as in case of all other
vessels of this type, has incised net like
composition. Two find have horizontally cut
rim, decorated as is one of examples from
Gradina na Bosutu. Rescue excavation at the
site is still in progress.

Kovin-Brza Vrba
The site is located on Danube river terrace,
in Iran Gorge. lt is a single layer site with
Boleraz-Cernavoda III occupational horizon.
Bratislava type bowl was recovered from a pit,
it is fully reconstructed, and now is kept in City
Museum of Vrfac (MeJJ.os11h 1976, 5-18; Tasic
1995, PI. XIV/I; Uzelac 2002, 21-22, T. 49/2).
Vessel is made out of refined clay tempered
with crashed sand and fired in oxidizing
conditions. lts outer surface is decorated with
incised concentric circles in alternation with
multiple triangular lines, its inner surface has
incised net like motive.
Masinske Njive
The site located on a small river terrace, in
western Serbia, about one kilometre from
Jariciste 1. lt has a marked horizontal
stratigraphy with Starcevo, Vinca, BolerazCernavoda III and Baden cultural layers. One
Bratislava type bowl was discovered during the
2006. rescue excavation in a pit dated to Early
Baden culture. Vessel is made out of refined,
local clay tempered small grained si llicious
sand and fired in oxidizing conditions. Outer
surface of the bowl is decorated with incised
concentric circles enchased with a single row
of punctuated dots, incised net like motive is
on inner surface. Horizontally cut rim is
ornamented with incised zigzag lines.
Vrfoc-Kanal Mesic
The site is of an open type of settlements,
located in immediate vicinity of Vrsac. lt is a
multilayered site with Tiszapolgar and BolerazCernavoda III cultural layers. One fragment of
Bratislava type bowl was recovered in the
course of systematic reconnaissance (Uzelac
2002, 41-42, T. 24/6). Vessel is made out of
refined clay tempered with large amount of
crushed shells and fired in reducing conditions.
Outer surface of the bowl is decorated with
incised spirals, while inner one has a net like
motive.
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Vr.foc-Kozluk
The site is of an open type of settlements,
located in immediate vicinity of Vrfac. It is a
multilayered site with cultural layers from
Paleolithic to Hallsttat. One fragment of
Bratislava type bowl was recovered in the
course of systematic reconnaissance (Uzelac
2002, 42, T. 25/2). Vessel is made out of
refined clay tempered with large amount of
crushed shells and fired in oxidizing
conditions. An outer surface of the bowl is
decorated with deeply incised spirals, while
inner one bas a net like motive.
Distribution patterns of lobate vesseles and
horizontal communication axis in middle
eneolithic
About ten more rectangular and lobate
vessels are evidenced in the neighboring
terri tory. The easternmost find of lobate vessel
is the example from Cucuteni AB settlement
Calu-Piatra Soimului in Romanian Moldova
(Monah 1998; Makkay 2005, 205, Abb. 1/5).
The mast intriguing fact about the lobate vessel
from Calu is its decorative aspect, since the
morphology of the find does not contrast the
outlined typological patterns. Oblique rows of
white painted meanders cover the whole outer
surface of the vessel, which is an exceptional
decorative manner, both in the aspect of the
used technique and ornamental composition.
The employment of various ornamental
techniques, motives and composition on, in
essence the same morphological type of vessel,
over a vast territory, in fact isn 't surprising.
This is especially true considering Eneolithic
pottery manufacture in much of the Central and
Southeastern Europe. Ever since SopotLengyel III and Vinca D horizons there is an
ol5vious restrain towards the painted pottery
decoration, against which as an only
oppositional match stands out exceptionally
painted pottery of the Petreşti, Cucuteni and
Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI cultures
(Spasic 2007, 78).
Rectangular and lobate vessels are alsa
found in Cucuteni settlement Traian-Dealul
Fantanilor in Moldova (Monah 1998), one
example is known from a Salkuţa IV cave
settlements in Cheile Turzii (Luca 1999, 129,
Fig. 35/ 1), Romaneşti and Baile HerculanePeştera Hoţilor (Petrescu 2000, 204-206, PI.
LVII/3, LIX/5, 6) in Romanian Banat.
Rectangular and lobate vessels from Romanian
Banat are dated to so called Baile HerculaneChei le Turzii torţile pastile horizon (Roman
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1971, 33; Petrescu 2000, 53-56), which is
synchronized with Vajska-Hunyadihalom
culture. The northernmost finds of bere
discussed lobate vessels are examples from
Middle Eneolithic necropolis Tiszaluc-Sarkad
in Hungary dated to thc Vajska-Hunyadihalom
culture of the Scheibenhenkel horizon (Patay
1995, 107-115; Idem 2004, 63-79). Both
vessels are of a simple, reduced form, stil!, one
of them is an unique example being the only
double-binnacle form. A heavily fragmented
find was recovered from Paszab-Zăd6, a
Bodrogkeresztur site in eastern Hungary (Patay
1961,
66-68,
T.
XXVI/11),
whose
chronological attribution should be accepted
with caution since scarcely published material
isn 't of any chronological value (Patay 1961,
T.XXVI/ 10-14 ).
The find of rectangular vessel from
Bodrogkeresztur
grave
in
Basatanya
necropolis, in Eastern Hungary (BognarKutzian 1969, 188-190, CIV/8, CXXXII/12)
bears clase typological resemblance to bere
discussed type of vessel, is in fact an earlier
manifestation, or a reminiscence of similar
Tiszapolgar and Bodrogkeresztur rectangular
vessels which are known from Tiszaug
Kisretpart, Derecske-Bikasdulo (BognarKutzian 1972, 133, Fig. 25/0, PI. XV/10) and
Bosrogkeresztur (Patay 1961, 6-18, T. Il/9) in
Hungary, Pecica-Forgaci and Ciumeşti (Luca
1999, Fig. 11/6, 29/3) in Romania and from
Omoljica site near Pancevo in Serbia (Uzelac
2002, T. 13/4). In this group of finds, an
important place bas a vessel of different
morphological type, decorated with lenticular
knobs, so typical for rectangular and lobate
forms. This find was recovered from Reci site
in Eastern Transylvania (Luca 1999, 53, Fig.
3113) which is the easternmost site with
Bodrogkeresztur cultural influences in
classical Cucuteni-Ariusd cultural area.
Therefore the site of Reci has outstanding
significance for the study of Middle Eneolithic
communications and chronology.
Communications
between
Dobrudja,
Moldova and Transylvania in East and
Romanian Banat and Vojvodina on West were
developed alongside major river course such as
the Danube, Maros, Tisza and their tributaries
(Olt, Jigul and Arges in South, Seret and
Bistriţa in North). In fact, the courses of the
Danube, Maros and Tisza are the most
important part of horizontal communicational
axis, its eastern half, its beginning and its end.
Therefore, it is possible to distinguish three

main communicational routes in Eastern part of
horizontal communicational axis:
l. The Danube transversal connected Dobruja
and gravitating regions around the Seret, Prut
and Dniester rivers in North with Muntenia,
Oltenia, Banat and Vojvodina with close geocultural areas around courses of the Jigul, Olt
and Arges rivers.
2. Tize Maros transversal 1s the central
communicational route of the eastern part of
horizontal communicational axis which joined
Moldova and Transylvania with Crisana, Banat
and Vojvodina. Some of the northern regions of
Muntenia and Oltenia are also gravitating
towards this transversal.
3. Tize Tisza-Bistrita transversal is the
northernmost communicational route of the
eastern part of horizontal communicational
axis which connected northern Moldova,
Transylvania, Bucovina and Maramures with
Crisana and eastern Hungary. River courses of
Prut, Seret and Cris have an important role for
communication alongside the Tisza-Bistrita
transversal.
Ali of the outlined transversals have very
good connection with western hemisphere of
the horizontal communicational axis which
was developed alongside the river courses of
Danube, Sava and Drava. Here presented
routes
and
paths
of
horizontal
communicational axis are the most passable
and mostly used ways for circulation of people,
goods and ideas among the Middle Eneolithic
communities of the East and West, Steppes and
Balkans, Eastern and Central Europe. Contacts
among various cultural groups along horizontal
communicational axis in Southeastern Europe
are ongoing ever since Early Neolithic. 3 The
most vi vid communication along the horizontal
axis is developing during the Middle and Late
Eneolithic period and, as it was mentioned, it is
in strong relationship with Secondary Products
Revolution, that is with domestication of
equides and first use traction wagons. Upper
chronological !imit of those contacts is the
1
Circulation of people, goods and ideas along the
horizontal communicational axis during the Neolithic
period was mostly discussed in the light of
Neolithization process in Early Neolithic and the so
called gradient migration thesis of Balkan-Anadolian
complex in Late Neolithic (cf. Jovanovic 1972, 12-14;
rapawaHHH 1973, 114-126).

Middle Eneolithic Bodrogkeresztur culture
whose bearers clear the paths horizontal
of
communicational
axis.
Evolution
Bodrogkeresztur
culture
marked
the
development of Middle Eneolithic in
Southeastern Slovakia, Eastern Hungaria,
Northern Serbia and Romanian Banat is
synchronous with Lasinja-Balaton culture in
Eastern Austria, Slovenia, Northern Croatia
and Serbia, and Hungarian Transdanubia,
Ludanice culture in Slovakia, Petreşti B in
Transylvania, Cucuteni AB in Transylvania,
Moldova and Ukraina, and various cultural
manifestations of
Bubanj Hum-Salkuţa
Krivodol cultural complex in Eastern and
Western
Serbia,
Western
Romani a,
Northwestern Bulgaria, Northern Macedonia
and Albania. On the territory of Central and
Southern Europe this period is designated by
evolution
of
Jordanow/Jordanshmul,
MiinchshOfen II, Bisamberg, Oberpulledorf,
Rachmani and Agora-Kephala cultures (Spasic
2007, 95).
Distribution of rectangular and lobate
vessels is associated with the beginning of
disintegration of this big cultural horizon of
Central and Southeastern Europe and it is
limited on the Eastern half of horizontal
communicational axis inhabited by the bearers
of Bodrogkeresztur B, Vajska-Hunyadihalom,
Salkuţa IV and Cucuteni AB cultures. Stil!, it is
impossible to discuss the circulation patterns of
the rectangular and lobate vessels without
consideration of socio-cultural and economic
evolution of the preceding period. The cultural
horizon of initial Middle Eneolithic in central
and Southeastern Europe is marked with vast
morphological homogeneity in pottery
production. The leading types of vessels which
occur in the whole of mentioned area include
biconic cups, beakers and kantharoi with two
lateral stripe handles, conic al bowls wi th
everted rim and Milktopftype vessels. On the
other hand, it looks like the ornamental
techniques and compositions on pottery are in
stronger relationship with micro-local and
autochthonous traditions (Spasic 2007, 94).
The Middle Eneolithic horizon in
Southeastern Europe is also marked with the
first significant Steppe elements in material
culture of Central Balkan population, such as
stone scepters (Govedarica 2004; Idem 2006,
415-433 ), corded pottery (fapawamrn 1973,
280-281; Covic 1989-1990, 51-61) and long
flint knives (Garafanin 1954, 225-238; Idem
1973, 222; Luca 1999, 30-31, Fig. 33/1-6). All
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mentioned material culture elements are of the
clear Steppe origin and they appearance is
associated with Bodrogkeresztur and Bubanj
Hum-Salkuţa-Krivodol settlements necropolis.
Corded decorated pottery and stone scepters
came in use during the Middle Eneolithic
period, undoubtedly as an (in)direct eastern
influence. On the other side, late Vinca flint
industry is typified with tendency towards
relatively large sized flint blades (KaczanovskaKozlowski 1990: 45; EorocasJbes11n-IleTpos11n
2001: 139), also bigger knives are known since
Tiszapolgar culture necropolis in Kisvarda and
Deszk B (Bognar-Kutzian 1972, 137, PI.
XXXIIl/3-5, XXXIV/7-9). Although there are
some evidences for local development of large
flint knifes, the steppe origin of the Kladovo and
Decea Muresului finds is indisputable.
Distribution of all mentioned elements of
material culture is limited on Central and
Eastern Balkan regions, that is on Eastern part
of my horizontal communicational axis, while
the Westernmost Steppe find is a cord
decorated vessel from Gudnja cave on Peljesac
isle which was recovered from Gudnja V levei
which is synchronous with Bubanj HumSalkuţa-Krivodol cultural complex (Covic
1989-1990, 51 ). Considering all above
mentioned an imposing conclusion is that the
most intensive and the most vivid contacts
alongside the horizontal communicational axis
were developed among the bearers of
Bodrogkeresztur and Bubanj Hum-Salkuţa
Krivodol cultures of Eastern Hungary, Eastern
and Southern Serbia, Northern Albania and
Macedonia, Northeastern Bulgaria, Banat,
Crisana, Mehedinti, Oltenia and Moldova on
one side, and bearers of Cucuteni, Cernavoda I,
Kodjadermen-Gumelniţa-Karanovo VI cultures
in Transylvania, Moldova, Dobrudja, lower
Danube area and Circumpontic regions of
Bulgaria, Romania and Southern Russian and
Ukrainian Steppes on the other side.
Circulation patterns of rectangular and
lobate vessels should be considered in the light
of achieved contacts among the bearers of all
mentioned cultures. All three transversals of
Eastern half of horizontal communicational
axes are spreading across the territory of
nowadays Romania so it isn 't surprising that
the vividness of those contacts and distribution
of people, goods and ideas is to be sought best
here. Although the find of lobate vessel from
Calu-Piatra Soimului in some sense differs
from observed stylistically pattems, in fact it is
local adaptation, in which the form of vessel is
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fully adopted, while paintcd decoration bares a
true Cucutcnian stylistic expression. It is the
decorative aspect of the Calu find through
which the foreign form of vessel was accepted,
that is, in this case, the acceptance is an act of
modification which is performed through the
adaptation and transformation of lobate vessel
decoration to Cucutenian art symbolism. Also,
Piatra Soimului lays on the Tisza-Bistrita
transversal,
therefore
the
exceptional
morphological similarity with the find from
Vajska-Hunyadihalom necropolis in TiszalucSarkad isn 't surprising (Makkay 2005, 205).
Tiszapolgar and Bodrogkeresztur cultural
influences were probably spread from Eastern
Hungary to Salkuţan and Cucutenian cultural
areas in Romanian Banat, Maramures, Crisana
and Trasylvania through the paths of TiszaBistrita transversal. The appearance of
Bodrogkeresztur material on the Cucuteni site of
Reci in Transylvania clearly outlines the
intensiveness of the mid Eneolithic contacts in
Southeastern Europe and their far-reaching
effects. The find of lobate vessel from Cheile
Turzii near Cluj in Western Transylvania should
also be considered in the light of the mentioned
contacts along the Tisza-Bistrita or Maros
transversal. Later on, during the Late Eneolithic
and Early Bronze Age periods both first and
second transversals were the main routes for the
spread of Steppe population and their material
culture to the West. This thesis is sufficicntly
confirmed by the vast appearance of Steppe
tumuli in Eastern Hungary (Calico 1968; Eased
1979). However, considering the finds of stone
scepters and long flint knifes of clear Steppe
origin on the site of Decea Muresului in Western
Transylvania (Govedarica 2006, 422-423, T. 21
1-3, T. 5/8; Luca 1999, Fig. 33/1-6), it is obvious
that contacts between the Steppe population of
Circumpontic area on the East and inhabitants of
Balkans to the West have even deeper historical
roots. 4 Decea Muresului lies on the second
transversal of the horizontal communication
axis which has a direct link with Eastern
Hungary. Undoubtedly corresponding finds to
Decea ones are to be found in tumuli from
Csongrad-Ketoshalom and Ketegyhăza in
'Acknowledging and bearing in mind the fact that Decea
finds are to be dated in very early period of
Bodrogkeresztur culture, the only one published
calibrated date for Decea Muresului, 4237 BC (Luca
1999, 48), still seems to be a measurement deviation,
because the earliest dates for Bodrogkeresztur culture in
Hungary fall of around 4000 BC (cf. Parkinson 1999,
145-146).

Eastern Hungary (Ecsedy 1979, 11-13, 26-27,
Fig. 2, Pl. 7-9).
The finds of lobate vessels from Româneşti
and Baile Herculane are gravitating towards
the First-Danube transversal which clearly
outlines the live contacts in the Iron Gorge and
its hinterland on the both sides of the Danube.
The find of lobate vessel from Zlotska pecina,
Rospi Cuprija, Prigrevica, Visesava and hoard
of flint knifes from Kladovo should be
considered in the light of those contacts also.
Earlier mentioned homogeneity of material
culture during the Middle Eneolithic in Central
and Southeastern Europe is achieved through
the contacts of Salkuţan, Bodrogkeresztur and
Lasinja-Balaton population along the Danube
transversal. As a result of those vi vid contacts
typical material for all of the three cultures
appears in the Vinkovci and Kalenic Livade
settlements (Dimitrijevic
1979, 35-78;
Blagojevic 2005, 31-79).

Distribution patterns of bratislava type
bowls and vertical communication axis in late
eneolithic
About ten more Bratislava type bowls are
evidenced in Central and Southeastern Europe
besides the finds from Serbian territory. The
Northernmost ones are from the Slovakian sites
of Bratislava and Jevisovice dated to the Boleraz
culture (Nemejcova-Pavukova V., 1981, 261296, Obr. 1211-2). Both examples are folowing
the morphological patterns of the type bowl,
while the decorative composition with double
incised andjoined running spirals on Jevifovice
find is unique. Considering the chronological
relation of the Boleraz culture, V. NemejcovaPavukova outlined that origin of this type of
bowl is to be sought outside the Carpathian Arc
(Nemejcova-Pavukova 1981, 278).
There are two more Bratislava type bowls
evidenced in Hungary. Both the find from
Szekszărd and Ketegyhăza bare all classical
morphological and stylistic aspects of
Brastislava type (Bondar 2001, Fig. 8; Ecsedy
1973, Fig. 14). The first one is found in a
Boleraz culture settlement while the example
from Ketegyhăza are found in the BolerazCernavoda III settlement, at the base of later pi tgrave kurgan (Ecsedy 1979, 28-31, Pl. 13-16).
The westernmost find of Bratislava type
bowl is the vessel from Boleraz- Cernavoda III
settlement at Loznik in Eastern Bosnia and
Hercegovina (Govedarica 2001, 358-368,
Abb.4/ 1). Inner surface of the bowl is
decorated with incised net-like composition,

while the outer one is decorated with incised
girlandoid compos1tlon. Exception from
incised spiraloid decoration on the outer
surfaces of the Bratislava type bowl from
Loznik is an exclusive evidence for the stylistic
modification of the accepted typological
pattern.
Fragmented Bratislava type bowl from
Radomir-Vakhovo (Aleksandrov 1995, Fig.
2: 1-5) so far is the easternmost find of this
type, while the examples from Ezero
(feoprnes 1979, Obr. 182; NemejcovaPavukova 1981, Obr. 14/3) are wrongly
associated with our type of vessel (Tasic 1995,
48) and are of later date.
The Southernmost finds of Bratislava type
vessel are the examples from Late
Chalcolithic/Early Bronze Age settlements
Doliana and Petromagula in Greece (Maran
1997, 171-192; Idem 1998, 497-525;
Douzougli - Zachos 2002, 111-143, Fig. 10/45, Fig. 11/ 1-2). Striking morphological and
stylistic similarities with Greek finds and finds
from Central Balkans and Carpathians led J.
Maran to the same conclusion as V.
Nemejcova-Pavukova has already drawn, that
is that the origin of the Bratislava type bowls
should be sought in Greece (Maran 1997, 177179). The discussion about the origin of
Bratislava type vessel overcomes the subject of
the present paper, but it should be stressed that
the main foundation for such J. Marans claim is
the spiraliod decoration, which in fact has a
good background in the Central Balkan mid
Eneolithic Bodrogkeresztur and LasinjaBalaton cultures (Luca 1999, Fig. 7/5, Fig. 817,
Fig 11/6; Kalicz 1973, Abb. 2/4, Abb. 512;
Tefak-Gregl 1980-1981, Abb. 1, 5, 7). The
presence of similar spiraloid decoration in
Bodrogkeresztur and Lasinja-Balaton contexts
isn 't brought up bere to confirm the local
origin of the Bratislava type bowls, but rather
to point out that presence or absence of certain
decorative elements shouldn't he the argument
for such a claim. The solution to the question
ofthe origins of this exclusive type ofvessel is
currently out of reach. Instead, we should
concentrate ourselves on the impacts and
nature of the vast communications and contacts
during that time period.
Communications between the Carpathians
and Sub Carpathian areas, Transdanubia,
Hungarian Alfold and Vojvodina in the North
with Central Balkans, Thrace, Macedonia and
Aegean region was also developed along major
river courses such as the Danube, Tisza, Velika
37

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

Morava, Drina and Vardar. It is possible two
outline two main communication routes of the
northern half of vertical axis:
l. The Danube axis connected Slovakian Sub
Carpathians and Hungarian Transdanubia on
the North with Slavonia and Vojvodina on the
South. Some Central European regions such as
Bavaria, Bohemia, Moravia and East Austria
also gravitated to the Danube axis for
communication with south areas.
2. The Tisza axis connected the Eastern areas
of the Romanian, Ukrainian and Hungarian
Carpathian and Sub Carpathian regions on the
North with Vojvodina, Romanian Banat and
further on with Iron Gorge and Pontic area to
the south and Southeast.
Both outlined communication axis have very
good connections with South. The major one is
the Velika Morava- Vardar route which was used
ever since Early Neolithic for transmission of
people, goods and ideas from the South to North
and vice versa. Supposing this was the main way
of movement of the bearers of Sesklo, Di mini,
Starcevo Anzabegovo-Vrsnik-Gura Baciului
cultures. Creating and clearing this epic
communication which will remain the basic the
North-South road, the first Neolithic farmers
spread the idea of agriculture from the Ageans,
Macedonia and Thrace further to the north of
Central Balkans. Later on, during the Late
Eneolithic period Danube/Tisza-Velika MoravaVardar communication persisted as the most
important vertical communication axis. An
alternative path led along the courses of Drina
and Kolubara rivers, throughout the regions of
Western Serbia and Eastern Bosnia. As it was
stressed earlier, the intensification in circulation
of people, goods and ideas during the Late
Eneolithic period in Central and South-eastern
Europe is in the closest connection with the
Secondary
Products
Revolution,
and
domestication of equids, and the first traction
wagons. Both innovations are of undoubtedly
Late Eneolithic origin as it is testified on
Boleraz and Baden si tes ( cf. Sherratt 1981, 261305; Idem 1983, 90-104).
Distribution of the Late Eneolithic Bratislava
type bowls is associated with continuation of
homogenisation process of material culture
which started in the previous period. Unification
of pottery forms over the vast territory of the
Central and South-eastern Europe coincides with
the duration ofthe Boleraz-Cernavoda III cultural
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complex. Similar morphological and decorative
patterns of pottery production, like conica! or
biconical cups and beakers with channelled
decoration, conical or biconical S profiled and
sinuous
bowls,
pseudotorded
handles,
channelling, plastic band application and incising
as the leading ornamental patterns appear from
the territory of Arbon Bleiche III, Horgen,
Rossen, Schoningen and Salzmiinde cultures of
South Bavaria, East Switzerland and Austria, .
through the areas of Classical Boleraz culture in
Eastern Slovakia, Transdanubia, Serbia, to the far
South and East regions of Cernavoda III and
Aegean Late Chalcholithic cultures (Spasic 2007,
96-106).
The homogeneity of material culture and
vast distribution of Bratislava type bowls were
achieved
throughout
the
mentioned
intensification of circulation of people, goods
and ideas during the Late Eneolithic. Slovakian
finds of Bratislava type bowls from Jevisovice
and Bratislava lie on the first communication
axis, their similarity with the examples from
Masinske Njive in Western Serbia isn't
surprising considering the fact that it is the
Danube-Drina/Kolubara route along which
Slovakian obsidian was imported to this site
(Tripkovic B„ Milic M„ in prep). On the other
hand, Bratislava type bowl and other recovered
material from the site of Ketegyhaza in Eastern
Hungary
which
lies
on
the Tisza
communication axis coincides with the mixed
Boleraz and Cernavoda III morphological and
decorative elements in pottery production of
the settlement in Brza Vrba. On the basis of
this data it could be imposed that along the
Tisza River was some kind of mediating area
between two great Late Eneolithic cultures.

Conclusion
Presented paper dealt with Middle and Late
Eneolithic communications in the light of
distribution of the rectangular, lobate vessels
and Bratislava type bowls. It was outlined that
the central reason for the contact
intensification on a macro-scale was a
Secondary Products Revolution, which eased
the communication by introducing the
domesticated equides and wagons in
circulation of people, goods and ideas over the
vast terri tory of Central and South-eastern
Europe. Both types of vessels were distributed
in the course of micro and macro scale
migrations, wars and raids and through the acts
of exchange, trade and acquisition of prestige
and utilitarian goods such as gold, copper,

opsidian, ochre, Spondylus and Glycymeris
shells, salt, flint... Homogeneity of the material
culture during the both periods is also to be
considered as a resuit of a growing economic
stress caused by the competition over the
natural resources and trade of prestige items. It
is not to be forgotten that although there is a
fair ground for a claim that vivid contacts
developed between Aegean and Central
Balkans trade with sea shells stopped and are
to be renewed not until the Early Bronze Age
(Tripkovic 2006, 99). The conclusion could be
that the control over these prestigious items
came under control of the local hierarchy that
wasn't interested in shearing it with others.
Also, in a much broader sense, the vast
circulation of rectangular, lobate vessels and
Bratislava type bowls should be considered as
a willingness to join or to retreat from the
current socio-cultural and economic milieu
through the act of acceptance, rejection and
negotiation both on micro and macro-scale.
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2.
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4.

Plate 1. - Lobate Vessel s.
I. Pri grev ica; 2. Rospi Cuprij a; 3. Rospi Cuprij a; 4. Zlotska Pec in a
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Plate 2. - Bratislava type bowls.
l-2 . Gradina na Bosutu; 3-10. Jariciste l.
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Plate 3. - Distribution of lobate vessels
(1-9) and Bratislava type bowls (10-21): I-Calu Piatra Soimului; 2-Cheile Turzii; 3-Romaneşti; 4-Baile
Herculane-Peştera Hoţilor; 5-Zlotska pecina; 6-Rospi Cuprija; 7-Prigrevica; 8-Tiszaluc-Sarkad;
9-Visesava; IO-Bratislava; 11-Jevifovice; 12-Ketegyhaza; 13-Gradina na Bosutu; 14-Kovin-Brza Vrba;
15-Vrfac-Kozluk; 16-Vrfac-Kanal Mesic; 17-Masinske Njive; 18-Jariciste I; 19-Gladnice; 20-RadomirVakhovo; 21-Ezero; 22-Doliana.
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SITURI ALE FINALULUI EPOCII CUPRULUI DIN CÂMPIA DE VEST'
Victor Sava"
Cuvinte cheie: epoca cuprului, Câmpia de Vest, cultura Baden, cultura Coţofeni.
Keywords: late copper age, Western Romanian Plain, Baden cu/ture, Coţofeni cu/ture.
Arealul luat în considerare, Câmpia de Vest a
României, reprezintă zona de contact a două
importante culturi de la finalul epocii cuprului,
cultura Baden şi cultura Coţofeni. Principalele
obiective urmărite de-alungul studiului sunt:
punctarea stadiului actual al cercetărilor, repertorierea siturilor şi analizarea relaţiilor intra şi
inter culturale, în vederea stabilirii punctelor de
plecare ale unor viitoare studii.
Câmpia de Vest corespunde laturii estice a
câmpiei joase a Tisei, făcând parte din vasta
câmpie a Dunării de mijloc. Limita sa nordică se
opreşte la masivele Oaş şi Gutâi, iar în sud
ajunge până la graniţa cu Serbia. Către vest este
mărginită de graniţa României cu Ungaria şi cu
Iugoslavia, iar în est intră în contact cu Dealurile
Vestice, pătrunzând în unele locuri, sub formă
de „golfuri", până la marginea Carpaţilor
Occidentali 1 •
Existenţa unor descoperiri Baden localizate
pe boturi de deal, precum Bulci, Cladova,
Cubulcut, Tăşad şi în peşteri, Şuncuiuş, Subpiatră, a determinat includerea în analiza de mai jos
şi a siturilor amplasate în golfurile formate de
câmpie sau în imediata lor apropiere. Ţinând
cont de acestea, putem considera zona submontană ca fiind predispusă influentelor reciproce.
Orizontul cronologic format din culturile
Cernavodă III-Boleraz, Baden şi Coţofeni a
intrat în istoriografia română sub diferite denumiri, precum „perioadă de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului" 2 , „finalul eneoliticului"3 sau „începutul epocii bronzului" 4 • În
· Articolul reprezintă lucrarea de licenţă susţinută la
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş
Bolyai, Cluj-Napoca. Doresc să mulţumesc Dr. Florin
Gogâltan, coordonatorul lucrării, pentru ajutorul acordat.
·• Complexul Muzeal Arad, Piata Enescu, nr. I, 31O131
Arad, e-mail: sava_ vic@yahoo.com.
1
Roşu 1973, 104.
2
Berciu 1960, 36, 71; Berciu 1966, 131-139; Roman
1976, 77; Roman-Nemeti 1978, 58-62; Mantu 1995, 217,
221-223; Gumă 1997, 17; Mantu 1998, 168-169.
1
Vulpe 1974, 248-249; Ursulescu 1998, 54-57; Gogâltan
1999, 14; Ciugudean 2000, 15.
'Vulpe 1997, 42-46.

vederea racordării la terminologia ţărilor vecine,
în special Serbia şi Ungaria, am optat pentru
termenul de finalul epocii cuprului.

I.Paleoclimatul
cum bine se ştie, habitatul nu a fost
întotdeauna aşa cum îl vedem azi, el aflându-se
într-o continuă evoluţie. Toată preistoria a stat
sub „imperiul" mediului înconjurător, omul
încercând să se adapteze permanent la cerinţele
naturii. Din punct de vedere climateric perioada
analizată, se încadrează între sfârşitul Atlanticului şi începutul Sub-Borealului.
Atlanticul este denumit optimul climateric al
Holocenului, fiind caracterizat printr-o climă
ploioasă, dar caldă, linia directoare a acestei
perioade fiind una de echilibru. Acest tip de
climat a determinat „migraţia" spre centrul şi
estul Europei a speciilor mediteraneene şi
submediteraneene. În această perioadă se
consideră că au apărut pe teritoriul Ungariei
unele specii precum viţa de vie, iederă şi stejarul
de piatră • Zonele joase devin din ce în ce mai
populate cu foioase (ulm, stejar şi tei), în
detrimentul pădurilor de pin. În regiunile înalte
pădurile de fag, carpen şi molid încep să se
răspândescă relativ rapid 6 • Zonele mai înalte
erau acoperite în special de stejari, de tipul
cerris sau pubescens, uneori în mixtură cu fagul
şi carpenul. Pentru vegetaţia corespunzătoare
spaţiilor deschise, se răspândesc mai multe
tipuri de plante exoterme, ponderea cea mai
mare având-o gramineele 7• Cercetările palinologice au demonstrat că spre sfârşitul Atlanticului
îşi face apariţia, în estul Europei, alunul. Faptul
acesta este deosebit de important pentru
investigaţiile, privind climatul, alunul fiind
specific climei de tip mediteranean şi submedi teranean K.
După

5

5

Jărai-Koml6di

1968, 199-225.

Sălceanu 2004, 27.
7
Jărai-Koml6di 1987,
'Jărai-Koml6di 1987,

6

43; Cârciumaru 1996, 98.
44; Cârciumaru 1996, 98.
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Deteriorarea climaterică specifică SubBorealului se răsfrânge drastic asupra vegetaţiei.
Răcirea climei poate fi dovedită prin dispariţia
stejarului de piatră şi a viţei de vie sălbatice din
secvenţele palinice. Tipul de climă specific SubBorealului se manifestă prin favorizarea
speciilor de plante caracteristice spaţiilor închise
şi răspândirea arborilor, care în Atlantic preferau
zonele muntoase. Centrul şi estul Europei suferă
o rapidă extindere a speciilor de fag, brad,
carpen şi molid, pădurile răspândindu-se până la
marginea Câmpiei Panonice. Asocierea tipică,
de arbori este cea alcătuită din diferite specii de
stejar, precum şi cea dintre carpen şi fag 9 • Sub
influenţa climatului rece zăvoaiele de salcie şi
de frasini, pădurile de stejar, frasin, ulm şi vegetaţia de mlaştină, ajung la maxima lor răspân
dire. Sub aceste influenţe vegetaţia mică, ce însoţeşte aceste tipuri de păduri îşi face şi ea apariţia, răspândindu-se diverse tipuri de plante, lă
crimioara, ghimbir sălbatic sau mierea ursului 10 •
Putem observa că, şi din punct de vedere al
speciilor de animale, în această perioadă se
produce o extindere din zona mediteraneană şi
submediteraneană. Astfel speciile care preferă
zonele deschise scad, ajungând până la 30 %,
răspândindu-se din ce în ce mai mult speciile,
care preferă spaţiile închise 11 •
Temperaturile medii, ale Atlanticului,
coincid optimului climateric, media lunii iulie
ajungând la +25 ° C, cea a lunii ianuarie la +5 °
C, iar temperaturile medii anuale în jurul a+ 16°
C. Odată cu răcirea climaterică, specifică SubBorealului, temperaturile medii încep să scadă.
Astfel temperatura medie a lunii iulie se
desfăşoară între+ 15 o c şi+ 16, 5 o C 12 •
Atlanticul este supus unor influenţe
tropicale, masele de aer polare retrăgându-se
înspre nord. Odată cu apariţia influenţelor SubBorealului, masele de aer polare coboară pe
altitudine, împingându-le pe cele tropicale
înspre sud, acest fenomen reflectându-se printro răcire a aerului în toată Europa 13 •

2. Cronologie
Neustupny, primul cercetător care ridică
cronologia absolută a culturii Baden între 3400
şi 2900 î. Hr. 14, corelează ultima fază a culturii

Baden din Serbia, (Kostolac), cu Tesalicul
timpuriu I, iar în Bulgaria cu Ezero 15 •
Până la apariţia monografiei culturii Coţofeni,
marea majoritate a cercetătorilor încadrau
orizontul Baden/Coţofeni în!re culturile Petreşti
sau Sălcuţa şi Wietenberg 16 • In urma săpăturii de
la Băile Herculane „Peştera Hoţilor", cronologia
relativă a finalului epocii cuprului suportă unele
modificări majore. P. Roman, după surprinderea
unui orizont de „toarte pastilate" ce precede un
nivel Coţofeni I 17 , a ajuns la succesiunea
cronologică: „toarte pastilate" - Coţofeni Ia IK.
Câţiva ani mai târziu, acelaşi autor, subliniază
succesiunea cronologică, rămasă şi astăzi în
picioare, Cernavodă III-Boleraz - Baden/
Coţofeni, totodată propune contemporaneitatea
Cernavodă III-Boleraz târzie/Baden/Coţofeni 19 •
Succesiunea propusă de către I. Paul, este
oarecum tributară noilor cercetărilor, acesta
propunând interpunerea între cultura Petreşti şi
Coţofeni
orizontul
„toarte
pastilate",
considerând totodată o contemporaneitate între
Bodrogkeresztur/Decea Mureşului /Coţofeni !2°.
Tot în contextul anilor '90 S. A. Luca propune
succesiunea cronologică Bodrogkeresztur „toarte pastilate" - Baden/Coţofeni 21 , susţinând
pentru Transilvania, Banat, Crişana şi Oltenia
succesiunea „toarte pastilate" -Cernavodă III2 2 .
Tasic analizând epoca cuprului din estul
Serbiei introduce cele trei culturi în finalul
Eneoliticului mijlociu, prima fază a culturii
Baden devansând cronologic cultura Coţofeni.
Astfel N. Tasic sincronizează faza I a culturii
Coţofeni din Oltenia şi estul Iugoslaviei cu
Baden I-III din Voievodina. Pentru Oltenia
autorul
stabileşte
următoarea
secvenţă
cronologică: Sălcuţa I-III - Sălcuţa IV Herculane II-III - Celei - Cernavodă III Coţofeni I, pentru estul Iugoslaviei BubanjSălcuţa I - Bubanj-Sălcuţa II - ? - Coţofeni
(Donje Butorke) - Coţofeni-Kostolac
Kostolac, iar pentru Voievodina Tiszapolgar I Bodrogkeresztur I - Hunjadi-Vajska II Cernavodă III-Boleraz - Baden I - II - III Kostolac I - II - Vucedol 2 3 • Tot în acest context
Tasic introduce conceptul de fază Coţofeni-

Neustupny 1968, tb. I.
Berciu 1961, 134.
17
Roman 1971, 97-101.
18
Roman 1971, 100-114.
19
Roman 1981, 34-35.
211
Paul 1992, tb. 2.
21
Luca 1999, 47.
22
Luca 1999, tb. I.
21
Tasic 1981, 20-24.
is
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9
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Jărai-Koml6di 1987, 45.
Jărai-Kom16di 1987, 45.

11

Filkoh 1987, 50, 51.

12

Kordos 1977, fig. 2.
Magny 1982, 49-50.
Neustupny 1973, 317-352.

11
14

46

bazează pe elementele de
a celor două culturi 24 .
Intr-un studiu dedicat cronologiei culturii
Baden, Petrasch realizează pentru regiunea Tisei
următoarea secvenţă cronologică: Bodrogkeresztur A - Bodrogkeresztur B - Hunyadihalom
- Bolerăz - Baden clasic timpuriu 25 .
O secvenţă cronologică aproximativ
complectă apare la P. Raczky. Secvenţa
analizată
pentru
Transilvania
propune
următoarea succesiune: Prototiszapolgăr Petreşti - Tiszapolgăr - Bodrogkeresztur A Pecica (nivelele inferioare) - Cheile Turzii Cernavodă III - Jamnaja-Coţofeni .
Nikolova consideră faza I Coţofeni şi Baden
II-III ca făcând parte din EB IB. Autoarea
consideră că grupurile Celei şi Orlea, faza I a
culturii Coţofeni şi Cernavodă III (posibil) sunt
sincrone cu Baden târziu. Toate acestea sunt
sincronizate cu Yunatsite I târzie/Ezero I târzie/
Sitogroi IV târzie/Dikili Tash IIIA/Pernik I
târzie/Ostrikovac Ia din sudul Balcanilor 27 •
Stabilind contemporaneitatea Baden II-IV cu
EB I din sudul Balcanilor, tinde să demonstreze
contemporaneitatea EB I cu faza târzie a
fenomenului Cernavodă III-Bolerăz 28 • Astfel
secvenţa cronlogică la care ajunge este: Troia I/
Ezero 1O/Yunatsi te 14/Dubene II B 1/Si tagroi
Val/Kostolac/Coţofeni II 29 .
H. Ciugudean, în urma analizei materialului
ceramic din aşezările Coţofeni I de la Vinţu de
Jos „Sibişeni", Miceşti „Valea Luncii" sau
Vinerea „Tăbărâşte", sugerează contemporaneitatea Cernavodă III-Bolerăz/Baden I/
Coţofeni P 0 • Ciugudean argumenta cele de mai
sus prin existenţa unor aporturi ceramice
Cernavodă III-Bolerăz la repertoriul Coţofeni I
şi prin faptul că aria de răspândire a complexului
Cernavodă III-Bolerăz „ocoleşte clar" aria de
răspândire a fazei Coţofeni 13 1 •
In privinţa relaţiei cronologice dintre
culturile Baden şi Coţofeni, P. Roman
sincronizează faza Baden B-D cu Coţofeni Inn, ulterior H. Ciugudean presupune
sincronizarea Baden C cu Coţofeni Il 33 •

Kostolac, care se

infl.uenţă reciprocă

26

24

Tasic 1981, 23.
Petrasch 1984, fig. 7.
26
Raczky 1991 , fig. 8.
27
Nikolova 2001, 236, tb. I.
2
' Nikolova 2001, 247.
29
Nikolova 2001, 249.
3
° Ciugudean 2000, 52; Luca el a/ii 2005, 14.
31
Ciugudean 2000, 53.
12
Roman 1976, 51-54, fig. 8.
"Luca el a/ii 2005, 15.
25

Faza Bolerăz, implicit şi Cernavodă III, din
punct de vedere al cronologiei absolute, reprezintă un orizont situat între 3640-3370 î. Hr.
Începutul perioadei Badenului clasic se
conturează în jurul datei de 3360 î. Hr. şi
durează până în jurul lui 2930 î. Hr. 34 .
Primele probe 14 C, privind cultura Coţofeni
au fost cele de la Băile Herculane „Peştera
Hoţilor". Potrivit celor 4 probe sfârşitul fazei II
se situează undeva în jurul datei de 2400 î. Hr„
proba 6 şi 7 au aceeaşi valoare 2470 ± 50 î. Hr.
(c. 3500 î.Hr.), proba 8 este calculată la 2300 ±
60 î. Hr. (c. 3200-3100 B.C.), iar proba 10 la
4360 ± 60 î. Hr. (c. 3400-3000 B.C.) 35 .
Ulterior au fost prelevate alte 3 probe de la
Ostrovu Corbului 36 (faza II-III), între 2600-2300
î. Hr. Pentru situl de la Poiana Ampoiului
„Ostrovu Corbului" au fost recoltate 5 probe, 3
dintre ele fiind trimise la prelucrare în Ziirich,
iar celelalte două la Berlin 37 • Conform acestora,
faza III a culturii Coţofeni se desfăşoară între
2900 B.C. şi 2800 î. Hr.

3. Cultura Cernavodă Ill-Boleraz
Descoperirile culturii Cernavodă III-Bolerăz
se leagă de numele a doar doi arheologi, P.
Roman 38 , care publică materialul din colecţia
Complexului Muzeal Arad şi J. Nemeti 39 , care-şi
leagă numele de siturile din jurul Careiului.
Având în vedere numărul redus de situri şi
caracterul precar al cercetărilor, nu considerăm
necesară o clasificare siturilor.
Dintre cele patru situri cercetate, prin săpături,
doar la Carei „Drumul Căminului'', Cămin
„Malul Înalt" şi Pişcolt „Cărămidărie S.M.A" au
fost descoperite complexe domestice. Imaginea
cea mai complexă, provine, în urma săpăturii de
salvare de la Carei, unde au fost identificate o
serie de complexe arheologice. Groapa nr. I, de
formă ovală, cu diametrul maxim de 0,90 m şi
adâncimea de 1,5 m, groapa nr. 2, de dimensiuni
mai mici, are diametrul de 0,50 m şi adâncimea de
0,25 m, gorapa nr. 3 are diametrul maxim de 1,90
m şi adâncimea de 1,7 m, iar groapa nr. 4, cu
diametrul de 2,20 x 1,40 m şi o adâncime de 1,65
m. Primele trei gropi au fost săpate în vederea
depozitării resturilor menajere, iar ultima, iniţial
săpată pentru scos lutul, mai târziu transformată
în groapă menajeră.
14

Stadler el a/ii 2001, 544, fig. 4.

35

Roman 1976, 67, nota 11.
Linick 1979, 186-202.

36
17

1
'
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"

Ciugudean 2000, 57-59.
Roman 1976a, 31-40.
Nemeti 2001, 299-329.
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Pe lângă aceste patru gropi, au mai apărut trei
vetre, prima, cu diametrul de 0,90 m, cea de-a
doua, cu diametrul de 0,90 x O, 70 m, iar a treia
are formă circulară şi diametrul de 1,05 m 40 . O
altă groapă menajeră, cu diametrul de 1, 70 m şi
adâncimea de 1,20 m, a fost documentată la
Cămin şi o alta, fiind amintită la Pişcolt.
În urma cercetărilor au fost consemnate, ca şi
descoperiri domestice, doar patru gropi şi trei
vetre.
Observaţii stratigrafice, clare, avem la Carei
„Drumul Căminului", unde nivelul de locuire
are o grosime de 0,25 m, fiind surprinsă o
singură secvenţă stratigrafică.

Cele 18 situri, ale acestei culturi, sunt aşezate pe
primele două trepte de înălţime (50-100 şi 1O1150 m) (fig. V).

4. Cultura Baden
Cercetările pionerat, din a doua decadă a
secolului XIX, îi au în prim plan pe F. R6mer,
care menţioneză pentru prima dată o descoperire
de tip Baden, cea de la Sântandrei, judeţul
Bihor41 , urmat de J. Hampei şi de B. Milleker,
ambii, publicând material arheologic de la Beba
Veche 42 . M. Roska sondează primul sit Baden,
de pe teritoriul actual al României, cel de la
Valea lui Mihai „Grădina lui Răthonyi Iosiî' 43 .
Lista descoperirilor, de tip Baden se
înmulţeşte începând cu a doua jumătate a
secolului XX, odată cu săpăturile de la Oradea
„Salca-Gheţărie" 44 , Girişu de Criş „Râturi" 45 ,
Sălacea „Dealul Vida" 46 , Unimăt „Dildoci" 47 ,
Pişcolt
„Nisipărie" 48 ,
Sânpetru German
„Fântâna vacilor" 49 , prin publicarea unor
cercetări de suprafaţă şi a unor colecţii private,
cum ar fi Sântandrei „Podul Moii" şi „Hotarul
Comunei" 50 , Oradea „Salca-Cărămidărie" şi
„Cimitirul Rulikivski" 51 , Ciumeşti „Bostănărie"
şi „Grajdurile C.A.P." 52, Sanislău „ Curtea
fermei C.A.P." 53 sau Carei „Bobald" 54 .

40

Nemeti 2001, 300-301.
R6mer 1866, 16, fig. 27.
42
Hampel 1891, 378; Milleker 1897, 16.
41
Roska 1932, 73-80.
44
Rusuel a/ii 1962, 159-164; Horedt 1968, 108, n. 31.
45
Dumitraşcu 1967, 73-74, pi. 111-3; Dumitraşcu 1968,
257-264.
46
Ordentlich 1967, 147-154.
47
Dumitraşcu 1968, 41-46.
"Roman-Nemeti 1978, 14-15, 22.
9
'
Dorner 1970, 455, fig. I 0/5.
50
Dumitraşcu-Tăutu 1968, I.
51
Dumitraşcu-Tăutu 1968, 2, nr. 6, 7.
52
Zirra 1968, nota 2.
53
Roman-Nemeti 1978, 15.
54
Roman-Nemeti 1978, 18.
41
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La scurt timp după apariţia monografiei
culturii Coţofeni, a lui P. Roman 55 , apare
singurul studiu monografic dedicat culturii
Baden din România, autorii repertoriind un
număr de 55 de situri 56 .
Deceniile următoare sunt caracterizate prin
îmbogăţirea repertoriului, ilustrate prin publicarea unor săpături sau cercetări de suprafaţă.
Analizând descoperirile, în funcţie de unităţile
administrative, putem observa, că în judeţele
Timiş şi Arad, cercetarea acestei culturi nu a
reprezentat o prioritate, dar totuşi putem aminti
cercetările de la Parţa „Aşezarea V" 57 , Timişoara
„Freidorf 1" 58 , Cicir „Balastiera" 59 sau Cladova
„Dealul Carierei " 60 .
Pentru judeţele Bihor şi Satu Mare situaţia
este mai clară, aici unele situri fiind mai bine
cercetate, precum Fegernic 61 , Cefa „La Pădu
re"62, Hodoş „Malondomb" 63 , Voievozi „Lângă
fostul C.A.P." 64 , Oradea „Salca-Fabrica de
Bere" 65 , Moftiu Mic „Pescărie A" 66 , Sanislău
„Curtea fermei C.A.P." 67 sau Acâş „Râtul lui
Vereş" 68 .

D. Berciu, întocmind pentru prima oară o
a descoperirilor Baden din România,
atribuie Câmpia de Vest, acestei culturi 69 . Puţin
mai târziu, P. Roman creează o imagi-ne
coerentă, din punct de vedere spaţial, al celor
două culturi vecine, Baden şi Coţofeni, atribuind
în mod clar, triburilor badenoide zonele joase.
Descoperirile estice ale culturi Baden se
încadrează într-o zonă predispusă influenţelor
reciproce 70 . Următorul pas în acest sens, îl face
acelaşi P. Roman, în cola-borare cu J. Nemeti,
întocmind monografia culturii Baden 71 .
hartă

55

Roman 1976.
Roman-Nemeti 1978.
57
Kalmar--Oprinescu 1986, 199.
58
Kalmar 1984, 395, fig. 7/4; Kalmar-Oprinescu 1986,
203; Mare-Toma 1996, 129; Mare-Toma 1997, 68; Luca
2005, 51.
59
Pădureanu 1985, 31.
60
Boroneanţ 1978, 141, pi. 6/2; Boroneanţ el alii 1983,
20; Barbu el alii 1998, 55; Ciugudean 2000, 68; Hiigel el
alii 2004, 97, 99.
61
Ignat 1981, 121-129.
62
Crişan 1994, 24; Crişan 1998, 7-14, pi. III-IV.
63
Bulzan-Ghemiş 1999, 45.
64
Săpătură efectuată în 200 I, de către C. Ghemiş şi V.
Sava.
65
Bulzan et alii 2003, 221.
66
Iercoşan 1987, 63-83; Nemeti 1987, 104-108, fig. 7-13.
67
Jercoşan 1991, 43-60.
68
Nemeti elalii2001, 19-20.
69
Berciu 1960, pi. VIII; Berciu 1961, pi. III.
70
Roman 1976, 13, pi. 3/ I.
71
Roman-Nemeti 1978, 11-18.
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Aria siturilor Baden, din România, este
între următoarele extremităţi: la nord
Foieni „Nisipăria Veche'', la est Şuncuiuş
„Peştera Igriţa", la sud Parţa „ Aşezarea V'', iar
la vest Beba Veche.
După cum se poate observa (harta XII), avem
de-a face cu două zone de concentrare a
siturilor. Prima, cea nordică, se încadrează între
Crişul Repede şi Crasna, unde de altfel se
găseşte şi cea mai mare concentrare de
descoperiri. A doua grupă, cea sudică, se
concentrează pe valea inferioară a Mureşului.
Trebuie menţionat că cele două grupări de situri
reflectă un stadiu al cercetărilor.
4.1. Descoperiri domestice
4.1. A. Aşezări
În analiza de faţă au fost introduse doar
punctele cărora li s-a putut preciza poziţionarea
pe o anumită formă de relief. Astfel numărul
acestora însumează 59 de descoperi, dintr-un
total de 87 (fig. IX), exceptându-le pe cele de la
Şuncuiuş „Peştera lgriţa" şi peştera de la
Subpiatră, care se încadrează într-un alt tip de
descoperire.
Clasificarea pe forme de relief' 2
Aşezări situate pe forme de relief joase. În
cadrul acestei categorii sunt incluse tera-sele
unor râuri, gr.indurile şi dunele de nisip.
I. Aşezările de pe terasele râurilor sunt
reprezentate printr-un număr de 33 de aşezări
(54 %). Aşezări tipice se găsesc la Carei
„Bobald'', Carei „Cozard", Cehăluţ „Ferma
C.A.P.", Dindeşti „Grădina lui Neagu", Valea lui
Mihai „Grădina lui Iosif Rathonyi", Oradea
„Salca-Cărămidărie", Oradea „Salca-Gheţă
rie" etc.
2. O altă formă de relief, unde au fost
amplasate aşezări ale acestei culturi este grindul,
reprezentat printr-un număr de 11 descoperiri
( 18 % ). Aşezări ridicate pe acest tip de relief
sunt la Cefa, „La Pădure", Girişu de Criş,
„Râturi", Moftinu Mic, „Pescărie A'', Moftinu

cuprinsă

72
Pentru a evita unele confuzii, voi încerca, pe scurt,
definirea formelor de relief folosite în clasificarea
aşezărilor: Grind - mică ridicătură de teren de formă
alungită, care rezultă din depunerile aluvionare ale unei
ape curgatoare; Terasa unui râu - sistem de suprafeţe
plane, în formă de trepte, situate în lungul versantilor unui
râu; Dună de nisip - movilă (mică) de nisip formata de
vânt în regiunile nisipoase; Peşteră - cavitate subterană
naturală de dimensiuni mari, cu ieşire la suprafaţă; Poalele
unui deal - porţiune de teren (aproximativ plană) ce sa află
la baza unui deal; Panta unui deal - portiune de teren cu
supra fata înclinată; Deal - ridicătură de teren mai joasă
decât muntele (după http://www.e-scoala.ro/geografie/
geografie.html#p ).

Mic, „Pescărie II", Săcuieni, „Horo'', Unimăt,
„Dâlboci" etc.
3. Dunele de nisip sunt reprezentate printr-un
număr de 13 descoperiri (21 %). Aşezări situate
pe dune de nisip se găsesc la Berea „Cetatea
Iepurilor", Ciumeşti „Grajdurile C.A.P.", Pişcolt
„Nisipărie", Sanislău „Curtea Fermei C.A.P.",
Voievozi „Lângă fostul C.A.P." etc.
Aşezări situate pe forme de relief înalte. În
această categorie sunt incluse dealurile.
l. Aşezări ale acestei culturi situate pe unele
forme de relief înalte, cum ar fi dealurile, sunt
slab reprezentate, prin trei descoperiri (7 %);
Cladova „Dealul Carierei'', Cubulcut „Cseroldal"
şi Tăşad „Cetăţaua".

Descoperirile Baden se situează, în marea lor
majoritate (73 de situri), pe treapta de altitudine
cuprinsă între 1O1-150 m altitudine, fiind
urmate de alte 1O situri, amplasate în câmpia
joasă, cuprinsă între altitudinile 50-100 m. Situri
„atipice", care depăşesc altitudinea de 200 m
sunt la Cehăluţ „Ferma C.A.P.", Cladova
„Dealul Carierei'', Subpiatră, Şuncuiuş „Peştera
Igriţa" şi Tăşad „Cetăţaua"(fig. VI).
4.1.B. Locuinţe
Locuinţe de suprafaţă au fost identificate la
Fegernic, unde au fost dezvelite parţial, două, iar
una integral, toate de formă dreptunghiulară.
Locuinţa dezvelită integral, orientată est-vest,
are dimensiunile de 4,20 x 3,70 m, în colţul
vestic fiind identificată o vatră 73 .
Cercetările efectuate la Moftinu Mic
„Pescărie A", au dus la identificarea a două
locuinţe, ambele de suprafaţă. L 1, de formă
dreptunghiulară, cu dimensiunile de 3,20 x 2, l O
m, pe latura nordică fiind descoperită o vatră.
Cea de-a doua locuinţă (L), a fost deranjată de
lucrările modeme 74 •
La Sanislău „Ferma C.A.P." au fost dezvelite
trei locuinţe, primele două, de suprafaţă, iar cea
de-a treia adâncită. Locuinţa nr. 1 are formă
rectangulară, cu dimensiunile de 5 x 2,60 m.
Locuinţa nr. 2 (situată la 7 m de prima), cu
dimensiunile surprinse de 3,5 x 2,5 m, conţinea
pe latura vestică o vatră 75 •
Primele locuinţe atribuite acestei culturi sunt
menţionate în 1924, în urma săpăturii lui Roska
de la Valea lui Mihai „Grădina lui Rathonyi
Iosif'. În urma sondajului, au fost consemnate
trei locuinţe de suprafaţă, toate orientate estvest. L 1 era de formă dreptunghiulară, având
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74
75

Ignat 1981, 121.
1987, 67, fig. I.
1991, 44-45.

Jercoşan
I ercoşan

49

ANALELE BANATULUI, SN , ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

dimensiunile de 3 x 2 m şi conţinea două vetre
de foc. L 2 avea dimensiunile de 2,80 x 2 m,
conţinea o vatră amplasată într-un colţ şi o
groapă pe latura vestică. L 3 era compusă din
două încăperi cu dimensiunile de 3,3 x 2,3 m şi
4,3 x 1, 1 m. Aceasta din urmă contine două vetre
'
de foc 76 •
La Girişu de Criş „Râturi", a fost identificată
o locuinţă adâncită, căreia nu i se precizează
dimensiunile sau forma, din desenul profilului
locuinţa pare să fi avut o lungime de
aproximativ 4, 50 m 77 •
Pe lângă cele două locuinţe de suprafaţă de la
Sanislău „Ferma C.A.P.", a fost identificată şi o
locuinţă adâncită, surprinsă numai pe o latură,
cu lungimea de 4 m (nr. 3)7 8 .
În urma săpăturii de la Timişoara, „Freidorf
I", a fost identificată o locuinţă (Bi), de formă
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite şi
adâncită până la 1, 1Om faţă de nivelul actual de
călcare 79 •

Mai sunt amintite, la Cladova „Dealul
Carierei" 80 o locuinţă de suprafaţă, Cubulcut
„Cseroldal" patru „gropi de bordeie" 81 şi la
Dindeşti „Vii" o platformă de chirpic (posibilă
locuinţă de suprafaţă) 82 , fără alte informaţii.
Până în prezent au fost dezvelite 13 locuinţe
(se exclud cele de la Cubulcut „Cseroldal" şi
Dindeşti „Vii"), dintre care 10 de suprafaţă şi 3
adâncite. Ca şi mărime locuinţele variază de la 3
x 2 m (Valea lui Mihai „Grădina lui Răthonyi
Iosiî') până la 4,20 x 3,70 m (Fegernic).
Excluzând locuinţa cu două încăperi de la Valea
lui Mihai, complexele de locuit sunt de mărime
mică, ele putând adăposti 3-4 persoane. După
cum se poate observa, locuinţele de suprafaţă
sunt predominante.
Având în vedere faptul că, până în prezent,
pentru teritoriul Ungariei nu avem date cu
privire la existenţa locuinţelor adâncite 83 , putem
tragem concluzia că acest tip de locuinţe,
descoperite în mediul Baden, de pe teritoriul
României, se datorează influenţelor culturii
Coţofeni. Afirmaţia de mai sus este întărită şi de
faptul că în aceste situri, unde au fost
identificate astfel de locuinţe, s-au evidenţiat
importuri ale culturii Coţofeni.
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Roska 1932, 74.
Dumitraşcu 1968, 258, fig I.
" Iercoşan 1991, 44-45.
"'Mare-Toma 1997, 68.
'"Material inedit din colecţia Complexului Muzeal Arad.
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RomanNemeti 1978, 14.
2
• Marta el a/ii 2002, 127-128.
" Bondar 2002, 11.
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4.1. C. Vetre
În interiorul locuinţelor au fost descoperite la

Valea lui Mihai „Grădina lui Răthonyi Iosiî', un
număr de cinci vetre. L 1 conţine două vetre,
ambele situate pe latura sud-estică, având
diametrul de 0,60 m. L 2 conţinea o singură vatră
cu dia!:lletrul de 0,60 m, amplasată în colţul sudestic. In L 3 , au fost surprinse două vetre, una cu
diametrul de 0,60 m, situată în centrul locuintei,
cât despre de-a doua vatră, amplasată în colţul
sud-estic, nu avem detalii 84 .
În locuinţa dezvelită integral de la Fegernic,
a apărut, în colţul vestic o vatră cu diametrul de
0,50 m 85 .
La Moftinul Mic „Pescărie A", pe latura
nordică a L r a fost identificată o vatră dreptunghiulară, cu dimensiunile de 0,60 x 0,50 m 86 •
Pe latura estică a locuinţei L, de la Sanislău
„Ferma C.A.P." a fost identificătă o vatră ( V4 l'
parţial distrusă de buldozer, sub ea găsindu-se 4
vătuci de vatră de formă cilindrică, dispuşi sub
li pi tură 87 .
În cadrul aşezării de la Fegernic, au fost
identificate şase vetre exterioare, diametrele lor
variază între 0,50 şi O, 70 cm 88 •
Astfel de vetre au apărut şi la Moftinul Mic
„Pescărie A". V1, de formă rectangulară, cu
dimensiuni de 0,80 x 0,70 m, a fost acoperită de
fragmente ceramice, provenind de la diverse
recipiente, o râşniţă şi un obiect de lut, căruia
Iercoşan îi acordă un rol cultic. V„ de formă
rectangulară, cu dimensiuni de 0,80 x 0,60 m,
sub lipitura căreia au ieşit fragmente ceramice.
V3, de formă ovală, are dimensiunile de 0,70 x
0,60 m 89 •
Dintre cele 6 vetre de la Pişcolt „Nisipărie",
avem descriere pentru 3 dintre ele. Vatra a, de
formă ovală, cu diametrul de 0,60 m, vatra b, de
formă circulară şi vatra c, de formă rotundă, cu
diamentrul de 0,50 m 911 •
La Sanislău „Ferma C.A.P." au fost
identificate patru vetre exterioare, toate de
formă ovală. V1 are dimensiuni de 0,80 x 0,60 m
şi o grosime de 6-7 cm. V, are dimensiuni de
0,75 x 0,65 m. V3 are diamefrul de 0,65 x 0,50 m,
pe ea fiind descoperite fragmente ceramice şi
oase de animale carbonizate. V5 a fost distrusă 91 •

Roska 1928-1932, 74, fig. I.
Ignat 1981, 121.
"' lercoşan 1987, 67.
" lercoşan 1991, 44, fig. 4/7.
"Ignat 1981, 121.
•• Iercoşan 1987,66- 67.
"" Roman-Nemeti 1978, 23, fig. 2.
91
Iercoşan 1991, 44-45.
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Vetre mai sunt consemnate şi la Ciumeşti
„Grajdurile C.A.P. " 92 .
În urma săpăturilor arheologice au fost
descoperite 27 de vetre, 8 dintre ele amplasate în
interiorul locuinţelor, iar 19 în exterior. Ca ~i
formă, pentru vetrele interioare, predomină cele
rotunde, media diametrelor fiind cuprinsă între
0,50-0,60 m, iar pentru cele exterioare,
predomină vetrele ovale, a căror dimensiuni
variază între 0,65 x 0,50 m şi 0,80 x 0,60 m.
4.1.D. Gropi
În apropierea locuinţei (la o distanţă de 2 m)
de la Girişu de Criş „Râturi" a fost identificată o
groapă cu diametrul aproximativ de 1,5 m 93 .
Sondajul de la Unimăt „Dildoci" a scos la
iveală o groapă cu diametrul, aproximativ, de 1
m şi adâncimea de 0,50 m 94 • La 3 m de locuinţa
săpată integral de la Fegernic a fost identificată
o groapă menajeră cu diametrul de 0,96 m, iar pe
toată suprafaţa afectată de sondaj identificânduse încă patru gropi, probabil menajere, cu
diametrul şi adâncimea, cuprinse între 0,95 şi
1,15 m şi respectiv 0,60-0,75 m 95 •
Săpătura de salvare de la Moftinul Mic
„Pescărie A" a dus la descoperirea a patru gropi.
Groapa nr. I, situată spre marginea aşezării,
iniţial săpată pentru scoaterea lutului, ulterior
fiind umplută cu resturi menajere, are o formă
semicirculară, cu dimensiunile de 5 x 2,5 m şi
adâncimea 0,75 m. Groapa nr. 2 are o lăţime de
1,3 m şi adâncimea de 1,4 m. Ce de-a treia
groapă (nr. 3), de formă conică, cu diametrul de
0,80 m şi adâncimea de 0,70 m, are pereţii arşi şi
nu conţine material arheologic. Groapa nr. 4,
deranjată parţial de lucrări, are forma ovală, cu
lăţimea de 1,40 m şi adâncimea de 1, I O m 96 •
Dintre cele 25 de complexe de la Pişcolt
„Nisipărie" sunt publicate doar trei. Groapa nr.
4, de formă ovală, cu diametrul de 0,95 m,
prezintă o adâncime de 0,57 m, groapa nr. 7, cu
diametrul de 1,05 m, are adâncimea de 0,45 m şi
groapa nr. 8, cu diametrul de 0,70 m, are o
adâncime de 1, l O m 97 •
La Sanislău „Ferma C.A.P." a fost identificat
un număr considerabil de gropi. Groapa nr. I,
parţial distrusă de lucrări, are forma ovală, cu
diametrul de 1,40 m şi adâncimea de 0,45 m.
Gropile nr. 3, 4, 5 au o formă ovală, cu
dimensiuni mai reduse. Groapa nr. 6, de formă

ovală,

cu dimensiunile de 1, 1O x 0,80 m, ajunge
la o adâncime de 0,70 m, fiind căpăcuită cu un
strat de lut galben, peste ea s-a construit vatra nr.
2. Groapa nr. 7 are o formă circulară, are
diametrul de 0,80 m şi adâncimea de 0,25 m.
Groapa nr. 8, de formă ovală, are diametrul de
1, 1O x 0,90 m şi adâncimea de 0,90 m. Groapa
nr. 9, de formă ovală, are dimensiunile de 0,80 x
O, 70 m şi adâncimea de 1,20 m. Pentru groapa
nr. I Onu avem informatii 98 .
O groapă cu o desti~aţie „specială", pare să
fie nr. 2 de la Sanislău „Ferma C.A.P.", de formă
circulară, cu fundul drept, diametrul gurii de
1,80 m, cel al fundului de 1,40 m, iar adâncimea
de 1,20 m. Ca şi material arheologic conţinea
fragmente ceramice din pastă semifină şi fină,
cu angobă, o strachină cu toartă fragmentară, o
cantitate mare de oase de animal, multă cenuşă
şi un craniu uman 99 •
Până în prezent, doar la Valea lui Mihai
„Grădina lui Răthonyi Iosiî' a fost identificată o
groapă amplasată în interiorul unei locuinţei.
„Locuinţa subterană", cum era denumită de
către Roska, situată pe latura estică a L , în fapt
2
ea reprezintă o groapă de provizii în formă de
clopot, cu diametrul gurii de 1 m, diametrul
fundului ajungând până la 1, 85 m, iar adâncimea până la 1,45 m 100 •
Gropi au mai fost semnalate şi în cadrul siturilor de la Cefa „La Pădure" ( 1 groapă, cu diametrul aproximativ de 0,50 m şi adâncimea de 0,25
m) 101 Dindeşti
Vii" 102 Hodoş Mal om' 13 , Moftiul
' " Mic „Pescărie
'
" (două
domb"u
II"
104
gropi) , Oradea „Salca-Fabrica de bere" 105 .
Până în prezent se cunosc 50 de gropi, dintre
care, doar pentru 24, dintre ele, avem informaţii
cu privire la forme sau dimensiuni. Astfel, au
fost identificate 19 gropi menajere, o groapă de
provizii nereutilizată şi una cu destinaţie
„specială". Dintre gropile menajere, doar groapa
nr. I de la Moftinul Mic „Pescărie A" este
singura, care a fost utilizată iniţial ca şi groapă
de extragere a lutului, în acelaşi timp având şi
cele mai mari dimensiuni.
De la Ciumeşti, „Grajdurile C.A.P." provin
14 „obiective" ale culturii Baden, fără nici o altă
precizare 106 •
98

92

3
•
94
95

96
97

Roman-Nemeti 1978, 23.
Dumitraşcu 1968, 258, fig. 1.
Dumitraşcu 1969, 42, fig. 2; 3.
Ignat 1981, 121.
Iercoşan 1987, 64-67, fig. I.
Roman-Nemeti 1978, 14-15, 23, fig. 2.
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Roman-Nemeti 1978, fig. 5.
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4.2. Stratigrafia
Cehăluţ „Ferma C.A.P." - s-a dovedit existenţa a două nivele de cultură, unul aparţinând
locuirii Baden, iar celălalt al locuirii Otomani,
fără alte precizări 107 •
Ciumeşti „Grajdurile C.A.P." - depunerea
culturii Baden are o grosime ce variază între
O, l 0-0,30 m, fiind suprapusă de nivele ce aparţin
epocii migraţiilor, acestea fiind tăiate de gropi
ale mormintelor ce aparţineau epocii bronzului
şi La Tene.
Girişul de Criş, „Râturi" - primul nivel de
cultură aparţine culturii Basarabi, iar cel de-al
doilea al culturii Baden, ce variază între 0,200,40 m, cele două nivele de cultură sunt
despărţite de un nivel aluvionar, gros de
aproximativ 0,60 m 10H.
Moftinu Mic „Pescărie A" - a fost identificat
un singur nivel de cultură, cu gorsimea de 0,300,40 m 109 •
Pişcolt „Nisipărie" - nivelul de cultură are o
grosime aproximativă de 0,30-0,35 m, fiind tăiat
de morminte La Tene şi din epoca timpurie a
bronzului 111'.
Sanislău „Curtea fermei C.A.P." - a fost
identificat un singur nivel de cultură, gros 0,600, 70 cm, ce se îngusta până la 0,20-0,25 m 111 •
Unimăt „Dâlboci" - nivelul de cultură
Baden, gros de aproximativ 0,15 m (de la 1,45 I
1,50 m-1,60 m), este suprapus de cel de epoca
bronzului 112 •
Sâmpetru German „Fântâna Vacilor" - nici
aici nu se precizează succesiunea stratigrafică,
cu toate că Dorner sesizează un nivel de cultură
ce se desfăşoară între - O, 10-1 m 113 • În urma
analizei materialului aflat în colecţia
Complexului Muzeal Arad, am putut observa 114 ,
existenţa următorei succesiuni stratigrafice:
Bodrogkeresztur - Baden - bronz mijlociu morminte sec. III-IV d. Hr. Astfel se poate
considera existenţa a două nivele de locuire, cel
al culturii Bodrogkeresztur şi cel al culturii
Baden, fragmentele ceramice aparţinând epocii
bronzului fiind destul de slab reprezentate.
Valea lui Mihai „Strada Fântânii, nr. 273" se precizează doar faptul că nivelul de cultură
începe la cota - 0,40 m 115 • În urma materialul
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Roman-Nemeti 1978, 18.
Dumitraşcu 1968, fig. I.
lercoşan 1987, fig. l/b.
Roman-Nemeti 1978, 15.
lercoşan 1991, 44.
Dumitraşcu 1969, fig. 3.
Dorner 1970, 455.
Material în curs de prelucrare.
Roska 1932, 74.
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publicat putem trage concluzia existenţei unui
singur nivel de cultură.
Până în prezent sunt nouă situri, cărora li se
poate preciza stratigrafia. Nivelurile de depuneri
arheologice, ale culturii Baden sunt, în general
subţiri, ele oscilând între O, 15 m (la Unimăt
„Dildoci") şi 0,60-0, 70 m (la Sanislău „Curtea
fermei C.A.P."), media ajungând undeva între
0,30-0,40 m. Din grosimea nu prea mare a
acestora şi din faptul că până în prezent, pe
teritoriul României, nu au fost identificate situri,
care să prezinte succesiune de niveluri, putem
trage concluzia că aşezările reprezintă locuiri de
o durată scurtă.
4.3. Descoperiri funerare
Pentru România lucrurile raman incerte,
datorită puţinelor descoperiri de acest gen, cele
de la Valea lui Mihai „Grădina lui Râthonyi
Iosif' şi a presupuselor morminte din „Peştera
Igriţa", Şuncuiuş. Inventarul primului mormânt
de la Valea lui Mihai este format dintr-o urnă ce
conţinea resturi de oase calcinate, o ceaşcă şi o
verigă de aramă, iar inventarul celui de-al doilea
mormânt nu s-a păstrat 116 •
La Şuncuiuş, descoperirile constau în aşa zisele morminte şi depuneri de material arheologic
din „sala Coloanei", astfel „Mormântul A" era
săpat într-o alveolare naturală, cu diametrul de
0,75-0,80 m şi adânc de 0,15 m. Pământul de
umplutură consta într-un strat gros de 3 cm de
cenuşă şi bucăţi de cărbuni, fiind acoperit de un
strat de ocru de 1-2 cm, la rândul lui acoperit de
un al treilea strat, alcătuit din argilă cenuşie.
„Mormântul B", situat, tot într-o alveolare
naturală, prezenta diametru de 1 m, fiind acoperit
de un strat de lut. În apropierea „mormântului A"
au fost depuse numeroase fragmente ceramice şi
concentrări de oase, cu predilecţie fragmente
craniene 117 • Cu privire la aceste descoperiri, se
poate afirma, că se încadrează în categoria
descoperirilor cu caracter magico-ritualic 11 H.

5. Cultura Coţofeni
În urma descoperirilor de la Bocşa Montană
„Dealul Colţan", G. Halavâcs introduce pentru
prima oară materiale ale culturii Coţofeni în
literatura de specialitate 119 • H. Schroller
sintetizează
informaţiile,
privind cultura
Coţofeni
(la el Furchenstichkeramic şi
Linsenkeramik), amintid şi descoperirile de la
Aştileu, „Peştera Igic", Vadu Crişului, „Peştera
116

Roska 1932, 73, fig. li, 12.
Emodi 1984, 406-407.
118
Vezi discutia de la Kacs6 1999, 120-121.
119
Halavăcs l887, 49-52.
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cu Apă" 120 şi Moneasa „Piatra Mare" 121 .
Repertoriul lui M. Roska i-a în considerare şi
puncte noi precum Oradea „Salca-Gheţărie" şi
Moneasa „Peştera Hoanca Coului" 122 .
În perioada următoare, S. Dumitraşcu este cel
mai activ arheolog, din zonă, reuşind să îmbogăţească repertoriul culturii prin unele puncte Clit
„Gureţul Negrilor" 123 , Medieşul Aurit „Casa
Leşului" 124 sau Tăşad „Cetăţaua" 125 • P. Roman,
autorul primei monografii a culturii Coţofeni,
structurează periodizarea internă a culturii,
intocmind în acelaşi timp şi un vast repertoriu 126 •
Deceniile următoare monografiei, se caracterizează prin semnalarea unor puncte cu descoperiri, doar o mică parte, din publicaţii referindu-se
explicit asupra acestora. Cercetările arheolo-gice
in zona Banatului sunt efectuate la Vişag, „Să
laşul cu Paie" 127 sau Buziaş „Pârpora" 12 H. Bazinul
Someşan şi Crişana, au beneficiat de un număr
mai mare de descoperiri Cefa „Feleştăniar" 129 ,
Cefa „La Pădure" 130 , Cuied „Dulău" 131 , Sebiş
„Dealul Pleşa" 132 , Susani „Râpi-Săcături" 133 sau
Şuncuiuş „Peştera Moanei" 134 .
5.1. Descoperiri domestice
5.1.A. Aşezări
În cadrul analizei de faţă au fost introduse un
număr de 67 de aşezări. Din totalul de 90 de
puncte cu descoperiri Coţofeni, se exclud 23,
două dintre ele, Medieşul Aurit şi Şuncuiuş
„Peştera Moanei", datorită caracterului „special", iar pentru restul de 19 nu se poate preciza
repartiţia pe forme de relief (fig. X).
Clasificarea pe forme de relief
Aşezări situate pe forme de relief joase. În
cadrul acestei categorii sunt incluse aşezările
situate pe terasele unor râuri şi pe grinduri.
1. Au fost identificate, până în prezent 16
aşezări (23 % ) situate pe terasele unor râuri.
Aşezări situate pe terase găsim la Bodo „Sub
Nadăşului cu
Deal", Nadăş „Confluenţa
Cigherul", Poiana „La pădure'', Silagiu-Buziaş
„Pârpora", Suplacu de Barcău „Corău III" etc.
12
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2. Aşezări situate pe grinduri au fost identificate la Cefa „La Pădure", Corneşti „Jadani",
Halmeu „Kirăly Domb I" şi la Sânnicolau
Român „Bereac'', acestea reprezentând un procentaj de 6 %.
Aşezări situate pe forme de relief înalte. Din
această categorie fac parte aşezările identificate
în peşteri şi pe dealuri.
1. Aşezările situ a te în peşteri au o mare
răspândire în întreg arealul culturii Coţofeni.
Pentru zona analizată, în acest studiu, specificul
acestui tip de habitat se păstrează, fiind
identificate 19 (28 %) astfel de locuiri. Astfel de
aşezări au fost identificate la Bocşa Montană
„Peştera din Dealul Colţan", Căprioara „Peştera
Gaura Scrofii", Câmpanii de Sus „Peştera
Măgura", Româneşti „Peştera cu apă", Moneasa
„Peştera Hoanca Coului" etc.
2. În categoria aşezărilor situate pe dealuri au
fost introduse şi descoperiri efectuate pe panta unui deal, cum ar fi Dezna „La Vii" sau Sebiş
„Dealul Pleşa" sau la poalele acestuia, Şiria
„Zoape". Descoperiri pe boturi de deal sau terasele dealurilor au fost efectuate la Bocşa „Dealul
Colţan", Clit „Gureţul Negrilor", Săvârşin
„Cetăţeaua", Susani „Râpi-Săcături", Tauţ
„Dealul Rujelor" etc. Totalul aşezărilor amplasate
pe astfel de forme de relief se ridică la 28 (43% ).
Din punct de vedere al situării pe altitudine,
siturile, culturii Coţofeni, sunt distribuite, relativ,
unitar (fig. VII). Interesant, fiind faptul că primele
două trepte de altitudine, (50-100 m şi 101-150
m) prima reprezentată prin şapte situri, iar cea
de-a doua prin 21, ilustrează o pondere de 31 %
din întregul siturilor analizate aici.
5.1.B. Locuinţe
În urma sondajului executat în 1970 la Susani
„Râpi-Săcături" au fost observate, pe râpile
create de torenţi, urmele a două locuinţe,
construite din pari şi nuiele lutuite 135 • Alte două
locuinţe adâncite, au mai fost descoperite, întrun profil natural, la Tauţ „Dealul Rujelor" 136 .
De o descriere mai detailată beneficiază, locuinţa adâncită, dezvelită la Săvârşin „Cetă
ţeaua", cercetată parţial, de formă rectangulară,
cu colţurile rotunjite era adâncită până la I, 15 m
faţă de nivelul actual de călcare 137 şi locuinţa de
suprafaţă de la Tăşnad „Sere", de formă
„trapezoidală", totodată fiind surprinse şi „urma
fundaţiei unuia din pereţi şi două, poate chiar
patru gropi de stâlpi" 138 .
135

Dudaş
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Pădureanu

1976, 27.
1982, 38.
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Barbu-Hurezan 1982, 51.
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Iercoşan 2000, 105.
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5.1. C. Vetre
Singura vatră

menţionată

este cea de la
Săvârşin „Cetăţeaua", situată în interiorul
locuinţei 139 •

5.1.D. Gropi
La Cefa „Feleştăniar" este amintită o groapă
cu diametrul de 1,5 m şi o adâncime de 1,20 m 140
şi la Săvârşin „Cetăţeaua'', o alta, cu diametrul
de 0,72 m şi adâncimea de 0,32 m 141 • Gropi mai
sunt menţionate la Ce fa „La Pădure" 142 , Oradea
„Salca-Fabrica de Bere" 143 sau Tăşnad „Sere"
(în număr de 4) 144 •
5.2. Stratigrafia
Susani „Râpi-Săcături" - a fost identificat un
singur nivel de locuire, grosimea variind între
0,15 şi 0,20 m 145 .
Câmpanii de Sus „Peştera Măgura" - un
singur nivel de locuire, ce se desfaşoară între
0,20 şi 0,80 m.
Pentru a rezuma, puţinele, obiective domestice descoperite, în acest areal, precizez că au
fost identificate şase locuinţe, o singură vatră şi
şapte gropi, toate acestea sunt publicate extrem
de sumar. Cât priveşte stratigrafia, ea a fost
consemnată doar în cazul a două situri.
5.3. Descoperirifunerare
Descoperiri funerare, în acest areal, au fost
identificate la Medieşul Aurit „Casa Leşului".
Pe raza necropolei de secolele I-II d. Hr„ au fost
descoperite patru concentrări de material
ceramic, de tipul Coţofeni, printre care şi
mormântul nr. 31, cu inventar compus dintr-o
urnă funerară şi o căniţă şi mormântul nr. 68,
conţinând urna cu cenuşa şi oasele calcinate ale
defunctului 146 .
6. Repertoriul descoperirilor
6.1. Repertoriul siturilor Cernavodă IIIBoleraz
1. ARAD, „Gai", municipiul Arad, judeţul
Arad; Roman 1976a, 31, pi. 1/6; RomanNemeti 1978, 12, pi. 311; Nemeti 2001, 299.
2. BEREA, „Cetatea Iepurilor", comuna Sanislău, judeţul Satu Mare; Nemeti 200 I, 299, pi.
X/1-4; XV/1-3.
3. BEREA, „Hotarul Evreilor", comuna Sanislău, judeţul Satu Mare; Nemeti 2001, 299.

"'' Barbu-Hurezan 1982, 51.
1411
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Hugel el a/ii 2008, 273.

142

Crişan

141

Bulzan el a/ii 2003, 221.
Virag el a/ii 2006, 359.

144

1988, 339.
1998, 7.

145

Dudaş

14

Dumitraşcu

"
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1970, 27.
1972. 53-54, pi. VII/I, 2.

4. BERVENI, „Râtul Caprei", comuna Bcrveni,
judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 73; Nemeti
2001, 299, pi. VIIl/3, 6, 8.
5. CAREI, „Drumul Căminului'', municipiul
Carei, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 68;
Nemeti 2001, 299, 300-301, pi. I-VIl/10; IX/
4-5, 7-10; XIl/1-2, 5; XIII-XIV; XVI-XVII.
6. CAREI, „Grădina I.A.S. ", municipiul Carei,
judeţul Satu Mare; Nemeti 2001, 301-302.
pi. VIII/I, 4, 9, I O.
7. CĂMIN, „Malul Crasnei", comuna Cămin,
judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 76; Nemeti
2001, 299, 301, pi. VIl/4-9.
8. CĂMIN, „Păşunea Porcilor", comuna Că
min, judeţul Satu Mare; Nemeti 2001, 301,
pi. VIII/2, 5, 7.
9. FOIENI, „Lotul spre Carei'', comuna Foieni,
judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 62; Nemeti
2001, 302, pi. VIl/1-3.
1O. MAC EA, „Topila", comuna Macea, judeţul
Arad; Roman l 976a, 31, pl.211-4; Roman,
Nemeti 1978, 12, pi. 7/9-13; Barbu et a/ii
1998, 80.
11. PECICA, „La Vii", comuna Pecica, judeţul
Arad; Roman l 976a, 32, pi. 4/1-4; RomanNemeti 1978, 12, pi. 8/5-9; Barbu et a/ii
1998, 97; Nemeti 2001, 299.
12. PIŞCOLT, „ Cărămidărie S.M.A", comuna
Pişcolt, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 45;
Nemeti 2001, 302, pi. XVIII-XXII.
13. PORTIŢA, „Vatra Satului", comuna
Tiream, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 24;
Nemeti 2001, 302, pi. XIl/3-4, 6.
14. SÂNNICOLAUL MARE, „Selişte", comuna Sânnnicolau Mare, judeţul Timiş; RomanNemeti 1978, 11, pi. 5/1-3, 5-1 O; KalmarOprinescu 1986, 200; Nemeti 2001, 299;
Luca 2005, 227.
15. SÂNNICOLAUL MARE, comuna Sânnnicolau Mare, judeţul Timiş; Roman-Nemeti
1978, 11, pi. 5/4; Kalmar-Oprinescu 1986.
200; Nemeti 2001, 299.
16. SÂNPETRU GERMAN, „Cărămidărie",
comuna Secusigiu, judeţul Arad; Roman
1976a, 32, pi. 1/3-5; Roman-Nemeti 1978,
12, pi. 3/2-5; Kalmar-Oprinescu 1986, 200;
Barbu et a/ii 1998, 111; Nemeti 2001, 299;
Luca 2006, 230.
17. ŞEITIN, „Tăietură'', comuna Şeitin, judeţul
Arad; Roman l 976a, 3 1, 511-2, 4; RomanNemeti 1978, 11, pi. 8/1-4; Barbu et a/ii
1998, 119; Nemeti 2001, 299.
18. URZICENI, „Valea Pârului", comuna Urziceni, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 63;
Nemeti 2001, 302, pi. IX/1-3, 6.

6.2. Repertoriul siturilor Baden

l. ACÂŞ, „Râtul lui Vereş", comuna Acâş, judeţul Satu Mare; Nemeti et a/ii 2001, 19-20.
2. ANDRID, „Drumul Poştei", comunaAndrid,
judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 28.
3. ARAD, „Aradu Nou-Grădina C.A.P.", municipiul Arad, judeţul Arad; Roman 1976a, 31,
pi. 3/1-2; Roman-Nemeti 1978, 12, pi. 4/91O; Luca 2006, 25.
4. ARAD, „Aradul Nou-Trei Insule (Bufniţ)",
municipiul Arad, judeţul Arad; Barbu et alii
1998, 37; Luca 2006, 25.
5. ARAD, „Strada Împărat Tiberiu, numărul 5",
municipiul Arad, judeţul Arad; Inedit.
6. BEBA VECHE, comuna Beba Veche, judeţul
Timiş; Hampei 1891, 378-379; RomanNemeti 1978, 11; Kalmar-Oprinescu 1986,
201.
7. BEBA VECHE, comuna Beba Veche, judeţul
Timiş; Milleker 1897, 16; Roman-Nemeti
1978, 11; Kalmar-Oprinescu 1986, 201.
8. BEBA VECHE, „Cărămidăria Baravine",
comuna Beba Veche, judeţul Timiş; RomanNemeti 1978, 11, pi. 6/1-6; KalmarOprinescu 1986, 201; Luca 2005, 32.
9. BEREA, „Capătul sudic al viilor", comuna
Sanislău,judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 57.
I O. BEREA, „Cetatea Iepurilor", comuna
Sanislău, judeţul Satu Mare; Roman-Nemeti
1978, 17-18; Nemeti 1997, 65, fig. 211-2.
11. BEREA, „Grădina Florilor", comuna Sanislău, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 58.
12. BEREA, „Hotarul Evreilor", comuna Sanislău, judeţul Satu Mare; Roman-Nemeti
1978, 18, pi. 16/2-9; 17-18; 1911-3, 5-16; 20;
Nemeti 1999, 59.
13. BEREA, „Platoul Acastăului", comuna Sanislău, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 57.
14. BEREA, „Surpătura", comuna Sanislău,
judeţul Satu Mare; Roman-Nemeti 1978, 17;
Nemeti 1999, 54.
15. BEREA, „Togul Cantorului", comuna Sanislău, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 58.
16. BEREA, „Togul Dolarului'', comuna Sanislău, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 56.
17. BEREA, „Togul Sfântu Gheorghe", comuna
Sanislău,judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 59.
18. BEREA, „Togul lui Sultesz", comuna Sanislău,judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 55.
19. BIHAREA, „Cetatea de Pământ", comuna
Biharea,judeţul Bihor; Dumitraşcu 1974, 12;
Dumitraşcu-Borcea 1974, 61; RomanNemeti 1978, 14; Dumitraşcu 1994, 98.
20. BIHAREA, „Grădina SA - Baraj", comuna
Biharea, judeţul Bihor; Roman-Nemeti
1978, 14, Dumitraşcu 1994, 98.

21. BIHAREA, „Insulă", comuna Biharea, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1994, 98.
22. BIHAREA, „Lutărie I", comuna Biharea,
judeţul Bihor; Dumitraşcu 1994, 98.
23. BODROGU NOU, „Pădure", comuna
Feleac, judeţul Arad; Roman 1976, 51, 80;
Roman 1976a, 32, pi. 4/5-9; Roman-Nemeti
1978, 12, pi. 411-5; Kalmar-Oprinescu 1986,
201; Barbu et alii 1998, 45, Luca 2005, 44.
24. BULCI, „Cetate ", comuna Bata, judeţul
Arad; Ferenczi-Barbu 1979, 289-291; Barbu
et a/ii 1998, 47; Luca 2005, 52.
25. CAREI, „Bobald I spre II", municipiul
Carei, judeţul Satu Mare, Nemeti 1999, 64.
26. CAREI, „Bobald II", oraş Carei, judeţul
Satu Mare; Roman-Nemeti 1978, 18;
Iercoşan 1987 a, 140-141, fig. 5; Iercoşan
1993, 77; Nemeti 1999, 65.
27. CAREI, „Bobald VI", municipiul Carei,
judeţul Satu Mare, Roman-Nemeti 1978, 18,
fig. 22/8; N emeti 1999, 65.
28. CAREI, „Bobald X'', municipiul CareL
judeţul Satu Mare, Nemeti 1999, 66.
29. CAREI, „Kozărd", oraş Carei, judeţul Satu
Mare; Roman-N emeti 1978, 18.
30. CĂMIN, „Malul Crasnei", comuna Cămin,
jud~ţul Satu Mare; Nemeti 1999, 76.
31. CAPLENI, „Malul canalului Poştei",
comuna Căpleni, judeţul Satu Mare; Nemeti
1999, 77.
32. CEFA, „Fântâna Mighiveghi", comunaCefa,
judeţul Bihor; Crişan 1987, 20, pl.11/1-3.
33. CEFA, „La Pădure", comuna Cefa, judeţul
Bihor, Crişan 1994, 24; Crişan 1998, 7-14,
pi. III-IV.
34. CEHĂLUŢ, „Ferma C.A.P.", comuna
Ceha!, judeţul Satu Mare; Roman-Nemeti
1978, 18, pi. 62-63; Nemeti 1999, 93.
35. CICIR, „Balastiera", comuna Vladimirescu,
judeţul Arad; Pădureanu 1985, 31; Barbu et
a/ii 1998, 53.
36. CIUMEŞTI,
„Bostănărie",
comuna
Sanislau, judeţul Satu Mare; Zirra 1968, nota
2; Roman-Nemeti 1978, 15, pi. 11/4-6.
37. CIUMEŞTI, „Grajdurile C.A.P.", comuna
Sanislău, judeţul Satu Mare; Zirra 1968, 1, 3,
nota 2, 4; Kacs6 1969, 54; Roman-Nemeti
1978, 15-17,pl. ll/7-16; 12-14; 1511; 16/lab; Nemeti 1999, 50.
38. CIUMEŞTI, „Păşunea Fântânii", comuna
Sanislău, judeţul Satu Mare; Roman-Nemeti
1978, 17,pl.10; 1111-3; 19/4.
39. CLADOVA, „Dealul Carierei", comuna
Păuliş, judeţul Arad; Boroneanţ 1978, 141,
pl. 6/2; Boroneanţ et a/ii 1983, 20; Barbu et
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a/ii 1998, 55; Ciugudean 2000, 68; Htigel et
a/ii 2004, 97, 99.
40. CUBULCUT, „Cseroldal", comuna Săcu
ieni, judeţul Bihor; Roman 1976, 81; Roman-Nemeti 1978, 14, 22, pi. 72/4, 6-12;73/
1-7; Crişan 1988, 341.
41. DINDEŞTI, „Grădina lui Negreanu", comuna Andrid, judeţul Satu Mare; RomanNemeti 1978, 14, pi. 2111, 2; Nemeti 1999,
25.
42. DINDEŞTI, „Vii'', comuna Andrid, judeţul
Satu Mare; Marta et a/ii 2002, 127-128.
43. FEGERNIC, comuna Sârbi, judeţul Bihor;
Ignat 1981, 121-129.
44. FOIENI, „Nisipăria Veche", comuna
Foieni, judeţul Satu Mare; Roman-Nemeti
1978, 18; Nemeti 1999, 61.
45. GHENCI, „Sic", comuna Căuaş,judeţul Satu
Mare; Nemeti 1993, 60-61, fig. 6/9-1 O; 7; 8/1.
46. GHILVACI, „Ghilvaci Gara", comuna
Moftin, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 82.
47. GIRIŞU DE CRIŞ, „Râturi'', comuna Girişu
de Criş,judeţul Bihor; Dumitraşcu l 967a, 7374; Dumitraşcu 1968, 257-264; Dumitraşcu
Tăutu 1968, 12; Dumitraşcu 1974, 36-37;
Roman 1976, 51, 82; Roman-Nemeti 1978,
13-14, 22, 23, pl. 5717-13; 58-59; 69/4-12; 7071; 7211-3, 5; Dumitraşcu 1986, 693; Crisan
1988, 341; Ciugudean 2000, IO, 72.
48. HODOŞ, „Malondomb", comuna Sălard,
judeţul Bihor; Bulzan-Ghemiş 1999, 45.
49. MOFTINU MIC, „Pescărie A", comuna
Moftinu, judeţul Satu Mare; Iercoşan 1987,
63-83; Nemeti 1987, 104-108, fig. 7-13;
Iercoşan 1993, 79-80.
50. MOFTINU MIC, „Pescărie II", comuna
Moftinu, judeţul Satu Mare; Nemeti et a/ii
200la, 148.
51 . NERĂU, comuna Ieremia Mare, judeţul Timiş; Roman 1976, 83; Roman 1976a, 32, pi. 2/
6; Roman-Nemeti 1978, 11, pi. 4/8; KalmarOprinescu 1986, 201; Luca 2005, 179.
52. OLARI, „Fabrica de Cărămidă", comuna
Olari, judeţul Arad; Roman l 976a, 32, pi. 4-/
1O; Roman-Nemeti 1978, 12, pi. 417; Barbu
et a/ii 1998, 89.
53. ORADEA, „Salca-Cimitirul Rulikovski",
municipiul Oradea, judeţul Bihor; Dumitraş
cu-Tăutu 1968, 12, nota 7; Roman-Nemeti
1978, 13.
54. ORADEA, „Salca-Cărămidărie", municipiul Oradea, judeţul Bihor; Roman-Nemeti
1978, 13, pi. 49/1-17.
55. ORADEA, „Salca-Gheţărie", municipiul
Oradea, judeţul Bihor; Roska 1941, 72; Rusu
et a/ii 1962, 159-164; Dumitraşcu-Tăutu
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1968, 12; Dumitraşcu 1974, 47; Roman
1976, 83; Roman-Nemeti 1978, 13, pi. 5055; 73/8-13; 74-78.
56. ORADEA, „Salca-Fabrica de Bere",
municipiul Oradea, judeţul Bihor; Bulzan et
a/ii 2003, 221.
57. PARŢA, „Aşezarea V", comuna Parţa,
judeţul Timiş; Kalmar 1986, 199, 201, 203,
fig. 4-7; Luca 2005, 192.
58. PIŞCOLT, „Nisipărie", comuna Pişcolt,
judeţul Satu Mare; Roman 1976, 84; RomanNemeti 1978, 14-15, 22, pi. 21113,14; 23/611; 24-42; Nemeti 1979, 527, 529, 534;
Nemeti 1996, 89.
59. PIŞCOLT, „Via Veche", comuna Pişcolt,ju
deţul Satu Mare; Roman 1976, 84; RomanNemeti 1978, 15, pi. 4311, 2; Nemeti 1999, 44.
60. SANISLĂU, „Curtea fermei C.A.P.",
comuna Sanislău, judeţul Satu Mare;
Roman- Nemeti 1978, 15, Iercoşan 1991,
43-60; Iercoşan 1993, 81; Nemeti 1999, 45.
61. SĂCUIENI, „Horo", comuna Săcuieni, judeţul Bihor; Luca-Iercoşan 1997, 13, pi. 5/23, 8.
62. SĂLACEA, „Dealul Vida", comuna
Sălacea, judeţul Bihor; Ordentlich 1967,
147-154; Roman 1976, 85; Roman-Nemeti
1978, 14, 22, pi. 44/3,4; 45-48; Nemeti
1999, 34.
63. SÂNPETRU GERMAN, „Fântâna Vacilor'',
comuna Secusigiu, judeţul Arad; --Dorner
1970, 455, fig. 10/5; Roman 1976a, 32, pi. 5/57; Roman-Nemeti 1978, 12, pi. 211-10, 3/620; Kalmar-Oprinescu 1986, 201, 203; Barbu
et a/ii 1998, 111; Luca 2005, 230.
64. SÂNPETRU GERMAN, „Malul Înalt", comuna Secusigiu, judeţul Arad; RomanNemeti 1978, 12, pi. 9/2-7; KalmarOprinescu 1986, 200, 203; Barbu et a/ii
1998, 111; Luca 2005, 230.
65. SÂNTANA, „Cetatea Veche", oraş Sântana,
judeţul Arad; Roman 1976a, 31, pi. 2/5;
Roman-Nemeti 1978, 12, pi. 4/6; Barbu et
a/ii 1998, 114.
66. SÂNTANDREI, comuna Sântandrei, judeţul Bihor; R6mer 1866, 16, fig. 27; RomanNemeti 1978, 12.
67. SÂNTANDREI, „Hotarul Comunei", comuna Sântandrei, judeţul Bihor; Dumitraşcu
Tăutu 1968, 13; Roman-Nemeti 1978, 12.
68. SÂNTANDREI, „La Ţigani", comuna
Sântandrei, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1968,
nota 26; Roman-Nemeti 1978, 12.
69. SÂNTANDREI, „Podul Moii", comuna
Sântandrei, judeţul Bihor; Dumitraşcu
Tăutu 1968, 13, pl. II; Dumitraşcu 1969, nota

I O; Dumitraşcu 1974, 69; Roman-Nemeti
1978, 12.
70. SÂNTANDREI, „Podul Pricopului", comuna Sântandrei, judeţul Bihor; Roman-Nemeti
1978, 12, pi. 56; 57/1-6; Dumitraşcu 1994,
98.
71. SÂNTANDREI, „Şanţul Antitanc", comuna
Sântandrei, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1969,
nota 1O; Roman-Nemeti 1978, 13.
72. SUBPIATRĂ, comuna Teţchea, judeţul
Bihor; Dumitraşcu 1969, nota 10; RomanNemeti 1978, 13.
73. ŞILINDIA, „Satul Mic", comuna Şilindia,
judeţul Arad; Dumitraşcu 1972, 55, nota 22;
Roman-Nemeti 1978, 18, pi. 24/2-4.
74. ŞUNCUIUŞ, „Peştera Igriţa'', comuna
Şuncuiuş, judeţul Bihor; Emodi 1984, 405431; Ciugudean 2000, 83.
75. TĂŞAD, „Cetăţaua'', comuna Drăgeşti, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1974, 77; Dumitraş
cu 1986, 693.
76. TIMIŞOARA, „Freidorf I'', municipiul
Timişoara, judeţul Timiş; Kalmar 1984, 395,
fig. 7/4; Kalmar-Oprinescu 1986, 203;
Mare-Toma 1996, 129; Mare-Toma 1997,
68; Luca 2005, 251.
77. TIREAM, „Via veche a Tireamului",
comuna Tiream, judeţul Satu Mare; Nemeti
1999, 22.
78. UNIMĂT, „Dâlboci", comunaAcâş,judeţul
Satu Mare; Dumitraşcu 1969, 41-45; Roman
1976, 86; Roman-Nemeti 1978, 18, 22, pi.
60; 61; 64-68; 69/1-3; Kalmar 1983, 62;
Nemeti 1999, 17; Ciugudean 2000, 53, 84.
79. VALEA LUI MIHAI, oraş Valea lui Mihai,
judeţul Bihor; Roman-Nemeti 1978, 14, pi.
44/1-2.
80. VALEA LUI MIHAI, „Grădina lui Răthonyi
Iosif„, oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor;
Roska 1932, 73-80; Roman-Nemeti 1978,
14, 23; Nemeti 1999, 39.
81. VALEA LUI MIHAI, „Strada Fântânii, nr.
273", oraş Valea lui Mihai, judeţul Bihor;
Roman-Nemeti 1978, 14, pi. 43/3-5.
82. VĂŞAD, „Terenul Ţiganilor", comuna
Curtuiseni, judeţul Bihor; Roman-Nemeti
1978, 14, pi. 22/9; Nemeti 1999, 42.
83. VEZENDIU, „Terasa Ierului", comuna Tiream, judeţul Satu Mare; Nemeti 1999, 23.
84. VIIŞOARA, „Viile Ponyvas'', comuna
Sanislău, judeţul Satu Mare; Roman-Nemeti
1978, 17; Nemeti 1999, 60.
85. VOIVOZI, comuna Şimian, judeţul Bihor;
Dumitraşcu 1974, 86; Roman 1976, 86;
Roman-Nemeti 1978, 14, 22.

86. VOIVOZI, „Lângă fostul C.A.P.", comuna
Şimian, judetul Bihor; Inedit.
87. ZĂDĂREN,I, „La Vii", comuna Felnac, judeţul Arad; Roman 1976, 86; Roman 1976a,
32; Roman-Nemeti 1978, 12, pi. 4/11- 12;
Kalmar-Oprinescu 1986, 201; Barbu el a/ii
1998, 138; Luca 2005, 276.

6.3. Repertoriul siturilor Coţofeni
1. ABRAM, „Biserica Reformată", comuna
Abram, judeţul Bihor; Inedit (Informaţii T.
Daroczi şi A. Tatăr).
2. ACÂŞ, „Râtul lui Vereş", comuna Acâş,
judeţul Satu Mare; Nemeti el a/ii 200 I, 1920.
3. AŞTILEU, „Peştera Igic", oraş Aleşd, judeţul Bihor; Schroller 1933, 74; Roska 1941,
65; Roman 1976, 84; Ciugudean 2000, 63.
4. BLAJA, oraş Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Roska 1941, 80; Roman 1976, 80.
5. BOCŞA, „Gruniul Cetăţii", oraş Bocşa,
judeţul Caraş-Severin; Petrovszky-Cadariu
1979, 47, Anexa I, pi. XI; XII; KalmarOprinescu 1986, 203; Ciugudean 2000, 65;
Luca 2005, 42.
6. BOCŞA MONTANĂ, „Dealul Colţan", oraş
Bocşa,

judeţul

Caraş-Severin;

Halavăcs

1887, 49-52; Milleker 1897, 21-26; Roska
1942, 204; MUiier 1965, 541; Petrovszky
1973, 389; Roman 1976, 9, 18, 43, 80, pi. 8/
9,23,28; 11/1,2; 15/1,2,8,9, 10; 17/11;26/
3, 9, 11-13; 29/4; 36/11, 19; 3911; 41/7; 43/
16; 4616; 48/6, 8, 10; 51/15; 52/10, 12-14,
19, 23, 30; 114-116; 118; Lazarovici 1979,
192; Petrovszky-Cadariu 1979, Anexa I;
Gumă-Săcărin 1981, 59-95; Petrovszky el
alii 1981, 438; Kalmar-Oprinescu 1986,
203; Rogozea 1987, 360; Ciugudean 2000, 9,
12, 17,40,42,50,54,65;Medeleţ2000, 13;
Ciugudean 2002, 95-96; Luca 2005, 42.
7. BOCŞA MONTANĂ, „Dealul Colţan-Grota
nr. l '', oraş Bocşa, judeţul Caraş-Severin;
Rogozea 1987, 351, 360; Boroneant2000, 24.
8. BOCŞA MONTANĂ, „Dealul Colţan-Grota
nr. 2", oraş Bocşa, judeţul Caraş-Severin;
Rogozea 1987, 351, 360; Boroneanţ 2000,
24.
9. BOCŞA MONTANĂ, „Dealul Colţan-Grota
nr. 3 ", oraş Bocşa, judeţul Caraş-Severin;
Rogozea 1987, 351; Boroneant 2000, 24.
10. BOCŞA MONTANĂ, „Peşt~ra din Dealul
Colţan", oraş Bocşa, judeţul Caraş-Severin;

Milleker 1897, 21-26; Roska 1942, 204;
MUiier 1965, 541; Retrovszky 1973, 389;
Rogozea 1987, 351, 360.
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11. BOCŞA ROMÂNĂ, „Cetăţuica", oraş
Bocşa, judeţul Caraş-Severin; PetrovszkyCadariu 1979, 48, Anexa I; Ciugudean 2000,
65; Luca 2005, 43.
12. BOCŞA ROMÂNĂ, „Valea Vornicului",
oraş Bocşa, judeţul Caraş-Severin; Petrovszky
1973, 391; Roman 1976, 80; Luca2005, 43-44.
13. BODO, „Movila lui Cardoş'', comuna
Balinţ, judeţul Timiş; Stratan 1974, 71- 72;
Roman 1976, 38; 80, pi. 63/4-17; RomanNemeti 1978, 50; Moroz-Pop 1983, 469;
Kalmar- Oprinescu 1986, 201; Medeleţ
Bugilan 1987, 110; Gogâltan 1995, 57;
Ciugudean 2000, 44, 48, 65; Luca 2005, 41.
14. BODO, „Sub Deal", comuna Balinţ,judeţul
Timiş; Stratan 1974, 71; Moroz-Pop 1983, 469;
Kalmar-Oprinescu 1986, 201; Luca 2005, 41.
15. BUCEAVA-ŞOIMUŞ, „Cetăţeaua", comuna Brazi, judeţul Arad; Dudaş 1976, 22;
Ciugudean 2000, 66.
16. BUZIAŞ, „Pârpora", oraşul Buziaş, judeţul
Timiş; Kalmar 1988, 469-4 70; LazaroviciSfetcu 1990, 50, fig.4; Ciugudean 2000, 80;
Luca 2005, 53.
17. CĂLĂ ŢEA, „Peştera Ponorul de la
Călăţea", comuna Aştileu, judeţul Bihor;
Boroneanţ 2000, 6.
18. CĂPRIOARA, „Peştera Gaura Scrofii",
comuna Săvârşin, judeţul Arad; Barbu et a/ii
1998, 49; Boroneanţ 2000, 4; Ciugudean
2000, 66.
19. CÂMPANII DE SUS, „Peştera Faţa Pietrei",
comuna Câmpani, judeţul Bihor; Vlassa 1974,
411, fig. 3; 4/1-2.
20. CÂMPANII DE SUS, „Peştera Măgura",
comuna Câmpani, judeţul Bihor; Vlassa
1974, 411, fig. 5-8; Roman 1976, 80, pi. 34/
3; 42/4; 43/8, 9, 14, 15, 17; 46-2.
21. CEFA, „Feleştăniar", comuna Cefa, judeţul
Bihor; Crişan 1987, 19, pl. 11/4-7; Crişan
1988, 339-341; Ciugudean 2000, 47, 67.
22. CEFA, „La Pădure", comuna Cefa, judeţul
Bihor; Crişan 1993, 9; Crişan 1994, 24;
Crişan 1998, 7-14.
23. CHESINŢ, „Movila Huncă", comuna
Chesinţ, judeţul Arad; Pădureanu 1982, 35;
Ciugudean 2000, 67; Luca 2005, 70.
24. CLADOVA, „Dealul Carierei'', comuna
Păuliş, judeţul Arad; Boroneanţ 1978, 141,
pi. 6/2; Barbu et a/ii 1998, 55; Ciugudean
2000,68;Hligeletalii2004,97,99.
25. CLIT, „Gureţul Negrilor", comuna Hăşmaş,
judeţul Arad; Dudaş 1970, 356; Dumitraşcu
1970, 149-150; Dumitraşcu 1972, 55, pl. IX/
1-9; Roman 1976, 13, 43, 81; Dudaş 1976,
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23; Dumitraşcu 1985, 56, nota 16; Barbu et
a/ii 1998, 59; Ciugudean 2000, 68.
26. CORBEŞTI, „Cuca Ciolt'', comuna Pietriş,
judeţul Arad; Roman 1976, 81; Barbu et a/ii
1998, 60; Ciugudean 2000, 69.
27. CORBEŞTI, „Dealul Comorii", comuna
Pietriş, judeţul Arad; Barbu et a/ii 1998, 60.
28. CORNEŞTI, „Jadani", comuna Orţişoara,
judeţul Timiş;
Roman 1976, 13; 82;
Ciugudean 2000, 73; Luca 2005, 76.
29. COVĂSÂNT, „Cioaca Tornia", comuna
Covăsânţ, judeţul Arad; Pădureanu 1982, 3 6;
Ciugudean 2000, 69.
30. COV ĂSÂNŢ, „Măgura", comuna Covăsânţ,
judeţul Arad; Pădureanu 1982, 35, fig. 317-8;
Ciugudean 2000, 69.
31. CUIED, „Dulău", comuna Buteni, judeţul
Arad; Dudaş 1976, 23-24, pi. 1/22-26; 11/1-8;
Crişan 1988, 341; Ciugudean 2000, 70.
32. DEZNA, „La Vii", comuna Desna, judeţul
Arad; Roman 1976, 81, pi. 9/1, 2; Dudaş
1976, 25, pi. II/9-21; Barbu et a/ii 1998, 65;
Ciugudean 2000, 70.
33. DUD, „Cioaca Chiciora", comuna Târnova,
judeţul Arad; Pădureanu 1982, 36-37, fig. I;
2; 311-6; Băcuieţ 1996, 7-8, pi. l/6-7; Il/l, 4;
IIl/1-2, 4-5; Barbu et a/ii 1998, 67;
Ciugudean 2000, 71.
34. DUMBRAVA, oraş Livada, judeţul Satu
Mare; Kalmar 1983, 65; Ciugudean 2000, 71.
35. DOBREŞTI, „Valea Topliţei", comuna Dobreşti, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1972, nota
17.
36. GHIDA, „La Ţigăncuş", comuna Bale,
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Ciugudean 2000, 75.
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45. MEDIŞA, comuna Viile, judeţul Satu Mare;
Roska 1941, 68, PI. 19; Roman 1976, 83;
Kalmar 1983, 66; Ciugudean 2000, 75.
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Oradea, judeţul Bihor; Roska 1941, 72; Rusu
el a/ii 1962, 159-164; Dumitraşcu 1974, 4 7;
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judeţul Arad; Pădureanu 1985, 38; Pădu
reanu 1987, 36, fig. 2b; Ciugudean 2000, 78.
59. RÂPA, „Dealul Morilor", comuna Tinca, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1967, 91, nota 80;
Dumitraşcu 1972, nota 17; Dumitraşcu 1972a,
51; Dumitraşcu 1974, 57; Roman 1976, 85;
Crişan 1988, 341; Ciugudean 2000, 83.
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judeţul Bihor; Dumitraşcu 1972, nota 17.
62. ROŞIA, „Peştera Vacii", comuna Roşia,
judeţul Bihor; Dumitraşcu 1968, nota 17;
Roman 1976, 84; Ciugudean 2000, 79.
63. ROŞIA NOUĂ, „Dealul Comorii", comuna
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Ciugudean 2000, 79.
64. SACALASĂU NOU, „Cetatea", comuna
Dema, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1974, 59;
Roman 1976, 85; Ciugudean 2000, 79.
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66. SÂNNICOLAU ROMÂN, „Bereac", comuna Sânnicolau Român, judeţul Bihor; Dumitraşcu-Crişan 1990, 97-98.
67. SEBIŞ, „Dealul Pleşa", oraş Sebiş, judeţul
Arad; Dudaş 1976, 22-23, pi. 1/12-18;
Ciugudean 2000, 80.
68. SIGHIŞEL, „Peştera Măgura'', comuna
Câmpani, judeţul Bihor; pumitraşcu 1974, 66.
69. SUPLACU DEBARCAU, comuna Suplacu
de Barcău, judeţul Bihor; Roman 1976, 85;
Ciugudean 2000, 81.
70. SUPLACU DE BARCĂU, „Corău III",
comuna Suplacu de Barcău, judeţul Bihor;
Fazecaş-Lakatos 2003, 185.
71. SUPLACU DE BARCĂU, „Lapiş II",
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Dumitraşcu 1974, 71; Fazecaş-Lakatos
2003, nota I O.
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19A", comuna Supuru de Jos, judeţul Satu
Mare; Nemeti 1999, 86; Ciugudean 2000, 81.
73. SUSAN!, „Râpi-Săcături", comuna Igneşti,
judeţul Arad; Roman 1976, 85, pi. 915-6, 91O; Dudaş 1976, 25-28, pi. Ill-IV; Barbu el
a/ii 1998, 119; Ciugudean 2000, 82.
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judeţul Arad; Dudaş 1970, 356; Dumitraşcu
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1976, 24-25; Barbu el a/ii 1998, 122;
Ciugudean 2000, 82.
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Şimleu! Silvaniei, judeţul Sălaj; Kalmar 1983,
66; Ciugudean2000, 81; Pop elalii2000, 102.
76. ŞIRIA, „Zoape", comuna Şiria, judeţul
Arad; Pădureanu 1985, 39; Roman 1976, 85;
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Ciugudean 2000, 82.
77. ŞUNCUIUŞ, „Dealul Simionului", comuna
Şuncuiuş, judeţul Bihor; Ghemiş-Sava 2006,
nota 16.
78. ŞUNCUIUŞ, „Peştera Igriţa", comuna
Şuncuiuş, judeţul Bihor; Emădi 1984, 40543 1; Dumitraşcu 1986, 693; Ciugudean
2000, 83.
79. ŞUNCUIUŞ, „Peştera Izbândiş", comuna
Şuncuiuş, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1974,
74; Roman 1976, 13, 85; Emodi 1984, 407;
Dumitraşcu 1986, 693; Ciugudean 2000, 83.
80. ŞUNCUIUŞ, „Peştera Moanei", comuna
Şuncuiuş, judeţul Bihor; Ghemiş-Sava 2006,
19-3 I.
81. TAUŢ, „Dealul Rujelor", comuna Tauţ,
judeţul
Arad; Pădureanu 1982, 38;
Pădureanu 1987, 33; Barbu et a/ii 1998, 126;
Ciugudean 2000, 83.
82. TĂŞAD, „Cetăţaua", comuna Drăgeşti,jude
ţul Bihor; Dumitraşcu 1974, 77; Dumitraşcu
1985, Harta I; Dumitraşcu el a/ii 1997, 64.
83. TĂŞNAD, „Sere", oraş Tăşnad, judeţul
Satu Mare; Nemeti et a/ii 2002, 3 1O; Virag el
a/ii 2006, 359.
84. TĂUTELEC, „Păşunea Cetariului", comuna Cetariu, judeţul Bihor; Dumitraşcu 1974,
78.
85. T ĂUTELEC, „La Tobor", comuna Cetariu,
judeţul Bihor; Dumitraşcu 1974, 78.
86. TIMIŞOARA, „Mehala", municipiul Timişoara, judeţul Timiş; Medeleţ-Bugilan 1974,
85-86.
87. TURULUNG, comuna Turulung, judeţul
Satu Mare; Kalmar 1983, 66; Ciugudean
2000,83.
88. VADU CRIŞULUI, „Peştera cu Apă", comuna Vadu Crişului,judeţul Bihor; Schroller
1933, 74; Roska 1941, 77, pi. 28; Roman
1976, 86, 50/1 O; Ciugudean 2000, 84.
89. VĂSOAIA, „Cioaca Grădiştii", comuna
Chisindia,judeţul Arad; Pădureanu 1982, 38;
Barbu et a/ii 1998, 132; Ciugudean 2000, 85.
90. VIŞAG, „Sălaşul cu Paie", comuna Victor
Vlad Delamarina, judeţul Timiş; Moroz-Pop
1983, 482; Luca 2005, 271.

7. Concluzii
Finalul epocii cuprului, din Câmpia de Vest,
este ilustrat printr-un număr de 195 de situri.
Din acest punct de vedere raportul dintre
culturile Baden şi Coţofeni, pe de-o parte, şi
Cernavodă III-Bolerâz pe de alta, este disproporţional. Primele două culturi sunt ilustrate prin
87, respectiv 90 de situri, iar Cernavodă III-
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Bolerâz prin 18, desigur, aceste cifre reprezentând un stadiu al cercetării.
Numărul siturilor Baden, ce conţin elemente
Coţofeni se ridică la 17, pe când cele Coţofeni,
ce conţin elemente Baden sunt 3 (tb. 1, 2).
Sincronismul dintre Baden C şi Coţofeni II,
propus de Ciugudean este parţial adevărat. Până
în prezent au fost identificate 5 situri Baden C,
care să conţină elemente Coţofeni II (Moftinu
Mic „Pescărie A", Sanislău „Curtea fermei
C.A.P. (III)", Sălacea „Dealul Vida", Sântandrei
şi Unimăt „Dâlboci") şi alte 3 situri Baden B
final, care să conţină elemente Coţofeni I final
sau II timpuriu (Cehăluţ „Ferma C.~.P.", Cubulcut „Cseroldal", Oradea „Salca-Gheţărie"),
astfel nu se poate omite contemporaneitatea
Baden B final cu Coţofeni I final/II timpuriu.
Sincronismul Baden D-E - Coţofeni III Kostolac a fost demonstrată de către Ciugudean 147 pe baza deducţiei logice. Cert este că
până în prezent nu au fost identificate materiale
Coţofeni III în mediul Baden D-E şi nici invers,
toate elementele Cotofeni din mediul Baden D
aparţin fazei II (Feg~rnic, Pişcolt „ Nisipărie",
Şuncuiuş „Peştera Igriţa", Valea lui Mihai
„Grădina lui Râthonyi Iosiî').
În privinţa stadiului cercetărilor (fig. I), pentru
cultura Cernavodă III-Bolerâz, 4 (22%) dintre
descoperiri provin din săpături de salvare, 7
(39%) din cercetări de suprafaţă şi 7 (39%) din
descoperiri efectuate de către amatori. Referitor
la siturile Baden, unul singur ( 1% ) a fost cercetat
prin săpături sistematice, 15 (17%) din săpături
sistematice ce vizează altă epocă, 12 (14%) din
spături de salvare, 11 (13%) din sondaje
arheologice, 17 ( 19%) din cercetări de suprafaţă,
20 (23%) sunt descoperiri efectuate de către
amatori, iar pentru 11 (13%) situri nu a fost
precizat tipul cercetării. Cultura Coţofeni, fiind
mai slab cercetată decât cultura Baden, un singur
sit un singur ( 1% ) cercetat prin săpătură
sistematică, 11 (12%) prin săpături sistematice ce
vizau alte epoci, 8 (9%) prin săpături de salvare,
18 (20%) prin sondaje arheologice, 24 (27%) prin
cercetări de suprafaţă, 8 (9%) descoperiri
efectuate de către amatori, la 20 (22%) dintre
situri neputând fi preciazat tipul descoperirii.
Majoritatea descoperirilor au fost efectuate
în urma săpăturilor sistematice ce vizau alte
epoci, cercetărilor de suprafaţă sau descoperirilor efectuate de către amatori. Aceasta arată
nevoia unor săpături sistematice, care să vizeze
staţiuni ale acestor culturi culturilor, săpături

147

Luca et a/ii 2005, 16.

necesare pentru a avea o imagine de ansamblu
asupra acestui orizont cronologic.
Siturile culturii Cernavodă III-Bolerăz sunt
amplasate, din punct de vedere al altitudinii pe
primele două trepte, patru pe prima şi 7 pe a
doua, 50- 100 m, respectiv, 101 - 150 m (fig.
V). Formele geografice preferate sunt terasele,
urmate de grinduri şi dune de nisip (fig. VIII).
În privinţa distribuţiei siturilor culturii Baden
pe altitudine putem observa că marea majoritate a
acestora, exceptând cele din ultima fază de
evoluţie, D 2-E Neustupn6, se încadrează pe
treapta de 1O1 - 150 m (fig. VI). Din punct de vedere al distribuţiei pe forme geografice, cele mai
răspândite sunt descoperirile situate pe terasele
unor râuri, fiind urmate, în egală măsură, de cele
de pe grinduri şi dune de nisip (fig. IX). Siturile ce
depăşesc altitudinea de 200 m şi cele localizate pe
dealuri sau în peşteri, reprezintă o excepţie.
Referitor la siturile Coţofeni, se observă o
discrepanţă între fazele culturii, ce decurge din
analiza distribuţiei pe altitudine (fig. VII) şi pe
forme de relief (fig. X). Astfel, în faza I
majoritatea siturilor se regăsesc pe primele trei
trepte de altitudine, 50 - 200 m, pentru faza II,
jumătate din situri sunt amplasate pe treapta 201
- 250 m, restul situându-se sub aceasta. Ultima
fază de evoluţie a culturii, III, reprezintă
maxima „expansiune", situri fiind identificate
pe majoritatea treptelor de altitudine, cele mai
multe regăsindu-se între 251 şi 300 m. Lucrurile
sunt similare şi din punct de vedere al amplasării
pe forme geografice. Marea majoritate a
descoepririlor din faza I sunt situate pe terase,
aceasta corespunde şi cu amplasarea pe
altitudine. Siturile fazei II sunt distribuite în
mod, aproximativ, egal pe toate formele de
relief, mai puţin pe grinduri. Aşa cum am
precizat mai sus, faza III reprezintă o urcare în
altitudine, aproape fără excepţie, siturile sunt
amplasate pe dealuri sau în peşteri.
Examinarea distribuţiei pe altitudine şi pe
forme de relief, coroborată cu puţinele analize
arheozoologice şi cu cercetarea unor situri, atât
Baden, cât şi Coţofeni, ne oferă indicii privind
mobilitatea acestor comunităţi. Având în vedere
că mobilitatea este determinată, în mare parte,
de către economie, cele două trebuie analizate
împreună.

Determinările arheozoologice efectuate în
siturile Coţofeni 14K, demonstrează preferinţa
acestor comunităţi pentru ovicaprine şi bovine.

14
H Gheoroceanu et a/ii 1978, 273-274; Andriţoiu 1992, 132;
El Susi 1993, 35-40;Haimovici 1994, 401-404; Lazăr 1995,
251; Becker 2000, 69-77; Bindea 2005, 58-59.

Cultura Baden a fost privată până în prezent de
astfel de analize, dar putem lua în considerare
situri ale culturii Ungaria 149 .
Din preferinţa acestor comunităţi pentru
creşterea animalelor, cu precădere a bovinelor,
în zona de câmpie şi a caprinelor, în zona înaltă,
o mare mobilitate a acestora, din densitatea mare
a siturilor şi nivele de cultură nu prea groase,
putem deduce că strategia de subsistentă se baza
pe păstorit. În această ordine de idei s~sţinerea
ipotezei, conform căreia, economia comunită
ţilor Coţofeni se baza pe păstoritul tranhumant 150, este foarte greu de susţinut, mai ales în
contextul actual al cercetărilor.
În urma întocmirii repertoriului siturilor
Finalului Epocii Cuprului din Câmpia de Vest,
s-au evidenţiat trei zone, din punct de vedere al
stadiului actual al cercetării, al densităţii siturilor şi al nivelului de interacţiune dintre culturile
Baden şi Coţofeni (harta IV).
Prima, dintre ele se desfăşoară de la sudul
Crişului Repede, până pe râul Crasna. Aceasta
este zona, în care au fost propagate elementele
Coţofeni în mediul Baden, toate cele 17 situri
Baden, în care sunt prezente elemente ale culturii Coţofeni sunt regăsite, exclusiv, în această
zonă.

„Interacţiunea"

din această zonă se datoprobabil, altitudinilor joase piemontane,
numeroaselor golfuri formate, de către câmpie,
ce au înlesnit contactele dintre cele două culture.
Nu trebuie omis nici faptul că toate siturile Baden, în care au fost surprinse elemente Coţofeni
sunt cercetate prin săpături arheologice.
Zona a doua, este reprezentată prin arealul
delimiat de sudul Crişului Repede şi de valea
sudică a Mureşului inferior. Caracteristica
principală a zonei este dată de lipsa prezenţei
elementelor „străine", atât în cadrul siturilor
Baden, cât şi a situluilor Coţofeni. Elemente de
interacţiune, dintre cele două culturi au fost
observate doar la Dud „Cioaca Chiciora", unde
au fost descoperite câteva fragmente ceramice
de factură badenoidă, în mediul Cotofeni. La
Şilindia „Satul Mic" şi Tăşad „Cetăfaua" sunt
semnalate ambele tipuri de materiale (Baden şi
Coţofeni), neputându-se preciza alte detalii.
În urma analizei materialului de la Cladova
„Dealul Carierei", din colecţia Complexului
Muzeal Arad s-au putut contura unele concluzii.
Observaţiile stratigrafiei verticale nefiind relevante, în acest caz, datorită deranjărilor din
rează,

1 9
•

Bokonyi 1959, 61; Bokonyi 1971, 646, fig. I; Bokonyi
1974, 345, 415.
150
Roman 1976, 15, 77; Ciugudean 2000, 19-21.
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epocile ulterioare, care au distrus stratigrafia
nivelelor preistorice, am recurs, la analiza
tipologică a materialului. Astfel, se pot distinge
două nivele de locuire distincte, reprezentate
prin materiale Baden D 2-E şi Coţofeni Ila.
O altă observaţie ar mai fi lipsa descoperirilor dintre Crişul Negru şi Crişul Alb (zona de
câmpie). Lipsa descoperirilor de orice fel
(excepţie făcând situri de sec. II-IV d.Hr.), se
datorează, în bună măsură, sărăturilor, ce
afectează atât flora cât şi fauna locală.
Lipsa elementelor „străine" în mediile Baden
şi Coţofeni, din această zonă, se datorează, cel
mai probabil, lipsei cercetărilor sistematice ale
zonei.
Cea mai puţin densă zonă, ce de-a treia, se
desfăşoară de la sudul Mureşului, până pe valea
Bârzavei. Doar situl Coţofeni de la Bodo „Sub
Deal", conţine elemente ale culturii Baden,
majoritatea siturilor, din această zonă, aparţin
culturii Coţofeni.
Existenţa unor situri Baden, precum cele de
la Cladova, Sălacea, Şuncuiuş, amplasate pe
forme de relief înalte şi a unor situri Coţofeni, ridicate în câmpie, precum Cefa, Corneşti, Sânnicolau Român sau Timişoara, necesită o schimbare de viziune, asupra comunităţilor finalului
epocii cuprului.
Punerea în discuţie a „grani ţel or", unor entităţi culturale, reprezintă o imagine alterată a realităţii preistorice. Aruncând o simplă privire asupra situării pe altitudine şi pe forme geografice,
atât a descoperirilor Baden, cât şi a celor
Coţofeni, se poate observa irelevanţa impunerii
unor astfel de şabloane.
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FINAL COPPER AGE SITES FROM THE
WESTERN ROMANIAN PLAIN
Summary
The areal under consideration, Western
Romanian Plain, represents the contact area of
two important, Late Copper Age cultures, Baden
and Coţofeni. The main objectives pursued by
the study are: investigate the current state of
research, elaborate the catalogue of the sites and
analyze intra- and intercultural relationships, to
establish points of departure for future studies.
The Western Romani an Plain corresponds to
the eastern side of the Tisza low plain; both of
them represent a part of the vast plain of the
Middle Danube. The north limit consists ofOaş
Gutâi Mountains; the southern limit stretches till
the border with Serbia. To the west, the plain,
bounds with Hungary's border and to the east
comes in contact with Western Romanian Hills,
entering in some places, in the form of gulfs till
the edge ofthe Western Carpathians.
The existence of Baden discoveries located
on hills (Bulci, Cladova, Cubulcut or Tăşad) and
in caves (Şuncuiuş, Subpiatră) determines the
inclusion, in this analysis sites located in bays
made by the Western Romanian Plain and their
immediate vicinity. In view of this, we can
consider the hilly area is predisposed to reciproca! influences.
Cernavodă III-Boleraz Culture
The Cernavoda III Boleraz discoveries are
connected to the names of two archaeologists, P.
Roman, who published the archaeological
material from the Complexul Muzeal Arad
collections and J. Nemeti, who puts in value the
sites around Carei.
Following the excavations, were recorded as
domestic discoveries, only four pits and three
hearths. Stratigraphical remarks were made at
Carei „Drumul Căminului".
Map /' Map of Cernavodă III-Boleraz Sites
form The Western Romanian Plain. 1. Arad; 2.
Berea; 3. Berveni; 4. Carei; 5. Cămin; 6. Foieni;
7. Macea; 8. Pecica; 9. Pişcolt; 10. Portiţa; 11.
Sânnicolau Mare; 12. Sâmpetru German; 13.
Şeitin; 14. Urziceni.
Baden Cu/ture
F. R6mer, in the second decade of the
nineteenth century, was the first who make
mention of a Baden type discovery, from
Sântandrei, Bihor county, followed by I. Hampel
and B. Milleker, both, publishing archaeological
·Hărţile
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material from Beba Veche. In the first decade of
the XX century, M. Roska was the first to
published an archaeological excavation, from
Valea lui Mihai „Grădina lui Răthonyi Iosif'.
The list of Baden-type discoveries is
multiplied since the second half of the XX
century, by excavations, publication of archacological surveys or some private collections.
Shortly after the book release of P. Roman,
Coţofeni culture monograph 's, is release the
only monographic study dedicated to the Baden
culture, from Romania, thc authors cataloguing
a number of 55 sites.
The following decades are characterized by
the enrichment of Baden sites repertoire,
illustrated by the publication of site excavations
and surveys.
As you can see (Map II) we are dealing with
two areas of sites concentration. To the north,
the first area is falling between Crişul Repede
and Crasna River, where can be found the
highest density of sites and the second area, to
the south, focuses on the Mureş River valley. It
should be noted that the two groups of sites
reflects a stage of research.
Domestic discoveries
Settlements. In the present analysis were
introduced only sites with a mentioned
topographical position. Thus from a total
number of87 sites (Fig. IX), only for 61 ofthem
is mentioned a topographical position.
Dwellings. So far 13 dwellings have been
discovered ( excluding those from Cubulcut
„Cseroldal" and Dindeşti „Vii") of which 10
surface dwellings and 3 pit-houses. As size,
dwellings varies from 3 x 2 meters (Valea lui
Mihai „Grădina lui Răthonyi Iosif') to 4,20 x
3,70 m (Fegernic). Excluding the two rooms
dwelling from Valea lui Mihai, housing
complexes are small size, they can 3-4 persons.
As you can see, the surface dwellings are more
prevalent.
Heartl1S. Following the archaeological
excavations were discovered 27 hearths, 8 of
them located inside the dwellings, and 19
outdoors. For inside the prevailing hearths were
round shaped, the average size falls between
0,50-0,60 m, as for the exterior, ellipsoidal
hearths, with sizes between 0,65 x 0,50 m and
0,80 x 0,60 mare most common.
Pits. So far 50 pits have been published, of
which only 24, with information regarding
shapes or sizes. Thus, 19 waste pits have been
identified, a provision pit and one ritualic pit.
Among the waste pits, only Moftinul Mic
„Pescărie A" pit no. I bas been initially dug in

order to obtain clay and later transformed into a
waste pit, in the same time it is the mast largest
Baden pit excavated.
Stratigraphy. Until now there are nine sites
with stratigraphical remarks. The archaeological
layers are, in generally thin, from O, 15 m
(Unimăt „Dildoci") to 0,60-0,70 m (Sanislău
„Curtea fermei C.A.P.") and the average layer is
reaching somewhere between 0,30-0,40 m.
From the thickness of archaeological layers and
that so far have not been found sites that
contains multiples Baden layers, we concluded
that the settlements constitute a short term
habitation.
Funeral discoveries
For Romania, things remain doubtful due
few discoveries such as Valea lui Mihai
„Grădina lui Rathonyi Iosiî' and the alleged
graves ofthe Şuncuiuş „Peştera Igriţa".
Map II. Map ofBaden Sites from the Western
Romanian Plain. 1. Acâş; 2. Andrid; 3. Arad; 4.
Beba Veche; 5. Berea; 6. Biharea; 7. Bodrogu
Nou; 8. Bulci; 9. Carei; 10. Căpleni; 11. Cefa;
12. Cehăluţ; 13. Ci cir; 14. Ciumeşti; 15.
Cladova; 16. Cubulcut; 17. Dindeşti; 18.
Fegernic; 19. Foieni; 20. Ghenei; 21. Ghilvaci;
22. Girişu de Criş; 23. Hodoş; 24. Moldova
Veche; 25. Moftinu Mic; 26. Nerău; 27. Olari;
28. Oradea; 29. Parţa; 30. Pişcolt; 31. Sanislău;
32. Săcuieni; 33. Sălacea; 34. Sâmpetru
German; 35. Sântana; 36. Sântandrei; 37.
Subpiatră; 38. Şilindia; 39. Şuncuiuş; 40. Tăşad;
41. Timişoara; 42. Tiream; 43. Unimăt; 44.
Valea lui Mihai; 45. Văşad; 46. Vezdiu; 47.
Viişoara; 48. Voivozi; 49. Zădăreni.
Coţofeni Cu/ture
G. Halavacs introduces for the first time in the
archaeological literature Coţofeni material from
Bocşa Montană „Dealul Colţan". H. Schroller
summarized information on the culture Coţofeni
(Furchenstichkeramic and Linsenkerarnik). In the
following period, S. Dumitraşcu is the most active
archaeologist, from the area, managing to enrich
the repertoire ofthis culture. P. Roman, author of
the first Coţofeni culture monographs, organize
the internal periodisation and at the same time
eleborating a vast repertoire. The following
decades are characterized by pointing out some
discoveries.
Domestic discoveries
Settlements. In the present analysis were
introduced a number of 67 settlements. The few,
domestic targets discovered in this area are: six
dwellings, a hearth and seven pits, all have been
published extremely brief. Also, there were only
two sites with a recorded stratigraphy.

Funeral discoveries
Funeral discoveries from this area were
identified at Medieşul Aurit „Casa Leşului".
Map III. Map of Coţofeni Sites from the
Western Romanian Plain. I. Abram; 2. Acâş; 3.
Aştileu; 4. Blaj a; 5. Bocşa; 6. Bocşa Montană; 7.
Bocşa Română; 8. Bodo; 9. Buceava-Şoimuş;
1O. Buziaş; 11. Călăţea; 12. Căprioara; 13.
Câmpanii de Sus; 14. Cefa; 15. Chesinţ; 16.
Cladova; 17. Clit; 18. Corbeşti; 19. Corneşti;
20. Covăsânţ; 21. Cui ed; 22. Desna; 23. Dud;
24. Dumbrava; 25. Dobreşti; 26. Ghida; 27.
Halmeu; 28. Ianoşda; 29. Lelei; 30. Leş; 31.
Livada de Bihor; 32. Marca; 33. Mădrigeşti; 34.
Medieşul Aurit; 35. Medişa; 36. Moneasa; 37.
Nadăş; 38. Opatiţa; 39. Oradea; 40. Păuşa; 41.
Peştere; 42. Petrani; 43. Poiana; 44. Porţ; 45.
Rădeşti; 46. Râpa; 47. Româneşti; 48. Roşia; 49.
Roşia Nouă; 50. Sacalasău Nou; 51. Săvârşin;
52. Sânnicolau Român; 53. Sebiş; 54. Sighişel;
55. Suplacu de Barcău; 56. Supuru de Jos; 57.
Susani; 58. Şilindia; 59. Şimleul Silvaniei; 60.
Şiria; 61. Şuncuiuş; 62. Tauţ; 63. Tăşad; 64.
Tăşnad; 65. Tăutelec; 66. Timişoara; 67.
Turulung; 68. Vadul Crişului; 69. Văsoaia; 70.
Vişag.

Conclusions
Final Copper Age from Western Romanian
Plain is illustrated by a number of 195 sites.
From this point of view the relationship between
Baden and Coţofeni cultures, on the one hand,
and Cernavodă III-Boleraz on the other, is
disproportionately. The first two cultures are
illustrated through 87, respectively 90 sites, and
Cernavoda III Boleraz through 18, of course,
these figures represent a stage of research. Most
of the discoveries were made as a resuit of
systematic excavations that aims another age, or
discoveries made by amateurs.
Cernavodă III-Boleraz sites are located, in
terms of altitude, on the first two altitude steps,
faur sites are situated on the first and 7 per
second, from 50 to 100 m, respectively, from
1O1 to 150 m (Fig. V). As for the geographical
the terraces are preferred, followed by top of a
bank ridge and sand dunes (Fig. VIII). With
regard to Baden site distribution on the altitude
we can see that the vast majority of sites, except
the last phase, D 2-E, are situated on the step of
101-150 m (Fig. VI). In terms of geographical,
the mast widespread sites are located on the
terraces ofrivers, followed in equal measure, by
tops of a bank ridge and sand dunes (Fig. IX).
Sites in excess of 200 meters altitude and those
located on hills or in caves, are an exception.
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On Coţofeni sites, notes a discrepancy
between the phases of eul ture, arising out of the
analysis of altitude distribution (Fig. VII) and
geographical (Fig. X). Thus, in Phase I, most sites
are founded on the first three altitude steps, from
50 to 200 m, in Phase II, half of the sites are
located on the step of 20 l - 250 m, the rest are
located below it. On the last phase of the eul ture,
III, representing the maximum „expansion", sites
have been identified on almost all altitude steps,
the majority are situated between 251 and 300 m.
Things are similar in terms of geographical. The
vast majority of phase I sites are situated on
terraces, and this corresponds with the location on
the altitude. Phase II sites are distributed, equal,
on all forms of relief, less on top of a bank ridge.
As I noted above, Phase III represents a climb in
altitude, the sites, almost without exception, are
located on hills or in caves.
After compiling the Final Copper Age sites
repertoire from the Western Romanian Plain,
have highlighted three areas in terms of the
current state of research and the density levei of
interaction between Baden and Coţofeni cultures
(MapIV).
First among them is developing from the
southem valley of the Crişul Repede River, till the
Crasna River. This is the area where Baden sites
have been contaminated with Coţofeni elements
(ceramic imports), all 17 Baden sites, in which
Coţofeni elements are present are located,
exclusively, in this area. The interactions are due
probably of the low alpine altitudes and many

Nr.
I.
2.
..,
.).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
11.
12.
13.
14.
14.
15.
16.
17.

gulfs formed by plain. Do not miss the fact that all
Baden sites with Cotofeni elements are
investigated by archaeological excavations and
this area is the most surveyed.
The second area is framed by the southeril area
of the Crişul Repede River and the southern
valley of the Mureş River. The main characteristic
of the area is given by the lack of „foreign"
elements, both in Baden and Coţofeni sites.
The third area, the least dense, is framed by
the southem valley of the Mures River and the
Bârzava valley. The single Coţofeni site that
contains Baden elements is Bodo „Sub Deal",
the majority of sites from this area are belonging
to Coţofeni culture.
The number of Baden sites, containing
Coţofeni elements amounts to 17, whiles
Coţofeni sites, containing Baden elements are
represented by 3 (Tb. 1, 2). Baden C/Coţofeni II
synchronism proposed by Ciugudean is partly
true. So far have been identified 5 Baden C sites,
which contain Coţofeni II elements and other3
final Baden B sites, which contain Coţofeni final
I or early II elements so you can not skip, P.
Roman's theory of the contemporaneity of
Baden final B and Coţofeni final l/early II.
Baden D-E/Coţofeni 111/Kostolac synchronism was demonstrated by Ci ugudean bas ed on
logical deduction. So far has not been identified
Coţofeni III elements in Baden D-E sites nor vice
versa, all Baden D sites contains Cotofeni II
elements.
'

Faza de evoluţie a
sitului

Situl
Cefa „Fântâna Mighiveghi"
Cehăluţ „Fenna C.A.P."
Ciurneşti „Grajdurile C.A.P. (III)"
Cubulcut „Cseroldal"
Fegemic
Ghenei „Sic"
Girişu de Criş „Râturi"
Moftinu Mic „Pescărie A"
Oradea „Salca - Fabrica de Bere"
Oradea „Salca - Gheţărie"
Pişcolt „ Nisipărie"
Sanislău „Curtea fennei C.A.P. (III)"
Săcuieni „Horo"
Sălacea „Dealul Vida"
Sântandrei

-

-

B (final)

!(final)
!(final)

c
B (final)

Unirnăt

„Dâlboci"
Valea lui Mihai „Grădina lui Rathonyi Iosif'
Tb. I. Situri ale culturii Baden ce

-

-

C (incipient)

c

I( final)
II

C?
B

III?
I sau II

o

II
II

c
-

-

C (incipient)

II
II

c
C (incipient)

o

conţin elemente
Baden sites with Coţofeni elements.
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II
II

o

o

Şuncuiuş „Peştera lgriţa"

Faza de evoluţie a
importului

Coţofeni

II( final)
II
II?

Situl

Nr.
I.
2.

3.

Faza de evoluţie a
sitului

Faza de evoluţie a
importului

I
II
I

C?
B sau C

Bod o
Dud „Cioaca Chiciora"
Cefa „Feleştăniar"

-

Tb. II. Situri ale culturii Coţofeni ce conţin elemente Baden
Coţofeni sites with Baden elements.
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situri lor culturii Coţofeni în funcţie de formele geografice
Site Distribution based on Topographical Location.

Harta I. Distribuţia siturilor culturii Cernavodă III-Bolerâz din Câmpia de Vest
Map I. Map of Cernavodă lll-Bolerâz Sites fom1 The Western Romanian Plain .
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Harta II. Distribuţia siturilor culturii Baden din Câmpia de Vest
Map II. Map ofBaden Sites from the Western Romanian Plain.
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Harta III Distr ibu ţia siturilor culturii Coţofe ni din Câmpia de Vest
Map fli. Map ofCoţofeni Sites from the Western Romanian Pl a in .
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• SitBaden
o Sit Coţofeni
" Localitate cu sit Baden şi Coţofeni
e Sit Baden cu elemente Coţofeni
e Sit Co ofeni cu elemente Baden

Harta I V Distribuţia siturilor culturii Baden şi Coţofeni din Câmpia de Vest
Map IV Map of Baden and Coţofeni Sites from the Western Romani an Plain.
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FORTIFICA TULE TELL-URILOR EPOCII BRONZULUI DIN BAZINUL CARPATIC.
,
O PRIVIRE GENERALĂ
ln memoriam lldik6 Poroszlai

Florin Gogâltan'
Cuvinte cheie: tel!, epoca bronzului, Bazin Carpatic.fortificaţii.
Keywords: tel!, Braonze Age, Carpathian Basin.fortifications.
Prin acest articol mi-am propus să prezint
sintetic problematica fortificaţiilor te li-uri lor
epocii bronzului din Bazinul Carpatic. Pe baza
literaturii relevante voi aduce în discuţie unul
dintre aspectele care caracterizează această
formă de habitat uman. Teii-urile sunt o realitate
a bronzului timpuriu şi mijlociu care au marcat
definitiv peisajul acestui spaţiu prin monumentalitatea lor 1.
Începând cu neoliticul mijlociu (cca. 55004900 a.Chr.) movilele artificiale, create prin
depunerea succesivă a unor nivele de locuire
umană, devin specifice şi în Bazinul Carpatic 2 •
Cercetările arheologice au dovedit că unele
dintre teii-urile neoliticului târziu au fost
înconjurate cu sisteme complexe de fortificare,
constând din şanţuri şi valuri de pământ. În acest
sens cele mai sugestive exemple sunt aşezările
de la Polgar\ Uivar4 sau Parţa 5 • Brusc, odată cu
debutul epocii cuprului (cca. 4500 a.Chr.), tellurile dispar, fiind înlocuite cu aşezări deschise
fără acumulări stratigrafice deosebite 6 •
Situaţia se schimbă treptat la sfârşitul epocii
cuprului, când tell-urile fortificate reapar.
Momentul este marcat de aşezarea multistratificată de la VucedoF. La circa 2000 de ani de la
dispariţia tell-urilor neolitice, în pragul epocii
bronzului (cca. 2500 a.Chr.), acest tip de habitat
va deveni pentru circa 1OOO de ani un fenomen
caracteristic Bazinului Carpatic 8 •

·Institutul de Arheologie şi Istoria Artelor Cluj-Napoca,
e-mail: gogaltan@yahoo.com.
1
Kovacs 1977, 21-33; Kovacs 1988, 17-25; B6na 1992 a,
9-39.
2
Kalicz 1986, 127-138; Gogâltan 2003a, 223-262;
Gogâltan 2004, 60-62.
3
Raczky 2000, 405-414.
4
Schier-Draşovean 2004, 145-230.
5
Lazarovici el a/ii 200 I; Draşovean 2007, 20-24.
"Link 2006.
7
Forenbacher 1994, 307-323.
• Gogâltan 2005a, 5-40.

Este bine cunoscut faptul că fortificaţiile
un bun indicator în măsurarea gradului de dezvoltare socială şi economică a unei
comunităţi9. De aceea cercetarea arheologice a
sistemului de apărare a tell-urilor se dovedeşte
deosebit de importantă. Pentru prima dată în
preistoria Bazinului Carpatic, începând cu
bronzul timpuriu şi mijlociu se produce un
fenomen de generalizare a elementelor defensive. Acest fapt sugerează o dată în plus nivelul
înalt de civilizaţie atins în această perioadă 10 .
De la bun început trebuie precizat că nu toate
tell-urile au fost fortificate. Astfel cercetările de la
Fi.izesabony „Oregdomb=Nagyhalom= Ciganydomb"11, Socodor „Căvojdia" 12 , Vărşand„Movila
dintre vii" 13 sau Bekes „Vardomb= Varoserdo" 14 ,
chiar dacă au atins şi marginea aşezărilor, nu au
dus la identificare nici unui element defensiv
semificativ.
În unele cazuri, în apropierea teii-urilor fortificate, au fost descoperite alte aşezări contemporane protejate de sisteme de apărare. Ele nu
prezentau caracteristicile unor teii-uri: stratigrafie complexă, locuinţe de suprafaţă etc. Astfel de
situatii au fost documentate pentru cultura
Hatv~n 15 , Vatya 16 sau Otomani 17 . În cazul lor se
presupune că au îndeplinit rolul de protecţie a
populaţiei aflate în aşezările satelit din preajma
tell-urilor.

reprezintă

9

Kristiansen 1998; 3 70-3 78;Furmanek el a/ii 1999, 114120; Harding 2000, 291-307.
10
Gogâltan 2005b, 11-43.
11
Szathmari 1992, 134.
12 Popescu I 956a, 44.
13
Popescu 1956b, I 04-105.
1
• Banner-Bona 1974, 17.
15
Kalicz 1968, 132-134; Novaki el a/ii 1979, 12-16, 5960.
16
Kovacs 1969, fig. 5; Kovacs 1982, 279-291; Endrodi,
Gyulai 1999, 5-34; Vieze el a/ii 2005, 237-250.
17
Kovacs 1998, 484-485.
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Caracteristicile teii-urilor epocii bronzului
din Bazinul Carpatic, terminologia lor, aria de
răspândire, cronologia etc. au fost în repetate
rânduri discutate în literatura de specialitate.
Termenul "tell" a fost pentru prima oară folosit
în 193 7 de către Ferencz v. Tompa pentru a
desemna o aşezare multistratificată a epocii
bronzului din câmpia ungară 18 • Atunci când s-a
referit la teii-ul de la Fiizesabony definiţia sa
este de actualitate şi astăzi: "Unsere Abb. zeigt
das Hoherwachsen des Tells durch Erneuerung
der Hauser an der gleichen Stelle". După cel deal doilea război mondial noţiunea de "teii" este
adoptată treptat în terminologia arheologică a
Europei Centrale, definind acele aşezări preistorice multistratificate care se disting în peisajul
înconjurător prin forma unor movile artificiale 19 •
Pentru a fi mai precis, am preferat să folosesc
următoarea definiţie: un tell este o aşezare
multistratificată formată prin acumularea
succesivă a unor secvenţe de construcţie şi
reconstrucţie a ~nor case de suprafaţă realizate
din lemn şi lut. In raport cu numărul nivelurilor
arheologice şi grosimea stratului de cultură am
lmpărţit aceste aşezări în teii-uri şi aşezări de tip
tell. Tell-urile sunt aşezări cu cel puţin trei
niveluri şi acumulări stratigrafice de peste l m
grosime, caracteristice aceleiaşi culturi arheologice. Aşezările de tip tell prezintă 5el puţin
două niveluri şi o stratigrafie sub l m. In situaţia
în care nu au fost efectuate săpături arheologice,
dar în literatură se menţionează existenţa unui
tell pe baza formei aşezării şi a materialului
arheologic, am preferat includerea lor într-o
categorie mai largă a aşezărilor în formă de
movilă . Pe baza acestor criterii, până în 2003,
am strâns un număr de 188 de aşezări
caracteristice bronzului timpuriu şi mijlociu din
Bazinul Carpatic.
Teii-urile sunt concentrate în anumite zone:
de-a lungul terasei înalte a Dunării, pe cursul
inferior al Mureşului, în câmpia joasă a Tisei,
Crişului, Barcăului şi Erului, în zona deluroasă
din nord-estul Budapestei (dealurile Godoll6)
sau la poalele munţilor Biikk21 •
Din punct de vedere cronologic, primul tell, şi
anume cel de la Vinkovci „Trfoica", aparţine
culturii Somogyvăr- Vinkovci şi a fost fondat în
jur de 2500 a.Chr. 22 • Prin acesta am marcat primul
orizont din cronologia teii-urilor epocii bronzului

din Bazinul Carpatic 23 • Cel de-al doilea orizont,
datat aproximativ între 2400-2300 a.Chr., se caracterizează prin apariţia primelor tell-uri ale culturii Nagyrev. Ele sunt localizate pc terasa înaltă
din dreapta Dunării, precum cele de la Bi:ilcske
„Vorosgyuri.1" 24, Dunafoldvăr ,.Kălvăria" 25 ,
Si6agărd „Gencsc puszta=Vărdomb"
sau
Gerjen „Văradpuszta" , ori în zona Tisei
mijlocii: T6szeg „Laposhalom" 28 şi Nagyrev
„Zsid6halom" 29 •
Al treilea orizont, cca. 2300-1950 a.Chr„
reprezintă momentul apariţiei majorităţii tellurilor epocii bronzului. Acest tip de habitat
devine carcateristic pentru ceea ce noi identificăm astăzi prin cultura Mureş I (Periam „Movila Şantului" 30 Semlac Livada lui Onea" 31
Kiszomb'or „Juh~s Mikl6s'tanyă=Uj Elet Tsz." 3 ~
etc.), Hatvan (Male Kosihy „Ti:iri:ikdomb" 33 ,
Tiszaluc „Dankadomb" 34 , Ti:iri:ikszentmikl6s
„Terehalom" 35 etc.), Vatina I (Corneşti „Dealul
Cornet" 36 , Foeni „Gomila lupului" 37 , Orefac
38
Otomani I (Carei Bobald" 39
" Zidovar" etc)
. '
"
'
Otomani
„Cetăţuie" 40
etc.),
Vatya
I
26

27

(Dunaujvăros „Dunapentele-Koziderpadlăs" 41 ,

Gomba „Vărhegy" etc.) şi în cazuri rare în
grupul Gornea-Orleşti (Foeni „Cimitirul
ortodox" 43 ), cultura Wietenberg (Derşida
„Dealul lui Balotă" ) sau grupu I Tokod
(Nyergesujfalu „Teglagyăr=Szeles Foldek" 45 ).
Al patrulea orizont, datat între aproximativ
1950-după 1700 a.Chr„ marchează secvenţa de
maximă răspândire a teii-urilor epocii bronzului
în Bazinul Carpatic, prin cuprinderea arealului
culturii Mad'arovce. Cel mai vestic teii al epocii
bronzului din Europa este cel de la Ivanovce
42

44

20

'"Tompa 1937, 62, 65, 69, 72 etc.
Vezi Tocik 1964; Kalicz 1968; Bona 1975; Bader 1978;
Tocik 1981 a; Tocik 1981 b; etc.
2
" Gogâltan 2003b, 62-63
21
Gogâltan 2005a, fig. I.
19
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22

Dimitrijevic 1966.
Gogâltan 2005a, 7-24.
2
' Poroszlai 2000a, 111-145.
21
Szabo 1992, 38-68.
ir. Szabo 1992, 69-73.
27
Szabo 1992, 73-77.
2
H Bona l 992b, I O1-114.
29
Tompa 1937. 65-69.
30
Soroceanu 1991, 96-117.
31
Gogâltan 1996. 45. pi. VIII-IX.
32
Horvăth 1985, 73-94.
33
Tocik 1981 b.
H Kalicz 1968, 69, 72-73, 114-115; 132, 134.
35
Tărnoki 200 I, 89-122.
31
' Soroceanu-Radu 1975, 33-40.
37
Gogâltan 2000, pi. 12-14.
3
" Uzelac et alii 1997.
39
Roman- Nemeti 1990, 39-47.
"' Ordentlich 1968, 142-153.
" Bona l 992c. 149-152.
2
• Bolega 1999, 29-32.
3
• Gogâltan 1993, 51-64.
" Chidioşan 1980.
45
Băndi 1984, 261-262.
23

„Basta=Skala" 46 iar cel mai nordic este localizat
la Spissky Strvtok „Mysia h6rka=Barimberg" 47 ,
ambele situate pe teritoriul actual al Slovaciei.
În partea sudică a Bazinului Carpatic, lângă
Dunăre, se găsesc tell-urile culturii Yatina de la
Mosorin „Feudvar" 48 şi Ore5ac 49 . Limita estică a
fenomenului teii-urilor se plasează în partea de
nord-vest a României 50 .
În ultimul orizont, cel de-al cincelea (în jur
de 1650-înainte de l 500 a.Chr.), sunt fondate
doar câteva teii-uri noi. Acest proces este legat
de răspândirea spre est 0 i vest a culturii Vatya.
Cel mai bun exemplu în acest sens este teii-ul de
la Tiszaalpar „Vardomb=Nagyvardomb" 51 • Ca şi
în neoliticul târziu, cu 3000 de ani înainte, la
sfârşitul bronzului mijlociu acest tip de habitat
dispare subit 52 .
Primele informaţii cu privire la existenţa
unor clemente de fortificare ce protejau
movilele artificiale sunt oferite de contele Luigi
Ferdinando Marsigli ( 1658-1730). El menţio
nează şi schiţează în lucrarea sa Danubius
Pannonico-Mysicus (1726) sistemul defensiv al
teii-ului de la Feudvar, vizitat în prealabil în
1693 53 (PI. l 11 ). În 1858 F. Kubinyi face primele
săpături în tell-ul de la Gamba (PI. 211 ),
descoperind că singura cale de acces spre
aşezare a fost barată cu un sistem de apărare
compus dintr-un şanţ şi o palisadă 54 . La congresul de pre şi protoistorie ţinut la Budapesta în
1878 sunt introduse în circuitul ştiinţific tellurile de la T6szeg, Nagyrev, Szihalom
„Ărpadvăr=Făldvar", Tiszafiired „Asotthalom",
Aba-Belsobărănd
„Bolondvar",
Baracs
„Făldvar" etc.55. Cu acea ocazie F. R6mer publică o schipă a fortificapiei de la Tiszaalpar (PI.
I /2)56. Existenţa aici a unui şanţ şi a unei
palisade vor fi confirmate de săpăturile sistematice efectuate 100 de ani mai târziu de către
Istvan Bona şi Gyula Novaki (PI. 1/3-4) 57 • Încă
din 1895 deţinem informaţii cu privire la sistemul defensiv al tell-ului de la Jaszd6zsa
„Kapolnahalom" 58 •

"' Veliacik et a/ii 1987, 47-64.
"Vladar 1975, 2-24.
"Hănsel- Medovic 1991, 45-204.
9
• Uzelac el a/ii 1997.
'"Nemeti- Molnar 2002; Nemeti-Molnar 2007.
51
Bona- Novaki 1982, 17-118.
52
David 1998, 231-267.
53
Nebehay 1981, 75-88.
"Kubinyi 1861, PI. III.
55
Ramer 1878.
'" Ramer 1878, 94, fig. 26.
57
B6na-Novaki 1982.
5
• Hampei 1896, 179-180; Stanczik 1975, 48-49.

Interesul pentru studierea movilelor artificiale v-a creşte constant începând cu sec. al XXlea. Pe lângă activitatea de înregistrare a noi
aşezări, o atenţie specială a fost acordă de L.
Zoltai desenării sistemului lor defensiv (PI. 2/
2) 59 • Primele săpături sistematice în aşezări de
acest tip sunt efectuate în Ungaria de L. Mârtan
la T 6szeg60 iar în România de către M. Roska la
Periam, Pecica „Şantul Mare", Otomani „Cetăţuie" şi "Cetatea d~ pământ" şi Vărşand 61 . În
Slovacia, informaţii generale privind tell-urile
epocii bronzului ne sunt oferite de J. Eisner 62 •
Cercetarea sistematică a elementelor de
fortificare a tell-urilor epocii bronzului va
deveni o prioritate abia după cel de-al doilea
război mondial. În acest sens trebuie menţionată
activitatea de excepţie a arheologului slovac
Anton Tocik, care va face investigaţii la
lvanovce 63 , Male Kosihy 64 , Nitriansky Hradok
„Zămecek" 65 , Vesele „Hradisko-Podzamske" 66
şi Vrabie „Foldvar=Fidvar" 67 . L. Hajek şi J.
Kabat vor conduce săpăturile din importantul
teii de la Kosice-Barca 68 • Dintre cercetările mai
recente se remarcă cele efectuate în teii-urile
fortificate de la V celince „Laszl6fala" 69 sau în
aşezările de tip tell de la Spissky Strvtok 70 şi
Nifoa Mysl'a „Yarhegy" 71 •
În acelaşi timp în Ungaria se va acorda un
interes special studierii stratigrafiei interne a
tell-urilor72 . Rezultatele se pot vedea în modul în
care au fost reconstituite locuinţele 73 sau a fost
stabilită poziţia cronologică şi culturală a
materialului arheologic 74 • De mare importanţă
s-au dovedit proiectele sistematice de cartare a
obiectivelor arheologice. Acestea au vizat şi
marcarea pe hărţi detaliate a unor aşezări fortificate din anumite regiuni (comitatul Fejer 75 ,
59

M6dy 1979.

r. 11 Marton 1912, 175-191.
61

Roska 1911, 2-39; Roska 1912, 1-73; Roska 1930, 163177; Roska 1941, 45-61.
62
Eisner 1933, 57-63.
r. 3 Tocik 1982, 408.
r.• Tocik 1981b.
"' Tocik 1981 a.
r.r. Tocik I 964a; Tocik I 964b, 187-291.
r. 7 Tocik 1986, 463-476.
r.• Hajek 1953, 319-322, 340-341; Kabat I 955a, 594-600,
611-613, 617; Kabat 1955b, 742-746, 753-755, 760; ToCik
1994, 59-65.
69
Furmanek-Markova 1992, 296, fig. 2.
70
Vladar 1973, 278-292; Vladar 1975, 2-24.
71
Olexa 2003.
72
Stanczik 1980, 63-81; Bona 1980, 83-107; Mathe 1988,
27-122; Poroszlai 2000b, 13-73; etc.
73
Csanyi-Stanczik 1992, 115-119.
7
' Bona I 992a, 9-39.
75
Novaki 1952, 3-19.
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zona dealurilor Godollo 76, comitatul Borsod 77
etc.), sau culturi arheologice (Hatvan 78 , Vatya 79 ).
Din nefericire, în lipsa unor săpături
arheologice, nu deţinem date cu privire la
dimensiunile exacte ale şanţurilor şi palisadelor
(PI. 3). Deoarece arheologii din Ungaria au
insistat mai puţin pe investigarea elementelor
defensive 80 , avem cunoştinţe precise cu privire
la acestea doar în cazul teii-urilor de la
Jâszd6zsa 81 , Nagykoros „Foldvâr" 82, Polgâr
„Kenderfoldek" 83 ,
Tiszaalpâr 84 ,
Tiszaug
85
„Kcmenytet6" , Tiszaluc 86 , Asz6d „Manyikidul6"87 etc.
Mult mai multe date cu privire la elementele
de fortificare a tell-urilor ne-au fost oferite de
săpăturile
sistematice conduse de Ivan
Ordentlich în aşezarea eponimă a culturii
Otomani (Otomani „Cetăţuie") 88 sau de cele de
la Sălacea „Dealul Vida" 89 şi Săcueni „Cetatea
Boului" 90 .
În concluzie, din cele 188 de tell-uri, aşezări
de tip tel! şi aşezări în formă de movile
înregistrate în catalogul meu, doar în cazul a 26
de aşezări a fost investigat şi sistemul defensiv.
La acestea se adaugă tell-urile de la Mo5orin 91
(PI. 4/2) şi Szâzhalombatta „Foldvâr=
Teglagyvâr" 92 unde elementele de apărare au
fost reconstituite pe baza unor sonde
arheologice. În cazul aşezărilor de la Turkeve
„Terehalom" 93 şi Hehalom „Templomdomb" 94
existenţa unui sistem de apărare a fost dovedit
de prospectările geomagnetice.
Pentru aproape 100 de aşezări, prezenţa unei
fortificaţii a fost sugerată doar pe baza
observaţiilor de suprafaţă şi efectuării unor hărţi
topografice. Despre alte 50 de aşezări nu

7

''
77

Mik16s 1982.

deţinem

nici o informaţie cu privire la existenţa
unui asemenea sistem. Este cât se poate de
evident că imaginea pe care o deţinem astăzi cu
privire la elementele de apărare ale tell-urilor
epocii bronzului din Bazinul Carpatic reflectă
un stagiu al cercetărilor.
Modalitatea de a fortifica un teii este strâns
legată de poziţia sa geografică. În câmpia joasă
a râurilor Tisa, Barcău, Er, Criş, Vâh, Citenka, la
o altitudine sub I 00 de m, aşezările erau amplasate pe insule înconjurate de ape sau în zone
mlăştinoase. Ascmen~a locaţii ofereau o puternică apărare naturală. In aceste cazuri, săpăturile
arheologice au arătat că tell-urile erau fortificate
cu un şanţ circular. Şanţul avea un dublu scop:
de protecţie împotriva inamicilor dar şi a
inundaţilor 95 . O asemenea situaţie a fost documentată la Tiszaluc 96 , Săcueni 97 (PI. 4/3),
Vcelince 98 (PI. 4/1 ), Jâszd6zsa 99 , Torokszentmikl6s1<xi
sau Polgâr „Kenderfoldek" 101 . La Nitriansky
Hrâdok (PI. 5/2) 102 şi Nagykoros 103 calea de
acces spre aşezare a fost mai facilă, aşa încât la
şanţ a fost adăugată şi o palisadă.
Atunci când tell-urile erau plasate pe mici
peninsule, fortificaţia era construită doar în zona
cea mai expusă: Vesele 104 , Pir „Cetate" 105 ,
Vrâble 106 sau Asz6d 107 . Majoritatea tel I-urilor
sunt însă situate pe terasele înalte ale râuri lor
majore (Dunărea, Mureş, Tisa) sau a celor mai
mici (Barcău, Er, Hornâd, Zitava. Ipoly), la o
altitudine mai mare de 100 de m. Aşezările erau
în acest caz separate de restul terasei prin şanţuri
adânci completate de valuri şi palisade: Otomani
„Cetăţuie" (PI. 7/1-2) 108 , Sălacea (PI. 7/3-4) 109 ,
Male Kosihy (PI. 4/4) 110 , Nifoâ Mysl'a 111 etc. Un
exemplu mai special, aşa cum vom vedea mai
ios, este aşezarea de tip tell de la Spissky
Strvtok, situată la cea mai mare altitudine (620630 m).

Novăki-Săndorfi 1992.
7
H Novăki 1963. 1-93; Stanczik

1982, 377-388: Tărnoki
1986. 139-143; etc.
'"Kovacs 1982. 279-291.
Ho Poroszlai- Vieze 2004, 233.
HI Stanczik 1982. 377-388; Stanczik-Tărnoki 1992,
120-127.
Hl Poroszlai 1988, 29-39.
~ Danielalli2003,93-118.
" 86na-Novăki 1982, 17-118.
H; Csănyi-Stanczik 1992, 115-119.
"'Kalicz 1968, 69, Nr. 113: 72-73. 114-115, Nr. I: 132.
134; Abb. 5-11; Taf. 28-56, 120-122.
"Tărnoki 1986, 139.
HH Ordentlich 1969, 460-463.
9
H Ordentlich 1969, 463-465.
90
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Elementele defensive sunt relativ simple,
sistem întâlnindu-se în întregul Bazin
Carpatic: de regulă un şanţ la care se adaugă un
val şi o palisadă. Şanţurile prezentau o lăţime
cuprinsă între 4 m la Tiszaug 112 , 13,5 la
Jăszd6zsa(Pl. 8/4) 11 3, 18 m la Kosice-Barca(Pl.
8/2) 11 ·1, 21 m la Sălacea (PI. 7/4) 115 şi peste 21 de
m (aşezarea fortificată I) şi 27 m (aşezarea
fortificată II) la Nifoă Mysl'a 116 • Adâncimea lor
varia între 2,5 m la Kosice-Barca (PI. 8/2) 117 , 33.5 m la Vrabie (PI. 8/3) 118 , 6 m la Nifoă
Mysl'a 119 , 6-7 m la Male Kosihyl 20 şi 7,55 m la
Sălacea (PI. 7/4) 121 • În unele cazuri, precum la
Male Kosihy 122 , au funcţionat în acelaşi timp
două şanţuri de apărare.
Cercetările sistematice efectuate de I.
Ordentl ich în aşezarea de la Otomani „Cetă
ţuie" au dus la descoperirea unui sistem complex
de fortificare a aşezării prin şanţuri şi valuri de
pământ 123 . Partea sudică a teii-ului a fost separată de restul terasei printr-un şant lat de 20 m şi
adânc de 4,30 m. În zona nordică, pentru că
accesul se putea face mai uşor, au fost săpate
două şanţuri şi ridicate 3 valuri de pământ. Şan
ţul interior avea 16 m lăţime şi 5,30 m adâncime.
Pământul excavat a fost pus pe ambele margini
ale şanţului, creându-se astfel două valuri de
pământ. Şanţul exterior avea 14 m lăţime şi 3, 75
m adâncime în timp ce valul de pământ a atins 6
m lăţime şi 1 m înălţime (PI. 7/l-2).
Fortificaţia teii-ului de la Sălacea este şi
mai impresionantă. Aici aria sudică a aşezării a
fost apărat~ cu un şanţ lat de 21 m şi o adâncime
de 7,55 111. In anumite zone şantul a fost dublat cu
valuri de pământ. În comparaţie cu valul interior
( 12 111 lăţime şi 1,50 111 înălţime), valul exterior
avea dime11siuni mai mici (5 111 lăţime şi 1 m
înălţime). ln partea estică a aşezării sistemul
defensiv a fost identic cu cel din partea sudică,
doar dimensiuni le diferă: şanţul are 22 m lăţime şi
7,30 m adâncime iar valul de pământ interior o
lăţime de 9 m şi o înălţime de 1,50 m (PI. 7/3-4) 124 •

acelaşi

Valurile au fost realizate din pământul scos
din şanţuri, stru~tura lor depinzând astfel de
natura solului. In câteva situaţii, precum la
Dunaujvăros 125 , Vrăble 12 6, Kosice-Barca (PI. 8/
2) 127 şi Nitriansky Hrădok (PI. 5/2) 128, a fost
identificată şi structura de lemn a valului. În
ultimul caz citat, lăţimea valului a atins 4 m şi a
avut o elevaţie de 5 m înălţime. La KosiceBarca, partea exterioară a valului a fost lutuită
cu un strat gros de 8 cm 129 •
Cel mai complex sistem defensiv al unei
aşezări multistratificate din Bazinul Carpatic a
fost cercetat la Spissky Strvtok (PI. 6/1 ). Partea
vestică a aşezării, în bună parte fortificată
natural, prezenta o palisadă cu o bază ridicată
din piatră. În zona nordică şi sudică, mai
accesibilă, a fost construită o altă palisadă având
pe partea internă şi externă un zid din piatră.
Paralel cu palisada a mai fost ridicat un zid din
piatră. ln completare, întreaga parte estică a
aşezării era protejată de un şanţ de 6 m lăţime şi
2 m adâncime. Intrarea era marcată de două
turnuri rotunde din piatră fiecare cu un diametru
de aproape 6 m. Întregul sistem de apărare a fost
construit folosindu-se resursele locale, în acest
caz piatra. Lungimea palisadei a fost de cca. 160
m 130 • Reconstituirile arată că aceasta a atins 4 m
înălţime şi prezenta o lăţime de 7,50 m (PI. 6/2).
Practica folosirii pietrei pentru realizarea
elementelor de fortificare este destul de rară în
cazul teii-urilor epocii bronzului. Pc lângă
Kosice-Barca şi Vesele 131 , acest material apare
in structura palisadelor de la lvanovce (PI. 8/
1)m, N itriansky Hrădok 133 şi Nifoă Mysl'a 134 •
Arealul delimitat de sistemul defensiv este
cuprins între 0,22 ha la Tiszaalpăr 135 , 2,83 ha la
Nagyk6r6s 136, 3,85 ha la Male Kosihy 137, 6,6 ha
la Spissky Strvtok 138 şi 16-20 ha la Bolcske 139 • În
anumite situaţii aşezarea era separată printr-un
şanţ, aşa cum a fost observat la Pir 140, Nitriansky
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Hradok (PI. 5/1, 3) 141 şi probabil la
Szazhalombatta 142 • De asemenea, în multe cazuri, elementele defensive protejau un soi de
acropolă, despărţind astfel zona centrală de
restul aşezării: Lovasbereny „Mihălyvăr" (PI. 4/
5) 143 , Male Kosihy (PI. 4/4) 144 • Nu deţinem date
cu privire la fortificarea aşezărilor satelit aflate
în afara perimetrului tell-urilor.
În câteva cazuri fortificaţiile au fost distruse
în urma unor incendii violente. La Kosice-Barca
şanţul şi palisada au fost reconstruite de două ori
utilizând aceeaşi tehnică, dar după cel de-al
treilea incendiu aşezarea a fost abandonată 145 •
Sfârşitul aşezării de la Spissky Strvtok 146 ca şi a
celei de la Vrable 147 a fost cauzată de asemenea
de o catastrofă. În anumite situaţii, precum la
Otomani „Cetăţuie" 148 , Sălacea 149 , Nagykor6s 150 ,
Polgăr „Kenderfăldek" 151 , atunci când comunitatea s-a dezvoltat peste măsură s-a renunţat
pur şi simplu la elementele de fortificare. Peste
acestea s-au construit noi locuinţe, fără a se
reface sistemul defensiv. La Jaszd6zsa 152 şi
Nitriansky Hrădok aşezările fortificate au fost
pur şi simplu abandonate, fără nici o urmă de
distrugere. De aceea mai vechea teorie potrivit
căreia sfârşitul tell-urilor epocii bronzului din
Bazinul Carpatic s-ar datora migrării unei populaţii central europene 154 , trebuie abandonată 155 •
Există unele informaţii cu privire la
organizarea şi limitele teritoriale ale unui teii
fortificat. În Slovacia s-a estimat că distanţa
între două aşezări fortificate era de 8-20km 156 • O
micro regiune precum Haj6s în Ungaria, cu un
diametru de 8-1 O km, include un teii fortificat,
un alt posibil teii, trei aşezări cu un singur nivel
şi trei cimitire 157 • Cercetările sistematice de
suprafaţă din zona învecinată tell-ului de la
Szazhalombatta, pe valea micului râu Benta, au
oferit rezultate interesante. De-a lungul acestei
ape, pe o lungime de 22 de km, pc lângă tell-ull
153
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3
"
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1
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de la Szăzhalombatta au fost identificate, alături
de obiective din alte perioade, patru situri fortificate, 8 aşezări ce aparţin bronzului timpuriu şi
18 bronzului mijlociu. Situaţia descoperită ar
sugera existenţa unei ierarhii a aşezărilor
dominate de centrul de la Szazhalombatta 158 •
Bazîndu-se pe o serie de modele teoretice
(XTENT şi poligoane Thieseen), Zs. Molnar a
identificat în nord-vestul României 6 microregiuni, fiecare având în centru un teii al culturii
Otomani 159 • Dimensiunile acestor micro-regiuni
erau cuprinse între 3,5 şi 17 km.
În concluzie, aş vrea să sistematizez
informaţiile pe
care le deţinem despre
fortificaţiile tell-urilor epocii bronzului din
Bazinul Carpatic. Din cele 188 de aşezări
adunate în catalogul meu, 26 prezintă cu
siguranţă elemente defensive. În cazul a circa
l 00 de aşezări, pe baza cercetărilor de suprafaţă
şi a realizării unor hărţi topografice, poate fi
presupusă existenţa unui sistem de apărare.
Pentru restul aşezărilor, mai bine de 50, nu
există date cu privire la acesta. În această
situaţie se poate afirma că existenţa elementelor
defensive este un element caracteristic tellurilor epocii bronzului.
Pentru primele două orizonturi cronologice
stabilite în evoluţia tell-urilor epocii bronzului
din Bazinul Carpatic, cu excepţia aşezării de la
Tiszaug 160 , nu deţinem date cu privire la
prezenţa unor elemente defensive. Este sigur
însă faptul că ele se generalizează odată cu cel
de-al treilea orizont cronologic, cândva după
2300 a.Chr„ atunci când începe cultura Hatvan.
Locurile preferate pentru amplasarea aşe
zărilor exploatau elementele defensive naturale:
cursurile râurilor, mlaştinile, terasele înalte. Cu
excepţia sitului de la Spissky Strvtok, unde s-au
adăugat un zid şi turnuri de piatră, sistemul de
fortificare constă în general dintr-un şanţ, val şi
o palisadă. Pentru realizarea lor se foloseau
materiale aflate la faţa locului. Fortificaţiile nu
erau de mari dimensiuni şi protejau în majoritatea cazurilor o acropolă.
Modul complex în care a fost organizat
habitatul aşezărilor multistratificate - viitoarele
tell-uri - ne indică clar că acestea se deosebeau
radical de aşezările cu un singur nivel de cultură
şi construcţii modeste precum bordeiele. Poziţia
centrală pe care o ocupau teii-urile era dovedită,
în primul rând, de existenţa elementelor
defensive. Ele sugerează de asemenea existenţa
15

Vieze et a/ii 2005, 238.
Molnâr-lmees 2006, 29-87.
1
"" Csânyi- Stanezik 1992. 117.
"

159

unei autorităţi politice care controla un teritoriu
bine delimitat. Acesta includea terenul agricol,
păşunile, sursele de materie primă necesare
ridicării locuinţelor şi a nevoilor de zi cu zi. Spaţiul limitat al majorităţii tell-urilor dovedeşte că
activităţile economice de bază (agricultura,
creşterea animalelor) se desfăşurau în aşa
numitele "aşezări satelit". Pe lângă rolul de a
proteja zona înconjurătoare, tell-urile fortificate
au îndeplinit şi funcţia unor centre religioase
pentru întreaga comunitate 161 •
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FORTIFIED BRONZE AGE TELL
SETTLEMENTS IN THE CARPATHIAN
BASIN. A GENERAL OVERVIEW

Summary
This article focuses on the main issues and the
relevant secondary literature concerning defence
systems of the multilayer settlements that are
considered tobe the most characteristic forms of
human habitat from the Early and Middle Bronze
Age in the Carpathian Basin.
One may consider that fortresses represent a
good indicator in measuring the degree of social
and economic development of a communit).
Therefore, the cases where systematic archaeological researches were made, and complex
systems of teii fortifications were discovered. are
significant. For the very first time, during the
Early and Middle BronzeAge one may observe a
phenomenon of generalization of defence systems in the Carpathian Basin. This fact suggests
the high leve I of civilization reached at that time.
lt is important to mention that not all the tells
were fortified. Although the excavations at
Fi.izesabony, Socodor, Vărşand or Bekes, reached
the margins of the settlements they could not
indicate the presence of any defence structures. ln
some cases, near the fortified tells were
discovered other settlements surrounded by
defence systems. However, these do not present
the most imporant features of a teii namely the
multilayered stratigraphy and the surface houses.
This is the case of the Hatvan Cui ture area, Vatya
culture or ofthe Otomani culture. Such fortified
settlements had the role to protect the population
and the goods from the satelite villages of the
tells.
Out of 188 tells, tell-like and mound-like
settlements recorded in my catalog, only 26
settlements were systematically excavated
concerning the structure of the defence system.
To these ones I may add Moforin and
Szăzhalombatta. There, the archaeological boring
allowed the reconstruction of the defensive
elements, whereas information for the
settlements of Turkeve and Hehalom were
provided by geoarchaeological researches. For
almost 100 settlements, the existence of some
fortification elements is mentioned based on
surface observations and topographical maps.
Other 50 settlements have no recordings
concerning such systems. One must keep in mind,
therefore, that the present overview of the
fortified tells within the Carpathian Basin retlects
the stage of research today.
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The defence system of a teii is strongly
connected to its geographical position. That is
why in the lowcr plain arca of the rivers Tisza,
Barcău, Er, Criş, V ah, Citenka, below I 00 meters
altitude, the establishments were placed on
islands surrounded by water or in swampy areas.
Such locations offered strong natural protection.
ln those cases, archaeological excavations
showed that tells were fortified with a circular
ditch that served probably a double purpose: to
provide protection against enemies and possible
tloods. When tells were placed on small
peninsulas they presented fortification elements
only on the exposed areas. Mast of the teii
settlements were situated on high terraces of big
rivers: Danube, Mureş, Tisza, or smaller ones
(Barcău, Er, Hornad, Zitava. Ipoly) at an altitude
of more than I 00 meters high. They were
separated by wide deep ditches, ramparts and
palisades from the r~st of the territory. A special
example is Spissky Strvtok, a tell-like settlement
located at the highest altitude (620-630 meters),
that presented a special defensive system.
The fortification elements were generally
quite simple; one may find the same system in the
whole Carpathian Basin. It was cornposed of a
ditch, rarnpart and palisade. The ditches
presented a width between 4 m at Tiszaug and
over 21 (fortified settlementand I) and 27 m
( fortified settlementand II) at Nil:na Mysl'a. Their
depth was variable between 2,5 m at KosiceBarca and 7,55 m at Sălacca. In other cases, 2
ditchcs app~ar like the ones that were found at
Male Kosihy. The ramparts were made of the
earth dug out frorn the ditch and for this reason
their structure depended on the natu re ofthe soi I.
ln some cases it was possible to identify even the
wooden structure ofthe rampart, for exarnple at
Dunaujvaros, Vrabie, Kosice-Barca and
Nitriansky Hradok. Here, the original width ofthe
rampart reached 4 meters and it preserved an
elevation of 5 meters in hight.
The area delimited by defensive elements of a
teii settlernent reached between 0,22 ha at
Tiszaalpar up to 16-20 ha at Bolcske. In some
situations, the whole fortified area was separated
by a ditch as for exarnple at Pir, Nitriansky
Hradok, probable at Szazhalombatta. However,
in the majority of cases the defensive elements
protected only a sort of acropolis, separating the
central area from the rest of the settlement:
Lovasbereny „Mihalyvar", Male Kosihy. There is
no information weather the settlement, located
outside the protected area was alsa fortified or not.
For the first two chronological horizons în the
evolution of the multi layer settlernents frorn the
Carpathian Basin, previously established by rne,
with the exception of Tiszaug there is no
information regarding the presence of any kind of
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fortifications. What is known for sure is the fact
that, fortification elements appear in the third
chronological horizon, somewhere after 2300 BC
when the Hatvan culture begins.
There are some cases when fortifications were
destroyed after violent burnings. At Kosice-Barca
the ditch, the rampart and the palisade were
rebuilt twice, using the same technique, but after
the third burning the settlement was aţ>andoned.
The end of the settlement at Spissky Strvtok as
well as the one at Vrabie was caused alsa by a
catastrophe. ln some situations, like in the case of
Otomani „Cetăţuie'', Sălacea, Nagykoros, Polgar,
when the community grew in nurnberthey simply
renounced at the fortification systern. They bui lt
houses over it and did not rebui Id any kind of new
fortification. At Jaszd6zsa and N itriansky Hradok
the fortified settlement was sirnply abandoned
with no traces of destruction. Therefore, the old
theory that claimed that the end of the Bronze Age
teii settlements in the Carpathian Basin was
caused by a large population migration from
Central Europe is questionable.
Severa( attempts were rnade to discover the
limits ofthe territory of a fortified teii. ln Slovakia was estimated that the distance between two
fortified settlernents was of about 8-20 km. A
micro-region like that of Haj6s with a length of 81Okm în diameter, includes one fortified teii, one
probable teii, three one-layered settlements and
three cemeteries. Based on theoretic models, in
north-western Roman ia 6 rn icro-regions were
hypothetically established, having as a center a
teii of the Otomani culture. The dirnensions of
their territory was supposed to be between 3,5
and 17 km.
The complex way in which the habitat was
organized within the multi layer settlernents-the
future tells - clearly indicates that these were
different frorn settlements with only one cultural
layer and modest constructions, such as pit
houses. The central position of such settlements
is proved, first of all, by the elements of
fortification. It suggests the presence of a politica(
authority that controlled a well delimited
territory. This included agricultural areas,
pastures, lumber works and clay sources, but alsa
supposed the possibility to control the main
passing routes etc. The lirnited space of the large
majority of tells makes us presume that the main
economica( activities (agriculture, animal
breeding) occurred within the so-called
„satellite" settlements and not in the tells. The
fortified centers had the role to protect the
surrounding area and at the same time held a
major place in the manufacturing of items made
of metal and bone. In the same time, it may be
suggested that tells had a sort of religious
function forthese communities.
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PI. 1. 1. Sistemul defensiv de la Feudvar (după Luigi Ferdinando Marsigli); 2. Fortificaţia de la Tiszaalpăr
( după Romer 1878); 3. Tiszaalpăr (d upă Bona, Novăki 1982); 4. Tiszaalpăr, profilul valului
( după Bona, Novăki 1982)
I. The defensive system from Feudvar (after Luigi Ferdinando Marsigli); 2. Fortification from Tiszaalpăr
(after R6mer 1878); 3. Tiszaalpar (după Bona, Novăki 1982); 4. Tiszaalpăr, cross section of the ram part
(after Bona, Novăki 1982).
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PI. 2. I. Gomba (după Kubinyi 1861); 2. Teii-uri fortificate de pe valea Berettyo, desene după
L. Zoltai 1922 (după M6di 1979)
I. Gomba (after Kubinyi 1861 ); 2. Fortificated tells from the Berettyo valley, drawings after L. Zoltai 1922
(after M6di 1979).
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(după Furmănek , Markovă 1992); 2. Moforin (după Hănsel 2003); 3. Săcuieni (după
Bader 1982); 4. Male Kosihy (după Tocik 1981 b); 5. Lovasbereny (după Băndi, Peters 1969)
l. Vcelince (after Furmănek, Markovă 1992); 2. Moforin (after Hănsel 2003); 3. Săcuieni (after Bader
1982); 4. Male Kosihy (after Tocik 1981 b); 5. Lovasbereny (after Băndi , Peters 1969).

PI. 4. 1. Vcelince
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1-3. Nitriansky Hradok (after Tocik 1981 a).
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PI. 6. 1-2. Spissky Strvtok (după Vladăr 1975)
1-2. Spissky Strvtok (after Vladăr 1975).
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)
7 1-2. Otomani ; Salac(e
PI. 1-2.
. Otomam,. . Săi acea aafter Ordentlich 1969 .
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4.

Tocik 1964); 2. Kosice-Barca (după Kabăt l 955b ); 3. Vrabie (după Tocik 1986);
4. Jăszd6zsa (după Stanczik 1982)
l. Inanovce (after Tocik 1964 ); 2. Kosice-Barca (after Kabat 1955b ); 3. Vrăble (after Tocik 1986) ;
4 . Jăszd6zsa (after Stanczik 1982).

PI. 8. I. Inanovce
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CU PRIVIRE LA O GEMĂ DIN COLECŢIA BRUKENTHAL
Radu Ardevan'
Cuvinte cheie: gemă romană, sec. III, criptocreştină, colecţia Brukenthal.
Mots - cles: gemme romane, III" siecle, crypto-chretienne, collection Brukenthal.
În anul 1965 a fost publicată colecţia de
geme a Muzeului Brukenthal din Sibiu 1 • Cu
acest prilej a fost semnalată şi o asemenea mică
piatră gravată care, după opinia noastră, merită o
atenţie specială 2 .

Deoarece imaginile fotografice din publicaţia
sunt de dimensiuni reduse şi de slabă calitate, a fost nevoie mai întâi de o nouă fotografiere
a piesei, în tehnica digitală, pentru a o restudia 3 .
Imaginea ei mărită (vezi mai jos, Pl. I/l) oferă
posibilităţi sporite de studiere şi interpretare.
Este vorba de o gemă din carneol4, material
translucid foarte mult folosit în Antichitatea
romană'; are culoare roşcată şi în lumină capătă
aspect portocaliu. Gema are formă ovală cu
suprafaţă plană, iar în secţiune prezintă profil
trapezoidal. Dimensiunile pietrei sunt de 11 x 1O
x 2,7 mm. A fost montată într-un inel de aur ce
nu parc antic, ci mai curând modern (nu are
forma tipică a inelelor romane); această
impresie este susţinută de micile deteriorări ale.
pietrei, vizibile pe margine 6 • Piesa are numărul
de inventar 1166 şi aparţine vechilor colecţii ale
muzeului sibian. Prin urmare, nu se cunoaşte
locul de provenienţă, ea putând fi achiziţionată
de colecţionarul fondator al muzeului de pe
piaţa de antichităţi a vremii 7 .
Pe faţa superioară, gema discutată acum
poartă imaginea unui peşte şi a unui trident.
Calitatea desenului şi a gravurii este destul de
mediocră. Dar, categoric, este vorba de un
artefact antic autentic - şi nu de vreo imitaţie
iniţială

·Catedra de istorie antică şi arheologie, Facultatea de
Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai,
Str. M. Kogălniceanu nr. I, 400084, Cluj-Napoca,
e-mail: rardevan@gmail.com.
' Ţeposu-David 1965.
~Ţeposu-David 1965, 102, nr. 57 (pl. V, fig. l 3).
1
Ţinem să adresăm şi pe această cale mulţumirile noastre
colegei dr. Oltea Dudău de la Muzeul Brukenthal, care
ne-a furnizat fotografiile necesare.
'Ionescu 2001, 123.
5
Krug 1980, 155; Krug 1995, 179.
"Krug 1980, 169.
'Ţeposu-David 1965, 83.

renascentistă ori modernă; tocmai nivelul
artistic mai redus garantează autenticitatea lui.
Imaginea peştelui este orientată spre stânga
şi ocupă zona superioară a suprafeţei. Conturul
exterior a fost realizat cu oarecare stângăcie,
printr-o linie frântă incizată. Însă detalii le anatomice sunt redate cu grijă. Se disting bine capul
şi ochiul peştelui, precum şi înotătoarea dorsală
şi cele ventrale 8 , coada şi chiar solzii care îi acoperă corpul. Din punct de vedere artistic, imaginea este destul de reuşită şi foarte sugestivă.
În partea inferioară a câmpului se vede
tridentul, orientat tot spre stânga şi realizat prin
simple linii drepte incizate. Atrag atenţia
vârfurile ca de săgeată ale celor trei dinţi.
Problema care ne-a stârnit interesul a fost
interpretarea acestei imagini (vezi PI. I/2).
După cum bine se ştie, micile pietre
semipreţioase gravate erau podoabe foarte
apreciate în lumea antică greco-romană • Dar
multe dintre ele constituiau şi amulete, fiind
creditate cu puteri magice şi preţuite ca atare 10 •
Pentru a înţelege rostul reprezentărilor plastice
menţionate mai sus am început prin a căuta
analogii în literatura de specialitate 11 care ne-a
fost accesibilă. Spre surprinderea noastră, în
majoritatea publicaţiilor consultate nu am găsit
nici o piesă similară 12 • Faptul dovedeşte că
figuraţia de acest fel este relativ mai puţin
9

•Tocmai acest detaliu permite a se stabili orientarea
imaginii.
''Rossbach 1910, 1087-1094; Krug 1980, 155;
Gramatopol 1982, 206; Gramatopol 1991, 14-15, 43, 7677; Krug 1995, 186-189; Dembski 2005, 31.
111
Rossbach 1910, 1098-1114; Lamer 1910, 42; Krug
1980, 156-157; Gramatopol 1982, 209-21 O; Krug 1995,
190; Gramatopol 1991, 209-211; Dembski 2005, 42.
11
Astăzi există foarte multe publicaţii, vezi: Ţeposu-David
1960, 525-526; Gramatopol 1974, 312-315; Krug 1980,
256-260; Krug 1995, 217-218; Dembski 2005, 179-185.
12
Furtwăngler 1900; Zwierlein-Diehl 1973; Krug 1975;
Krug 1977; Zwierlein-Diehl 1979; Krug 1980; Krug
l 980a; Platz-Horster 1984; Platz-Horster 1994;
Geszthelyi 2000. Lucru valabil şi pentru colecţiile
româneşti: Ţeposu-David 1960; Tudor 1967; Ţcposu
Marinescu - Lak6 1973; Gramatopol 1974; Covacef Chera-Mărgineanu 1977.
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frecventă,

precum şi că ea nu este un simplu
clement decorativ, ci trebuie să aibă o
semnificaţie anume.
Or, peştele este un bine cunoscut simbol al
primilor creştini, care a servit adeseori spre a
ilustra apartenenţa la Biserică, îndeosebi în
vremurile persecuţiilor 13 • Reprezentări ale unui
peşte mai apar pe gemele romane din secolele
II-III, dar nu totdeauna ele pot fi apreciate drept
creştine • Totuşi, în anumite cazuri, o asemenea
interpretare este posibilă. Spre exemplu, au fost
considerate ca obiecte cu semnificaţie creştină
două geme de la Carnuntum, una cu doi peşti şi
o ancoră, iar cealaltă cu un peşte sub o ramură 15 .
De asemenea, o gemă din Augusta Treverorum,
databilă în secolele III-IV şi având imaginea
unui peşte alături de o combinaţie de ancoră ,şi
trident, a fost socotită drept creştină 1 r'. In
schimb, nu e sigur caracterul creştin al unei
piese de la Carnuntum cu un delfin 17 • Tot aşa,
trei geme păstrate în Muzeul de Istorie şi Artă
din Viena şi ornate cu imaginea unui delfin şi
unui trident, databile toate în secolul II, nu au
fost considerate creştine 18 •
Reţinem din exemplele invocate mai sus că
reprezentările unui peşte pe micile pietre gravate
pot fi privite ca simboluri creştine - mai precis
criptocrcştinc, iar prezenţa unui trident nu este
incompatibilă cu această simbolistică.
Astfel că suntem înclinati să-i atribuim
această semnificaţie obiectului discutat acum. În
cazul de faţă trebuie să fie vorba de o piesă de
podoabă, foarte probabil şi cu rost de semn de
recunoaştere ori talisman 211 , purtată de vreun
adept al creştinismului. Nu poate fi exclusă nici
utilizarea ci ca sigiliu, odată ce această practică
exista şi la creştini, încă de la începutul secolului
III cel mai târziu 21 • Gema trebuie datată în
perioada preconstantiniană, deoarece mesajul
creştin este prezentat voalat, doar printr-un
simbol ori semn de recunoaştere inteligibil
14

pentru adepţii noii religii,
ceilalţi 22 • De aceea am defini
piesă cri ptocreştină 23 .

dar nu şi pentru
gema aceasta ca o

Nu avem nici un element sigur de datare.
Producerea pietrelor gravate de acest fel poate fi
datată în general în secolele II-IIF4, dar folosirea
lor se va fi prelungit şi ulterior 25 • Pentru piesa
noastră, caracterul mai puţin reuşit al reprezentării plastice pledează pentru o fabricare întrun atelier provincial, mai curând prin secolul III ir,.
Spre aceeaşi încadrare cronologică ne îndrumă
forma piesei 27 şi calitatea materialului utilizat 28 .
Provenienţa gemei nu se poate stabili. Pentru
majoritatea pieselor din colecţia baronului
Brukenthal se presupune o origine din afara
Transilvaniei, fiind procurate de pe o piaţă de
antichităţi ce implica practic întreaga Europă
centrală şi chiar mai mult decât atât 29 . Dar trebuie
spus că nici o eventuală provenienţă din vreo
provincie romană dunăreană nu este imposibilă.
In orice caz, se cunosc astăzi vestigii creştine
sigure, databile înainte de Constantin cel Marc, în
acest spaţiu geografic 30, inclusiv în Dacia 31 •
Aşa că, fără a se lega direct de istoria Daciei
romane, gema discutată acum pare a reprezenta
un vestigiu arheologic al cercurilor paleocreşti
ne din vremea persecuţiilor, deci al unui aspect
important de civilizaţie romană provincială,
existent şi în provincia carpatică.
Sperăm ca rândurile noastre să suscite un
interes sporit pentru această problematică şi
eventuale noi abordări, la un nivel superior, al
studiului acestor artefacte.

19

11
Forrer 1893, 23; Delatte-Derchain 1964, 283;
Dcichmann 1983, 171; Gudea-Ghiurco 1988, 79;
Danielou 1998, 6, 47-50, 55. Cf. Zugravu 1997, 180,
excesiv de reticent în acest sens.
14
Dembski 2005, 39 (nr. 959 sqq. din catalog).
15
Dembski 2005, 41 (nr. 959 şi 965). În primul caz s-a
remarcat şi aspectul cruciform al ancorei (Dembski 2005,
146).
16
Krug 1995, 212, nr. 68.
17
Dcmbski 2005, 146, nr. 940.
"Zwierlein-Diehl 1991, I O1, nr. 1909-1911. Cf.
Gudea-Chiu 2005, 29 (delfinul împreună cu un trident ar
fi o reprezentare tipică pentru gnostici).
1
'' Gudea-Chiu 2005, 26.
211 Gudea-Ghiurco 1988, 43.
21
Zugravu 1997, 179; Dembski 2005, 25.
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CONCERNANT UNE INTAILLE DE LA
COLLECTION BRUKENTHAL
Resume
On presente une intaille romaine en
chalcedoine orange, appartenant au Musee
Brukenthal de Sibiu Uadis dans la collection du
baron Brukenthal, le fondateur de cette
institution). La provenance y est inconnue.
La piece est decoree d'une image assez
schematique d'un poisson et d'un trident. li n'y
a qu'un petit nombre d'analogies connues qui
nous sont devenues accessibles. II semble s'agir
d'un objet a signification crypto-chretienne,
fabrique pendant le llle siecle, avant I' Edit de
Mi lan.
Ce petit objet, ayant tres probablement le
râle d'amulette aussi, illustre la vie et Ies
moeurs des anciens chretiens a l'epoque des
persecutions, un aspect de la civilisation
romaine provinciale existant en Dacie
egalement.

104

2

PI. I. 1. Gemă din colecţia Brukenthal (fotografie)
L'intaille du Musee Brukenthal (photo).
2. Gemă din colecţia Brukenthal (desen)
L'intaille du Musee Brukenthal (dessin).
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EINE GRIECHISCHE INSCHRIFT AUF EINEM GEFĂSS VON BERZOVIA
Ligia Ruscu'. Alexandru Flutur"
Stichworter: Epigraphik, Griechisch, Keramik. Berzovia,
Wăhrend der Grabungen fiir das Fundament
eines Hauses im Dorfc Berzovia (Kreis Caraş
Severin) im Jahre 2006 erschienen mehrere
Fragmente eines Tongefiil3es, zwei davon mit
einer griechischen Inschrift 1 • Die Fundstelle
befindet sich in ca. 500 m Entfernung von der
porta praetoria des Romerlagers Berzobis 2 • Aus
dcn ălteren und neueren Oberflăchenforschungen
geht hervor, dass sich die canabae der Legion mit
gro13ter Wahrscheinlichkeit vor dem Lager
bcfinden 3 • Das Gefiil3 scheint bereits in der Antike
zerbrochen und seine Bruchstiicke auf einer
Flăche von einigen Metern verstreut worden zu
sein. Die wiederaufgefundenen Fragmente
erlauben eine graphische Wiederherstellung des
Gefâl3es, aber die beiden Stiicke mit griechischen
Buchstaben fiigen sich nicht aneinander.
Demgemii.13 konnen die Liicke zwischen den
beiden Teilen der Inschrift und damit die
Gesamtlănge des Textes nicht bestimmt werden.

·Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu I,
·· Muzeul Banatului Timişoara, Piaţa Huniade, nr. I,
e-mail: sandutlutur@yahoo.com.
1
Die Gcfal3fragmente wurden von Angel Truican
gefunden, einem Archăologieliebhaber aus Berzovia, der
sie uns grollzUgig zur Veroffentlichung an bot.
2
Die porta praetoria befindet sich auf der Ostseite des
Legionslagers. Die Annahme, dass sie sich auf der
Wcstseite (zum Barbaricum hin) befinde, wurde von den
neuen Grabungen in dcn principia des Legionslagers
widerlegt. Vgl. A. Flutur, Castrul Berzobis din perspectiva
cercetărilor recente, in Dacia Augusti Provincia. Crearea
provinciei, Bucureşti (2006), 167-168.
1
Es gibt in diesem Bereich eine gr613ere Konzentration
von archăologischem Material. Dies konnte auch unlăngst
(2004) festgestellt werden, als durch die romischen
Fundstellen (Lager, canabae usw.) unzăhlige Grăben fiir
das Einlassen von Wasserrohren im Rahmen eines
Projektes fiir die Wasserversorgung des Dorfes gegraben
wurdcn. Leider ergriffen die ortlichen und die
Krcisbehordcn keine Mal3nahmen fiir die Sicherstellung
des archăologischen Gutes; es gab keine archăologischen
Rettungsgrabungen. Aus dieser Sicht, der Fahrlăssigkeit
der Behorden und der Nichtachtung des Gesetzes, kann
eine (wenn auch unbefriedigende) Erklărung fiir das
Fchlen eines Archăologen bei der Grabung jenes
Hausfundamentes geboten werden.

Rămerlager,

legio IIII Flavia Felix.

Das Gefiil3 (Abb. l, 2) hat folgende
Ausma13e: Durchmesser des Randes = 26 cm;
Durchmesser des Bodens = 12 cm; Hohe = 13,2
cm. Es besteht aus halbfeinem dunkelorangefarbenem Ton mit vielen Beimengungen
von Quarz und Kalzit, ohne Firnis. Es ist einc
lokale Nachahmung einer Form aus dem
Repertorium der Sigillaten, und zwar. der Schale
Drag. 37. Im Unterschied zur klassischen Form
hat es einen spitz ausladenden Rand. Darunter
befinden sich vier Kannelierungen. Der
Gefiil3korper ist halbkugelformig, unverziert; er
hat einen niedrigen Standring. Analogien fiir
diese Gcfiil3form finden sich in der Provinz
Dakien in Napoca, wo die Drag. 37-Schalcn ab
der trajanischen Phase der Siedlung bis an das
Ende dcr romischen Herrschaft nachgeahmt
wurden4, in Porolissum 5 , Ilişua 1', Potaissa 7 ,
Cristeşti K usw.
Dieser Schalentyp, einer der verbreitctsten,
erschien in flavischer Zeit in den siidgallischen
Werkstătten, wurde von den Produktionszentren
Zentral- und Ostgalliens iibernommen und
weiterhin in den meisten Sigillatenwerkstătten
bis in das 4. Jh. n. Chr. hergestellt 9 . Der

Ceramica romană de la Napoca.
la studiul ceramicii din Dacia romană, ClujNapoca (2007): lokale Sigillaten - S. 203-204, Nr. 178179, Taf. XXXIX; Nr. 180-182, Taf. XL; Nr. 183-185, Taf.
XLI; gestempelte Keramik - S. 252, Nr. 240-254, Taf. LlLll; Nr. 255, Taf. Lill; LXVl/6-8; Gebrauchskeramik
(vasa escaria) - S. 383, Nr. 454-457, Taf. LXXXV; Taf.
458-460, Taf. LXXXVI.
5
N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic dacoroman la marginea de nord a Imperiului roman. Voi. I
(Cercetări şi descoperiri arheologice pînă în anul 1977),
ActaMP 13, Zalău ( 1989), Taf. LXVII 112-3, LIX/I, 3-4;
LXX/I.
6
D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman şi
aşezarea civilă de la llişua Uud. Bistriţa-Năsăud),
RevB„ 21, (1997), 76, Taf. XLVll/4; Lll/4, 8; LV/6 usw.
7
M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda
(1994), 111,Abb.19/5.
'O. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania,
Materiale2, (1956), 163,Abb. 100/17, 101/6-7, 12.
9
P. Webster, Roman Samian Pottery in Britain (Practicai
Handbook in Archaeology 13), York (1996), 47-48, Abb.
32; V. Rusu-Bolindeţ (Anm. 4), 203-204.
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unverzierte Abschnitt unter dem Rand ist bei
den Exemplaren des 2. Jh. n. Chr. breiter als bei
den flavischen Getă/3en. Dies ist der Fall auch
bei dem Gefiif3 von Berzobis, was die Datierung
durch die Chronologie der Fundstelle (siehe
wciter un ten) bestiitigt 10 •
Die Inschrift wurde vor dem Brennen mit
deutlichen, aber recht wenig sorgfiiltigen
Zeichen ( (\ sieht wie /\ aus) eingeritzt. Die
Hohe der Buchstaben betrăgt zwischen 0,5 und
0,8 cm, mit der Ausnahme des :=:, das 2,5 cm
hoch ist. Mehrere davon (p, a, o , ·v) sind
der Kursivschrift entlehnt. Auf dem ersten
Fragment (Abb. 3) ist ein einziger
Senkrechtstrich erhalten, der moglicherweise zu
einem Buchstaben gehorte. Da die beiden
Scherben mit Inschrift Teile des Gefii/3randes
enthalten, kann festgestellt werden, dass dieser
Buchstabe (?) mit der iibrigen Inschrift eine
Zei le bildet.
Auf dem zweiten Fragment (Abb. 3) ist der
Text wie folgt zu lesen:
---pwr:; Az)~f)_zor:;

Es handelt sich dabei wohl um die
Bezeichnung des Gefii/3es mit dem Namen des
Eigentiimers. Das erste, unvollstăndig erhaltene
Wort stellte vermutlich das Nomen des Mannes
dar, was ihn also als romischen Biirger
bezeichnet. Zu seiner Ergiinzung bieten die
crhaltenen Buchstaben allzu zahlreiche
M6glichkeiten 11 ; es kann nur die Feststellung
gemacht werden, dass es sich nicht um ein
kaiserliches Nomen handelt.
Der Name Auxilius hingegen hat nur geringe
Verbreitung im Reiche. Es wird sowohl als
Gentilnomen (L. Auxilius Mercator in
Mediolanum 12 , [.} Auxilius [-jut[.}s in Novae 11 )
wie auch, wie hier, als Cognomen 14 (Toutonius
Auxilius in der Provinz Lugdunensis 15, Valerius
Ausilius in Africa Proconsularis 16 ) getragen.
10
Die Bestimmung des Gefiil3typs, die Analogien und
Datierung verdanken wir Frau Dr. Viorica Rusu-Bolindeţ
(MNIT). Wir sprechen ihr auch hier unseren herzlichen
Dank aus.
11
Die naheliegendste ist Valerius.
2
' CIL V 5788; vgl. H. Solin, O. Salomies, Reperlorium

11ominum

gentilium

el

cognominum

Lalinorum 2 ,

Hildesheim (I 994), 29; OPEL I 254.
" V Bozilova, J. Kolendo, L. Mrozewicz, lnscriptions
lalines de Novae, Poznan (1992), I = J. Kolendo, V
Bozi Iova, lnscriptions grecques el lalines de Novae
(Mesie lnferieure), Bordeaux ( 1997), I.
14
I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki ( 1965), 117:
cognomina coined from nouns.
;; CIL XIII 2287; OPEL I 254.
16
CIL Vlll 16191; I. Kajanto (Anm. 14), 363 mit weiteren
Beispielen, die vielleicht Personennamen darstellen.
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Im Romerlager von Berzovia stand die legio
III! Flavia Felix, die an den Dakerkriegen
Trajans teilgenommen hatte. Diese Lage war fiir
die romische Armee zu Beginn der Dakerkriege
Trajans, im Jahre I O1 n. Chr„ sehr bedeutend,
als Berzobis eine Station der romischen
Einheiten auf dem Wege bildete, der von
Lederata kam und iiber Tibiscum in das Herz
Dakiens fiihrte 17 • Die drei Bauphasen des
Kommandogebăudes H (zwei aus Holz, eine aus
Stein) gehoren in die trajanische Zeit,
stratigraphisch ist kein Bruch zwischen ihnen
festzustellen. Wahrscheinlich wurde Berzobis
stăndiger Garnisonsort der legio 1111 Flavia
Felix im Jahre 102 n. Chr„ zu einer Zeit, als das
Banat unter romischer Herrschaft stand. So
lie/3en sich auch die Bauphasen besser erklăren;
die Errichtung des ersten Kommandogebăudes
aus Holz kann zwischen das Ende des ersten und
das Ende des zweiten Dakerkrieges Trajans
datiert werden, als ein neues Holzgebăude
errichtet wurde.
Die Legion stand bis zum Ende der
Regierung Trajans in Berzobis. Um 119 wurde
sie nach Obermoesien in das Lager von
Singidunum versetzt 19 • Dies wird auch von den
Miinzfunden bestătigt, die, mit einer Ausnahme,
alle trajanisch sind 20 . Eine romische Bewohnung
1

17
Al. Diaconescu, Dacia under Trajan. Some observations
on Roman tactics and strategy, AMN 34, ( 1997), 14.
"Zu den archăologischen Forschungen in dcn principia
siehe A. Flutur, Săpăturile arheologice din castrul
Bersobis - campaniile din anii 1998-1999, AnB (S. N.) 78, 1999-2000, 365-372; ders„ Săpăturile arheologice ·din
principia castrului legionar de la Bersobis - 2000-200 I,
A11B (S. N.) 9, 2001 (2002), 131-146; ders„ Castrul
Berzobis din perspectiva cercetărilor recente, in Dacia
Augusti Provincia. Crearea provinciei, Bucureşti (2006),
165-169.
19
Siehe zu der Legion D. Benea, Din istoria militară a

Moesiei Superior şi a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia şi
legiunea a !III-a Flavia, Cluj 1983; K. Strobel,
Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans, Bonn
(1984), 88-90; I. Piso, Les legions dans Ia province de
Dacie, in Y. Le Bohec, C. Wolff (Hrsg.), Les legio11s de
Rome sous le Haul-Empire (Actes du congres de Lyon. 1719 septembre 1998), Lyon (2000), 208-211. Beziiglich des
Abzugs der Legion wird die ăltere Bemerkung von D.
Protase bestătigt, der einen Aufenthalt der Einheit hier bis
I 18-119 vorschlug (D. Protase, Legiunea 1111 Flavia la
nordul Dunării şi apartenenţa Banatului şi Olteniei de vest
la provincia Dacia, AclaMN 4, (I 967), 49-5 I).
20
R.-M. Şeptilici, A Truican, Câteva manete imperiale
descoperite întâmplător pe raza localităţii Berzovia Uud.
Caraş-Severin), AnB (S. N.) 12-13, (2004-2005), 231-236;
R.-M. Şeptilici, A Truican, New Accidental Finds of
Roman Coins around the Village of Berzovia (Caraş
Severin County), AnB (S. N.) 14, (2006), 1, 271-275. Die
Ausnahme ist ein seslertius des Hadrian, aus dem Jahre
I 17.

von Berzobis nach dem Abzug der Legion ist
unwahrscheinlich und - zumindest nach
gegenwărtigem
Forschungsstand
nicht
belegt 21 . Die Datierung des Gefal3es mit
Inschrift in trajanische Zeit kann also als
gesichert gelten.
Oberraschend und etwas unerwartet ist die
Tatsache, dass ein Mann, der einen gut
romischen Namen trăgt und sich in einem
lateinischsprachigen Milieu, in oder in der
Umgebung der Armee 22 befindet, es vorziehen
soli te, seinen Namen in griechischer Schrift und
mit
griechisch
klingenden
Endungen
fes tzuhalten.
Es ist dem Fundort nicht zu entnehmen, ob
der Besitzer des Gefal3es Soldat oder Zivilist
war. Falls er der Legion angehărte und das
Gefal3 nur zufallig au13erhalb des Lagers
gelangte, wirft auch dies kein Licht iiber seinen
eventuellen Herkunfts- oder Rekrutierungsort:
Dic Legion hatte vorher in Dalmatien und
Obermoesien gestanden 23 und rekrutierte
wahrscheinlich schon von dort ihre Soldaten 24 ;
keine
der
beiden
Provinzen
ist
griechischsprachiges Milieu. Es ist wohl
wahrscheinlicher, dass er einer von jenen war,
dic dcr rămischcn Armec auf dcm Ful3 folgten
und sich in dcn canabae der legio III/ Flavia fi.ir
dic Zeit ihres Aufenthaltes in Dakien
niedergelassen hatte, um dort seiner Tătigkeit,
wclche auch immer das war, nachzugehen.
Die gewăhnlichen Griinde, um sich in einem
lateinischsprachigen Milieu auf Griechisch
auszudriicken - Gefallen an griechischer
Sprache und Kultur, geistige Hinwendung zur

21
Es ist nicht bekannt, in welchem MaLle dic StraLle
Lederata - Berzobis - Tibiscum benutzt wurde, nachdem
die Truppen dicscs Areal verlief.len. Auf jedcn Fall wird es
in Berzovia einen sehr groLlen Unterschied zwischen der
Zeit intensivster Bewohnung und groLlten Wohlstandes,
als sich die Legion dori befand, und der Zeit nach dem
Riickzug aus dem Lager gegeben haben.
22
Auch spăter stammt aus dem gesamten romischen Banat
sonst cine einzige lnschrift mit griechischen Buchstaben,
die in den Hals eines GefâLles aus der Romerstadt
Tibiscum eingeritzt wurde und wahrscheinlich eine
Schreibiibung darstellt (CIGD 130). Trăger griechischer
Namen gibt es im Banat 19 (von 455 in der gesamten
Provinz Dakien), davon sind neun Personen unfreier
Hcrkunft (und ein Teii dieser Leute weihte im Badeorten
wie Herkulcsbad, was nicht hcisst, dass sie dori auch
ansassig waren) (L. Ruscu, Die griechischcn Namen in der
Provinz Dakien, ActaMN 351, (1998), 147-186, besondcrs
180-182).
"RE XIl2 (1925), 1540-1544 (Ritterling).
" G. Forni, li reclu/amento delte legioni da Augusto a
Diocleziano, Milano ( 1953), 85-102.

Vergangenheit, Hervorhebcn der eigenen hohen
Bildung 25 - entfallen wohl in diesem Falie; dic
etwaigen praktische Bediirfnissc, die diesc
Inschrift crfiillt haben mag, sind auch nicht
deutlich, da es zweifelhaft ist, dass es in der
Umgebung der legio IIII viele Leute gegeben
haben mag, die Gricchisch miihelos lcsen
konnten. Auch ist es wenig wahrscheinlich, dass
das Gefii.13 als solches aus weiter Entfernung
hierher gebracht wurde; es ist weder kostbar
noch selten und wurde wohl an Ort und Stellc
hergestellt.
Damit bleibt nur die Măglichkeit, dass unser
Mann, trotz seines rămischen Namens,
griechischer Herkunft war oder sich zumindcst
lange gcnug in einer griechischsprachigen
Provinz aufgehalten hatte, um mit Schrift und
Sprache vertraut zu werden. Fălie von Personcn
mit rămischen Namen, die sich auf Griechisch
ausdriickten, sind nicht ungewăhnlich 26 .
Auxilius stammte vielleicht aus einer der
griechischsprachigen
Provinzcn,
măglicherweise aus dem Bereich der lateinischgriechischen „Sprachgrenze" auf dem Balkan 27 .
Dieser kurze Text ist also den griechischcn
Inschriftcn der Provinz Dakien hinzuzufiigen.

25

Siehe dazu allgemein G. W. Bowersock, Augustus and
//ie Creek World, Oxford ( 1965); E. C. Polomc. Thc
Linguistic Situation in the Western Provinces of thc
Roman Empire, ANRW II 29.2, ( 1983), 509-553, bes. 511513; J. Touloumakos, Gricchischc und bilingue
Weihinschriftcn im wcstlichen Teii des Romischcn
Reiches (Politische und soziale Aspekte), in L. Mooren
(Hrsg.), Politics. Administra/ion and Sociely in Ilie
ellenislic and Roman World. Proceedings of tlie
lntemational Colloquium, Berlinoro. 19-24 July 1997
(Studia Hellenistica 36), Leuven (2000), 389-404.
26
Siehe alleine in der Provinz Dakien: eine griechische
Votivinschrift von Apulum an Asklepios und Hygieia,
errichtet von dem Beneficiarier M. Memmius Longus
(CIL III 7740a = IGRR I 541 = IDR III5, 15 = CIGD 13);
ebenfalls aus Apulum eine Votivstatuette des Thrakischen
Reiters, mit griechischer lnschrift, gestiftet von dcn
Aurelii Taciturnus und Tacitus (!DR 1115, 370 = CIGD 22):
der signifer dcr legio V Macedonica Aurelius Marcianus
weihte in Potaissa eine zweisprachige lnschrift an Men
(AE 1967, 398 = CIGD 67).
27
Siche dazu B. Gerov, Das Zusammenlebcn des
Lateinischen und des Griechischen im Ostbalkanraum,
Romani/as 9, ( 1971), 169-180; ders., Die lateinischgriechische Sprachgrenze auf der Balkanhalbinscf, in G.
Neumann, J. Untermann (Hrsg.), Die Sprachen im
Rămisclzen Reicli der Kaiserzeit. Kolloquium vom 8. bis
JO. April 1974, Bonn (1980), 147-65.
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A bb. l.

Das Gefal3 von Berzovia (Foto, Mil an

Abb. 2.

Das Gefal3 von Berzovia (Zeichnung, L iana Flutur).

i

\

11 o

I

u

I,,

II
i

\

~

~

·=--\

...,;:,,;_~

~
,::;::.

}

~

J

~

/

\I

I

=

I
Abb. 3.

Die griechische Inschrift (Zeichnung, L. Flutur).
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CÂTEVA DATE DESPRE CERAMICA DESCOPERITĂ LA
FOENI - SELIŞTE (jud. Timiş)
Călin

Timoc'. Alexandru Szentmiklost'

Cuvinte cheie: ceramică, decor, sarmaţi, nivele de locuire, ardere secundară
Keywords: ceramics, decoration, sarmatians, living layers, secondary oxidation.
Cercetările arheologice din anul 2004 au
surprins la Foeni, în punctul Selişte, câteva
locuinţe de tip bordei, într-o succesiune de
nivele de locuire ce încep de la sfârşitul sec. II
d.Hr. I începutul sec. III d.Hr. si continuă până în
sec. V d.Hr. 1• Predominant în cadrul materialului
arheologic a fost ceramica, studiul de faţă
urmărind să indice contextual evoluţia în cadrul
sitului a economiei locale, prin analiza varietăţii
de forme şi tipuri de vase, dar şi a decorului
surprins pe acestea.

Catalog
I. Ceramica lucrată la roată:
a. Ceramica roşie
1. Buză de oală, fragm. (pl. VI/ l ), <1> 10. , - 20cm,
h - 4 cm, culoare roşu-cărămiziu, miez
cenuşiu, prezintă un decor de striuri
orizontale realizat pe gâtul vasului, pasta
semifină, casantă, degresant din nisip fin şi
puţină mică,
arderea incompletă, dar
uniformă; Caseta 112004, "! - O I 0,40 m.
Suprafaţa vasului are un aspect aspru-mat,
inedit.
2. Fund de strachină de tradiţie romană, fragm.
(pl. XII/6), <I> hază - 8,2 cm, h - 1,5 cm, culoare
roşu-portocaliu, prezintă un picior scurt şi
drept în profil, semn că forma vasului este
apropiată de cea a unui bol, pasta semifină,
degresant din nisip fin şi mică, arderea
completă şi uniformă; Caseta 112004, "! - OI
0,40 m. Suprafaţa vasului are un aspect
aspru-mat, inedit.
3. Buză de oală mică de tradiţie romană, fragm.
(pl. VIll/l), <l>max - 8,5 cm, h- l cm, culoare
roşu-cărămiziu cu urme de angobă, pasta
fină, degresant din nisip fin şi puţină mică,

arderea completă şi uniformă; Caseta 112004,
"! - O I 0,40 m. Suprafaţa vasului este fină
mată, inedită.

4.

5.

6.

7.

8.
· Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie, Catedra de istorie, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4,
300220 -Timişoara, e-mail: ctimoc@litere.uvt.ro,
„ Muzeul Banatului, Piaţa Huniade, nr. I, Timişoara,
e-mail: szentmiklosi@yahoo.com.
'Vezi în acest sens Szentmiklosi-Timoc 2005, 657-662.

Buză

de oală (rotunjită şi evazată la exterior),
fragm. (pi. IIl/2), <I> max - 17,5 cm, h - 5 cm,
culoare roşu-cărămiziu, decor pe mai multe
registre pe umărul vasului din linii orizontale
vălurite iar deasupra înclinate spre stânga
crenguţe de brad stilizate realizate cu rotiţa,
pasta semifină, degresant din nisip, pietricele
şi puţină mică, arderea completă şi uniformă;
S/2004, din stratul de cultură. Suprafaţa
vasului este mată, făţuită, inedită.
Fund de urcior (foarte probabil), de tradiţie
romană, cu bordură la bază, fragm. (pl. XII/
2), <l>hază - 6,2 cm, h - 1,2 cm, culoare roşu
cărămiziu, prezintă o talpă realizată la roată
rapidă cu ajutorul unui suport, pasta
semifină, degresant din nisip fin şi mică,
arderea completă şi uniformă; L/2004.
Suprafaţa vasului are un aspect aspru-mat,
inedit.
Perete de strachină (foarte probabil), de
tradiţie romană, fragm. (pl. V/6), decor în
mai multe registre realizat cu rotiţa, dim. 3, l x 4 cm, culoare roşu-cărămiziu, pasta
fină, degresant din nisip fin, arderea foarte
bună, completă şi uniformă; L/2004.
Suprafaţa vasului are o angobă roşie
pompeiană, de foartă bună calitate, inedit.
Buză de cană mică, fragm. (pl. VIIl/4), <1> 10 . ,
- 6 cm, h - 1,5 cm, culoare roşu - cărămiziu,
pasta foarte fină, degresant puţin nisip fin,
ardere completă şi uniformă; L /2004, de sub
dărâmătura de chirpici, în stratul cenuşos.
Suprafaţa mată-fină, cu slip roşu pe exterior,
inedit.
Buză de cană, de tradiţie romană, fragm. (pl.
VllI/5), <l>max - 9 cm, h - 3,2 cm, culoare roşu
- cărămiziu, sub buza răsfrântă urma imediat
o toartă scurtă şi plată, pastă foarte fină,
degresant puţin nisip fin, ardere bună,
completă şi uniformă; L /2004, de sub
dărâmătura de chirpici, în stratul cenuşos.

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

Suprafaţa mată-fină, cu slip roşu închis pe
exterior, inedit.
9. Buză de strachină mică de tradiţie romană,
fragm. (pi. VIII/6), <Dmax - 14 cm, h - 1,8 cm,
culoare roşu - cărămiziu, pasta fină,
degresant nisip fin, ardere completă şi
uniformă; L/2004, de sub dărâmătura de
chirpici, în stratul cenuşos. Suprafaţa mată
fină, cu slip brun-roşcat pe exterior, inedit.
10. Buză de strachină mijlocie, fragm. (pl. V/4),
<Dmax. - 22 cm, h - 5 cm, culoare roşu cărămiziu, pasta semifină, degresant nisip şi
puţină, ardere completă şi uniformă; passim.
Suprafaţa mată-fină, cu slip roşu închis pe
exterior, inedit.
11. Castron mic, 2 fragm., <D max. - 16,4 cm, <Dhază
- 9 cm, h - cca. 13 cm, culoare roşu-crem,
decor lustruit cu bastonaşe oblice în registrul
superior al vasului imediat sub buză, pastă
fină, degresant nisip fin şi pietricele mărunte,
ardere completă şi uniformă; L/2004.
Suprafaţa mată - aspră, publicat în AnB, XIIXIII, 2004-2005, p. 667, pl. IV/l.
b. Ceramica cenuşie
l. Fund de oală mică, fragm. (pl. XIV/2), <Dhază 9 cm, h - 2 cm, culoare cenuşiu-albăstrui,
prezintă un decor vălurit, realizat prin
incizare, probabil în registrul superior dacă
luăm în considerare un alt fragment mai mic
din acelaşi vas (pl. XIV I l ), pasta grosieră, cu
un degresant din mică, pietricele şi nisip,
suprafaţa aspră-dură, ardere incompletă, dar
uniformă; G/2004, găsit alături de alte
resturi menajere, constând din câteva oase de
pasăre, porc şi oaie, inedit.
2. Buză de strachină mică, fragm. (pl. Vl/2),
<Dm•x - 19 cm, h - 3 ,5 cm, culoare cenuşiu
albăstruie, pasta semifină, degresant din nisip
fin şi mică, ardere uniformă şi completă;
Caseta 1/2004, "! - O I 0,40 m. Suprafaţa
vasului este aspră-mată şi are pe corp, lateral
o gaură mică, sferdelită post ardere, ce indică
faptul că s-a încercat o reparare a lui în
antichitate, inedit.
3. Buză de strachină mică, fragm. (pl. X/2),
<D
- 19 cm, h - 3 ,2 cm, culoare cenuşiu
n~g~icios, pasta fină, degresant din nisip fin
şi mică, ardere uniformă şi completă; L/
2004. Suprafaţa fină a vasului este făţuită şi
are pe corp în zona mediană o incizie
orizontală ca decor, inedit.
4. Buză strachină mică, fragm., <Dm•x - 13 cm, h
- 3, 7 cm, culoare cenuşiu-negricioasă, decor
lustruit cu incizii orizontale, ultima din
registrul superior al vasului imediat sub buză
fiind vălurită, pastă fină, degresant nisip fin,
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puţină mică şi

pietricele

mărunte,

ardere

completă şi uniformă; L/2004. Suprafaţa
mată - fină, publicată în AnB, XII-XIII, 2004-

2005, p. 667, pl. IV/3.
de strachină mică (evazată), fragm. (pl.
- 24 cm, h - 4,5 cm, culoare
V/3), <D
cenuşiu~~~gricioasă, decor lustruit pe mai
multe registre constând din linii şeruite
orizontale, intercalate pe corpul vasului cu
linii drepte, orizontale, pasta fină, degresant
din nisip fin, arderea completă şi uniformă;
S/2004- C 12 , în stratul de cultură. Suprafaţa
mată-fină, inedit.
6. Buză de oală mică, fragm. (pl. XIII/2), <D 111 „ 15 cm, h - 4,5 cm, culoare cenuşiu
albăstruie, pasta semifină, degresant din nisip
fin şi mică, ardere uniformă şi completă; L/
2004, "! - O I 0,40 m. Suprafaţa vasului este
aspră-mată cu un exterior al vasului bine
făţuit, inedit.
7. Perete de strachină mare, fragm. (pl. VII/3),
dim. - 8 x 6 cm, culoare cenuşiu-negricios,
prezintă pe suprafaţa exterioară registre
orizontale lucioase şi mate cu decor lustruit,
pastă fină, degresant nisip fin, arderea foarte
bună, completă şi uniformă; G /2004.
Suprafaţa mată-fină, cu aspect sticlos, inedit.
8. Castron mic, fragm. (pi. IV/2), <Dmax -19 cm,
<Dhază - 12 cm, h - 8 cm, culoare cenuşiu
albăstrui, prezintă un decor simplu realizat
din două seturi de linii orizontale incizate pe
gât şi în zona mediană a vasului, pastă
semifină, degresant nisip şi pietricele, ardere
excelentă, completă şi uniformă; G /2004.
Suprafaţa aspră-mată, la bază se constată un
fund inelar realizat pentru o mai bună
stabilitate a vasului, inedit.
9. Bol mic, fragm., <Dmax. - 13 cm, h - 6 cm,
culoare cenuşiu închis, pastă fină, degresant
nisip fin, ardere completă şi uniformă; L/
2004. Suprafaţa mată, publicat în AnB, XIIXIII, 2004-2005, pl. IV/2.
10. Buză de oală mică, fragm. (pl. VIII/2), <Dgură
- 12 cm, h-3 cm, culoare cenuşiu-albăstrui,
prezintă un decor simplu, cu o linie
orizontală incizată pe umărul vasului, pastă
fină, degresant nisip fin şi puţină mică,
ardere completă şi uniformă; G/2004.
Suprafaţa fină este afumată la exterior, sub
buză, inedit.
11. Perete de vas, fragm. (pl. 11/4), dim. 4 x 4
cm, culoare cenuşiu-albăstrui, prezintă un
decor vertical dintr-o succesiune de linii
drepte şi linii şerpuite, lucioase pe un fond
mat, pastă fină, degresant nisip fin, ardere

5.

Buză

bună,

completă

şi

uniformă;

G,12004.

Suprafaţa mată-fină, cu aspect sticlos,-inedit.

12. Perete de vas, fragm. (pi. VIl/4), dim. - 2,2 x
2 cm, culoare cenuşiu-albăstrui, prezintă un
decor lustruit în zig-zag şi o linie incizată
orizontal, pe un fond mat, pastă fină,
degresant nisip fin, ardere completă şi
uniformă; G/2004. Suprafaţa mată-fină,
inedit.
13. Buză de strachină mică, fragm. (pi. VIIl/3 ),
<!>max. - 17 cm, h - 4,5 cm, culoare cenuşiu negricioasă, decor o linie incizată orizontal în
zona mediană a vasului, pasta semifină,
degresant nisip, ardere completă şi uniformă;
L/2004. Suprafaţa mată, făţuită la exterior,
iriedi t.
14. Buză de strachină mijlocie, fragm. (pi. V11 ),
<I>m„ - 22 cm, h - 7 ,2 cm, culoare cenuşiu negricioasă, decor o linie incizată orizontal,
cu margini în relief, în zona mediană a
vasului, pasta semifină, degresant nisip fin şi
mică, ardere completă şi uniformă; L/2004.
Suprafaţa mată-fină, inedit.
15. Buză de strachină simplă, 2 fragm. (pi. VI/
4), <!>max - 18 cm, h - 7 cm, culoare cenuşiu
deschis, pasta semifină, degresant nisip şi
mică, ardere completă şi uniformă; L/2004.
Suprafaţa mată - fină, inedit.
16. Fund de strachină mică, fragm. (pi. XIl/5),
<l>huă - 8,5 cm, h - 3,6 cm, culoare cenuşiu
negricios, pasta semifină, degresant nisip şi
pietricele, ardere completă şi uniformă; L/
2004, de sub dărâmătura de chirpici, în
stratul cenuşos. Suprafaţa aspra-mată
prezintă un slip negru la exteriorul vasului,
inedit.
17. Fund de pahar, fragm. (pi. X/3), <!>hază - 5,7
cm, h - 4 cm, culoare cenuşiu deschis, pasta
fină, degresant nisip fin, ardere completă şi
uniformă; S/2004, din stratul de cultură.
Suprafaţa mată - fină, inedit.
18. Fund de oală mijlocie, fragm. (pi. X/4), <!>bază
- 12 cm, h - 11,3 cm, culoare cenuşiu
negricios, pasta semifină, degresant nisip şi
pietricele, ardere completă şi uniformă; S/
2004 - C 12 , pe baza gropii cu fundul în sus
(sub fragmentul de vas era o scoică).
Suprafaţa aspra-dură prezintă urme de ardere
secundară la interiorul vasului, inedit.
19. Buză de ulcior, fragm. (pi. XIIl/3), <l> gura• - 8
cm, h - 3,3 cm, culoare cenuşiu negricioasă, decor din linii incizate orizontal
pe gâtul vasului, lustruite, pasta semifină,
degresant nisip şi pietricele, ardere completă
şi uniformă; L/2004. Suprafaţa mată, inedit.

Buză de castron, 2 fragm. (pi. 11/3), <!>max 22 cm, h - 7,2 cm, culoare cenuşiu negricioasă, decor lustruit pe buză şi în zona
mediană a vasului, pasta semifină, degresant
nisip, ardere foarte bună, completă şi
uniformă; L/2004. Suprafaţa mată-fină,
făţuită la exterior, inedit.
21. Buză de oală mare, fragm. (pi. VII/I), <!>max 29,8 cm, h - 5,5 cm, culoare cenuşiu albăstrui, decor lustruit din bastonaşe oblice
incizate şi striuri orizontale pe gâtul vasului,
iar pe buza răsfrântă apare un decor cu o
incizie in zig zag realizat într-o manieră
asemănătoare, pasta semifină, degresant
nisip şi pietricele, ardere completă ci
uniformă; Caseta 1/2004, "! - O I 0,40 m.
Suprafaţa mată, făţuită la exterior, inedit.
22. Buză de oală mijlocie, fragm. (pi. VIl/2),
<l> •ură - 18 cm, h - 6 cm, culoare cenuşiu
albăstrui, pastă semifină, degresant nisip,
ardere foarte bună, completă şi uniformă;
Caseta 112004, "! - O I 0,40 m. Suprafaţa
mată-aspră, inedit.
23. Buză de strachină mare, fragm. (pi. V/2),
<l> •ură - 27 cm, h - 5 cm, culoare cenuşiu
albăstrui, decor în relief, un brâu orizontal în
zona mediană a vasului, pastă semifină,
degresant nisip fin, ardere bună, completă şi
uniformă; Caseta 1/2004, "! - O I 0,40 m.
Suprafaţa mată-fină, făţuită, inedit.
24. Buză de strachină, fragm. (pi. 1/5), dim. 2,4
x 3 cm, culoare cenuşiu-albăstrui, decor
lustruit din linii verticale ce coborau în zigzag pe gâtul vasului, pastă semifină,
degresant nisip fin şi pietricele, ardere
completă şi uniformă; passim. Suprafaţa
mată-fină, făţuită, inedit.
25. Buză de oală mică, fragm. (pi. XII/ 1), <!>max 13 cm, h - 4 cm, culoare cenuşiu-albăstrui,
pastă semifină, degresant nisip fin şi puţină
mică, ardere completă şi uniformă; passim.
Suprafaţa aspra-mată, inedit.
26. Perete de oală, fragm. (pi. 1/3), dim. 5 x 4,8
cm, culoare cenuşiu-albăstrui, decor în
registre cu linie şerpuită lustruită pe fond mat
şi un brâu în relief ce marchează limita
superioară a unei suprafeţe bine faţetate,
pastă semifină, degresant nisip şi mică,
arderea completă şi uniformă; passim.
Suprafaţa mată-fină prezintă o perfeoraţie
făcută cu sfredelul (postardere) cu intenţia de
a repara vasul, inedit.
c. Ceramica neagră
1. Fund de oală mijlocie, fragm. (pi. XIV/4),
<!>bază - 11,5 cm, h - 11 cm, culoare brunnegricioasă, prezintă o gaură de ventilaţie
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realizată cu un sfredel, pc centrul bazei, după
ardere, pastă seminfină, degresant din mică şi
pietricele, suprafaţa aspră-dură, arderea
completă şi uniformă; S/2004- C 12 , la baza
gropii, răsturnat, iar sub vas era o scoică. Pe
interior vasul prezintă urme de ardere
secundară, inedit.
2. Buză de oală mijlocie, fragm. (p I. III/ 1), <D gură
- 18,5 cm, h- 10 cm, culoare negricioasă, cu
pete brune-cafenii, prezintă un decor incizat
pe umăr şi pe corp, pe mai multe registre cu 2
striuri orizontale, un decor în săgeată stilizată
orientată spre stânga şi 6 striuri vălurite,
pasta grosieră, degresant nisip, mică şi mult
pietriş, ardere completă, dar neuniformă; L/
2004. Suprafaţa aspră-dură, prezintă urme de
ardere secundară, inedit.
3. Buză de oală mijlocie, fragm. (pl. III/3), <D gura.
- 20,5 cm, h - 17 cm, culoare brunnegricioasă, prezintă un decor incizat pe
umăr, în două registre cu 4 striuri orizontale
şi 3 striuri vălurite, pasta zgrunţuroasă,
degresant nisip şi mult pietriş, aspect casant,
ardere completă, dar neuniformă; L/2004.
Suprafaţa aspră-dură, prezintă urine de
supra-ardere sau o ardere secundară după
distrugere, inedit.
4. Buză şi picior de la un vas, frag. (pl. Xl/l, 2),
<Dhuia - 17 cm, <Dh„a - 8,5 cm, înălţimea
probabilă a vasului h - 30 cm, culoare brunnegricioasă, prezintă urmele unui decor
incizat pe umăr, din mai multe striuri, pasta
zgrunţuroasă, degresant nisip şi pietriş,
aspect casant, sfărâmicios, arderea completă,
dar neuniformă; L/2004. Suprafaţa aspradură, acoperită de funingine, inedit.

3.
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de vas (pl. VI/3), dim. 5,5 x 3,
1,5 cm, culoare bej-gălbui, pasta semifină, degresant din nisip şi pietricele, ardere neuniformă, dar completă; Caseta 1/2004,
"! - O I 0,40 m. Suprafaţa torţii este aspră -

<D mi

-

zgrunţuroasă şi prezintă denivelări, inedită

4.

5.

6.

7.

II. Ceramica lucrată cu mâna:
1. Fund de vas, fragm. (pi. XIV/3),

<Dh„ă - 5,5
cm, h - 5 cm, culoare brun-negricioasă,
prezintă un decor de adâncituri, pe marginea
exterioară a bazei, realizat prin presare cu
degetul şi un exterior al bazei retras spre
centru pentru a crea o muchie de sprijin,
pastă grosieră, pereţi groşi, cu degresant din
pietricele, pleavă, ardere incompletă şi
neuniformă; Caseta 1/2004, "! - O I 0,40 m.
Suprafaţa vasului aspră - zgrunţuroasă are
funingine pe toată suprafaţa semn că a suferit
o ardere posterioară distrugerii, inedit.
2. Capac de oală, fragm. (pl. IX/2), <Dmax - 14
cm, h - 3cm, culoare bej-gălbui, pasta
semifină, degresant din nisip şi pietricele,
ardere uniformă, dar incompletă; Caseta li
2004, "! - OI 0,40 m. Suprafaţa vasului aspră
- zgrunţuroasă, inedit.

Toartă rotundă

8.

9.

Buză

de oală mijlocie, fragm. (pl. IX/3), <D'""
- 16 cm, h - 6 cm, culoare brună, pasta
semifină, degresant din nisip, mică şi
pietricele, ardere uniformă, dar incompletă;
Caseta 1/2004, "! - O I 0,40 m. Suprafaţa
aspră - zgrunţuroasă, din acelaşi vas pare să
provină şi un fragm. de fund de oală (pl. XIII
4), inedit.
Fund de oală mijlocie, fragm. (pl. XII/4 ),
<Dhază - 12,3 cm, h - 4,5 cm, culoare brună,
pasta semifină, degresant din nisip, mică şi
pietricele, ardere uniformă, dar incompletă;
Caseta l/2004, "! - O I 0,40 m. Suprafaţa
aspră - zgrunţuroasă, din acelaşi vas pare să
provină şi un fragm. de buză de oală (pl. IX/
3), inedit.
Buză de oală mijlocie, fragm. (pl. IX/4 ), <D '""
- 14 cm, h - 2,5 cm, culoare brunnegricioasă, pasta semifină, degresant din
nisip, mică şi pietricele, ardere neuniformă şi
incompletă; Caseta 1/2004, "! - O I 0,40 m.
Suprafaţa aspră - zgrunţuroasă prezintă un
decor din mici alveole realizate din
modelarea curburii exterioare a buzei, inedit.
Farfurie, fragm„ (pi. II I 1), <D
- 40 cm,
<Dhază - 16 cm, h - 8 cm, culo~n;~ cenuşiu
negricioasă cu pete gălbui, pasta grosieră,
pereţii groşi, degresant din nisip, pleavă şi
pietricele, ardere neuniformă şi incompletă;
L/2004. Suprafaţa aspră - zgrunţuroasă
prezintă deformări majore ale formei şi o
multitudine de crăpături, probabil datorită
uscării incomplete înainte de ardere, inedit.
Oală borcan, 3 fragm. din partea superioară
(pl. IV/l), <D,ură - 10,5 cm, h - 7,5 cm,
culoare brun-~egricioasă cu pete cărămizii,
pasta semifină degresant din nisip, mică şi
pietricele, ardere neuniformă, dar completă;
L/2004. Suprafaţa aspră - zgrunţuroasă
prezintă un decor din incizii orizontale în
zona umărului sub care se desfăşoară o serie
de bastonaşe înclinate spre stângă realizate
prin impresiune cu rotiţa, inedit.
Fund de oală mică, fragm. (pl. IV/4), <Dh„ă 9, l cm, h - 6 cm, culoare cenuşiu-albicioasă
la exterior şi negricioasă cu urme de supraardere la interior, pasta grosieră, pereţi groşi,
degresant din nisip, pleavă şi pietricele,
ardere neuniformă şi incompletă; L/2004.
Suprafaţa aspră - zgrunţuroasă, inedit.

Buză de oală borcan, fragm. (pl. IX/ I), <l> gură
- 14 cm, h- 13,5 cm, culoare cenuşiu-bej cu
pete închise, negricioase, pasta grosieră, degresant din nisip, mică şi pietricele, ardere
neuniformă şi incompletă; L/2004, de sub
dărâmătura de chirpici, în stratul cenuşos.
Suprafaţa aspră - zgrunţuroasă prezintă un
decor din incizii crestate în buza vasului,
inedit.
11. Buză de oală mare, fragm. (pl. I/ l ), <l>gura_- 21
cm, h - l O cm, culoare bej-portocalie cu pete
inchise, cenuşii, pasta grosieră, pereţi groşi,
degresant din nisip şi pietricele, ardere
neuniformă şi incompletă; L/2004, de sub
dărâmătura de chirpici, în stratul cenuşos.
Suprafaţa aspră - zgrunţuroasă prezintă
multe crăpături mici, probabil de la o uscare
forţată, inedit.
12. Farfurioară, fragm. (pl. II/2), <l> gura_- 17 cm,
<l>h„ă - 14 cm, h - 2,3 cm, culoare cenuşiu-bej
cu pete închise, negricioase, pasta grosieră,
degresant din nisip, mică şi pietricele, ardere
neuniformă şi incompletă; L/2004, de sub
dărâmătura de chirpici, în stratul cenuşos.
Suprafaţa aspră - zgrunţuroasă, inedit.
13. Buză de oală borcan, fragm. (pl. 1/2 ), <l> gura_ 17 cm, h - 9,5 cm, culoare cenuşiu-bej cu
pete închise, negricioase la exterior şi bejgălbui la interior, pasta grosieră, degresant
din ms1p, mica şi pietricele, ardere
neuniformă şi incompletă; L/2004, de sub
dărâmătura de chirpici, în stratul cenuşos.
Suprafaţa aspră-dură, inedit.
14. Fund de oală, fragm. (pl. XIl/3), <l>hază - 10
cm, h - 5 cm, culoare cenuşiu-bej cu pete
negricioase, pasta grosieră, degresant din
nisip şi pietriş, ardere neuniformă şi
incompletă; L/2004, de sub dărâmătura de
chirpici, în stratul cenuşos. Suprafaţa aspră
dură, inedit.
15. Fund de văscior, probabil pahar, fragm. (pl.
IV/3), <l>h„ă - 8 cm, h - 3,4 cm, pereţi groşi,
culoare cenuşiu-negricios cu pete bej, pasta
grosieră, degresant din paie, nisip şi pietriş,
ardere neuniformă şi incompletă; G/2004.
Suprafaţa aspră - dură, cu multe fisuri şi
puternic afumată atât la exterior cât şi la
interior, semn ca a suferit o ardere
posterioară fragmentării, inedit.
16. Fund de oală, 2 fragm. (pl. XIl/l), <l>hază 12,2 cm, h - 4 cm, pereţi groşi, culoare
cenuşiu-negricioasă cu pete bej, unul din
fragmente (pl. XIIl/5) indică un decor
circular ştampilat, pasta zgrunţuroasă,
degresant nisip, mică şi multe pietricele,
ardere completă dar neuniformă; L/2004.

l O.

Suprafaţa

mată-aspra cu aspect casant
urmele unei arderi secundare, inedit.
17. Buză de oală mică, fragm. (pl. X/l ), <l>max 19 cm, h - 6,3 cm, culoare cenuşiu
negricioasă, decor un rând de „virgule"
incizate cu unghia pe gâtul vasului, pasta
semifină, degresant din nisip şi pietricele,
arderea incompletă şi neuniformă; S/2004 C 12 , în stratul de cultură. Suprafaţa aspra
prezintă urme de ardere secundară, inedit.
18. Perete de strachină, fragm. (pl. XIIl/4 ), dim.
3,2 x 3 cm, culoare cenuşiu-negricioasă,
decor cu şir de ove în relief, asemănător cu
cel de pe vasele de tip terra sigillata (tipul
Drag. 3 7), pasta semifină, degresant din
nisip, mică şi pietricele, arderea completă dar
neuniformă; L/2004. Suprafaţa aspra-dură,
inedit.
19. Perete de vas, fragm. (pl. V/5), dim. 3,7 x 3,1
cm, culoare negricioasă, decor cu 2 şiruri de
ove (aproape triunghiulare ca formă) în
relief, asemănător cu cel de pe vasele de tip
terra sigillata, pasta semifină, degresant din
nisip, mică şi pietricele, arderea incompletă
şi neuniformă; S/2004, în stratul de cultură.
Suprafaţa aspra-mată, inedit.
20. Văscior, fragm. (pl. Xl/3), <l>sură - 8 cm, <l>haiă
- 5,5 cm, h - 10,5 cm, culoare brunnegricioasă, pastă grosieră, degresant nisip şi
pietricele, ardere proastă, incompletă şi
neuniformă; Caseta l/2004, "! - O I 0,40 m.
Suprafaţa
aspră-zgrunţuroasă
cu m1c1
crăpături de la o uscare forţată, inedit.
21. Fund de cană, fragm., <l>hază - 6 cm, h - 5,5
cm, culoare cenuşiu-negricioasă, pastă
grosieră, degresant nisip şi pietricele, ardere
completă dar neuniformă; L/2004. Suprafaţa
zgrunţuroasă, afumată la exterior, publicat în
AnB, XII-XIII, 2004-2005, pl. IV/5.
22. Fund de pahar, fragm., <l> hază - 4,4 cm, h - 7 ,3
cm, culoare cenuşie, pastă grosieră-zgrunţu
roasă, degresant nisip şi pietricele, ardere
completă dar neuniformă; L/2004. Suprafaţa
aspră-dură, cu multe deformări, afumată atât
la interior cât şi la exterior, publicat în AnB,
XII-XIII, 2004-2005, pl. IV/4.
prezintă

Cantitativ s-a putut aprecia că ceramica
la roata rapidă predomină în situl de la
Foeni-Selişte în detrimentul celei lucrate cu
mâna. Însă distribuţia pe complexe închise nu
este uniformă, fapt ce indicii asupra evoluţiei
economice a aşezării civile. In straturile inferioare s-a putut constata preponderenţa ceramicii
fine, iar în cele superioare a ceramicii semifine
sau grosiere. Urmele de ardere secundară pe o
lucrată
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parte din fragmentele ceramice catalogate,
îndeosebi cele descoperite în cadrul locuinţelor
susţin un moment violent, de distrugere prin
incendiere a aşezării de sec. III - IV. d.Hr„ un
fapt cc explică şi statistica descoperirilor
cantitaticc de ceramică de sec. IV în Banat 2 •
Un alt argument important în acest sens îl
constituie stratul ccnuşos şi dărâmătura de
chirpici din L/2004, iar evenimentele dramatice
de care s-ar putea lega această distrugere le
presupunem a fi cele din timpul războiului
sarmatic a lui Constantius II, expediţie militară
romană care a traversat Banatul de câmpie şi la
care a participat şi Ammianus Marccllinus 3 •
În cronologia aşezării s-au sesizat mai multe
nivele de locuire ce debutează de la sfârşitul sec.
II I începutul sec. III d.Hr. şi continuă până în secolul V, ultimul nivel fiind greu sesizabil datorită distrugerilor cauzate de lucrările agricole 4 .
Remarcabilă este prezenţa consistentă a
importurilor romane în marea lor majoritate
vase mici pentru servit masa, ce au putut
pătrunde pe calea comerţului din provinciile
învecinate Dacia şi Moesia Superior. Atestarea
ceramicii de tip terra sigillata şi a imitaţilor de
acest fel nu mai reprezintă o noutate pentru
mediul sarmatic al secolului III d.Hr„ Andreea
Vaday surprindea statistic în spaţiul dintre Tisa
şi Dunăre, o cantitate importantă de vase terra
sigillata - Drag 3 7, originare de pe limesul
renan, din centrul de producţie de la
Westerndorf şi Rheinzabem 5 • Din păcate fragmentele mult prea mici de asemenea vase ceramice nu permit o evaluare exactă a centrului şi a
tipului de forme care au fost utilizate în cadrul
aşezării de la Foeni-Selişte.
Ceramica lucrată cu mâna se distinge
funcţional de cea lucrată la roată, fapt ce
sugerează o utilizare a lor în comun. Dacă
ceramica lucrată la roată se regăseşte în formele
mici (vase pentru servit masa, de uz personal)
sau mari (oale alungite pentru gătit), ceramica
lucrată cu mâna ocupă un sector auxiliar în uzul
gospodăresc (oale mici şi mijlocii pentru
depozitat Ahrana, capace, tăviţe, obiecte de
iluminat). Intre obiectele de iluminat de observat
este prezenţa căţuii cu ornament la bază, tipic
sfârşitului de sec IV d.Hr. şi foarte răspândit în
mediul germanic 6 .
Foarte interesant este faptul că lipsesc până
în momentul de faţă chiupurile din descoperiri,
2
Vezi graficul repartiţiei la Mare 2004, 61.
' Benea 1996, 63.
4
Szentmiklosi- Timoc 2005, 661-662.
5
Vaday 1989, 165.
6
Gindele 2004, 71-72.
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lucru ce ar putea indica şi un caracter sezonier al
aşezării sau o economic mai puţin bazată pe
agricultură. O asemenea situaţie s-a constatat şi
pentru aşezările iazyge din Alfold 7 •
Decorul întâlnit pe ceramica cenuşie de la
Foeni, lustruit şi adesea organizat pe registre
este comun unui spaţiu mai mare începând cu
sfârşitul sec. III d.Hr. şi până la mijlocul
secolului IV d.Hr. analogii apropiate putându-se
constata la Freidorf! şi Lenauheim 9 •
Extinderea cercetărilor arheologice la acest
important sit va putea credem noi să lămu
rească cronologia habitatului în sec. III-IV d.Hr„
precum şi problema aşezării primilor sarmaţi la
est de Tisa inferioară.
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CERAMICS FROM FOENI -

SELIŞTE

Summary
By now, the archaeological site from Foenihas been investigated by two sound
trenches and an opened surface to point out the
horizontal stratigraphy. The chronology of the
Late Roman settlement discovcred by the
archaeological investigation indicates the
prcscncc of fcw inhabiting levcls that startcd at
thc end of thc 2"d century A.D. and cnds at the
beginning of the S1h century A.D„ whcn
probably the apparition of the Huns in thc
Pannonian stcppe changes the structure of the
habitat in thc Banat Plain, too.
The analysis of the reprcscntative ceramic
material resulted from the digging indicate an
intense inhabiting of the region in the 3rJ_4ih
ccnturies A.D. the greyish-blackish ccramics
predominates, and the vessels for serving the
table predominate more than those ones for
depositing food as concerns the vessel's shape.
Thc small and medium vessels were discovered
especially in the closed archaeological features
L.1, L.2, L.3 and L.4. Also here, there were
found pieces of ceramics of Roman tradition. lt
was wcll burnt orangc-brick-red with polished
surface covered by red oii varnish.
Thcre were also found in their contexts hand
made vessels of rough paste and incomplete
ununiform burning. Most ofthem present traces
of secondary burning. Nevertheless, we can not
assert that this ceramic of certain local facture
dominates in the archaeological excavation from
Foeni. The greyish-blueish or greyish-blackish
ceramics made by rapid wheel is much more
present among discoveries. This ceramics is
remarkable through its polished decoration
distinguishable on the vessels' neck and
shoulder.
The variety of shapes indicate a ceramics of
daily use: small and medium pots, dishes, bowls,
lids, plates, small trays, glasses and jarrs,
miniature vessels for lighting. Their intense
utilization for the purpose of preparing and
serving the food is more certain in the case of
some middle pots and large dishes that were
repaired when their wall broke because of the
careless handling. The perforations carefully
executed close to the crack indicates a measure
for preventing the total breaking of these
vessels. The chosen solution for this was their
mending by straining with wire.
Selişte

The important quantity of ceramic fragments
with traces of secundary burning identified in
the archaeological features from Foeni-Selişte
suggest, in our opinion, a destruction provoked
by burning at least the inhabiting levei of 4th
century A.D. it is not excluded that this matter
would have happened during the Sarmatic war
led by Constantius II, when, as Ammianus
Marcellinus had dcscribed directly participating
to those events as a soldier, the Roman Army
destructivly operated in the Banat Plain by
burning and plundering the setlements of the
sedentary population met in its way.
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PI. I - Fragmente ceramice cenuşii şi buze de oale lucrate cu mâna
Grey pottery and hand made pottery fragments.
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PI. II - Farfurii lucrate cu mâna şi fragment de vas cenuşiu cu decor
Hand made plates and fragment of grey vessel.
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PI. III - Fragmente de oale cu decor incizat şi ştampilat
Fragments ofvessels with incised and stamped decoration.
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PI. IV - Fragmente de vase lucrate cu mâna şi castron cenuşiu
Hand made vessel fragments and grey boa!.
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PI. V - Fragmente de vase terra sigillata şi ceramică fină cenuşie
Fragments of terra sigillata vessels and fine grey pottery.
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PI. VI - Fragmente de vase
Grey pottt:ry.
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-PI. VII - Fragmente de vase cenuşii decorate
Decorated grey pottcry.
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PI. VIII - Fragmente de ceramică de uz comun romane
Fragmcnts of roman common pottery.
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PI. IX - Fragmente ceramice lucrate cu mâna
Hand made pottery fragments.
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PI. X - Fragmente ceramice
Grey pottery.

cenuşii
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PI. XI - Fragmente de vase lucrate cu mâna
Hand madc vessel fragmcnts.
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PI. XII - Fragmente ceramice lucrate la
Fragments of wheeled pottery.
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cenuşii şi imitaţii de terra sigillata I
Grey pottery and terra sigillata imitations.

PI. XIII - Fragmente ceramice
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PI. XIV - Fragmente ceramice
Pottery fragments.
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terra sigillata alături de fragmente ceramice
decorate
Roman common pottery and terra sigillata along with decorated grey pottery.

PI. XV - Fragmente de
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ceramică romană uzuală şi

cenuşii
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NOBILI ŞI CNEZI BĂNĂŢENI - NOI REFLECŢII ASUPRA UNOR MUTAŢII SOCIALE
(1350-1450)
Ligia Boldea
Cuvinte cheie: Banat, nobilimea română, cnezi bănăţeni, uwrpări, donaţii.
Mots-cles: Banat, noblesse roumaine, knezes banatiens. usurpations, dans.
Problematica evoluţiei cnczim11 m spaţiul
românesc medieval, în general, şi a cnezimii
române transilvănene şi bănăţene, în particular, a
fost mult dezbătută în istoriografia românească a
ultimului secol, opiniile, contradicţiile sau certitudinile manifestându-se pe un ogor relativ fertil
din punct de vedere documentar, fapt ce a determinat numeroase contribuţii ştiinţifice, variabile
ca însemnătate şi valoare, dar pe deplin menite să
dea răspunsuri asupra unor interogaţii vizavi de
constituirea elitelor sociale româneşti medievale.
Nu este în intenţia noastră a relua această discuţie
de pe poziţia a ceea cc cnezul român a reprezentat
ln evul mediu transilvănean sau bănăţean, deşi
considerăm că subiectul nu este epuizat atâta
vreme cât noi informaţii documentare pot apărea,
iar modalităţile de interpretare istorică conţin încă
suficiente elemente polemice pentru a se fi ajuns
la o concluzie finală, unitară în accepţiunea sa la
nivelul cercetării medievistice româneşti. Este de
remarcat totuşi evoluţia teoriilor vizavi de rolul şi
locul cnezi mii româneşti în societatea medievală
a Transilvaniei şi Banatului, evoluţie determinată
de stadiul cercetărilor istorice, de curentele şi
tendinţele istoriografice cărora li s-au subsumat
autorii ce au abordat problema în cauză, de
metodologia utilizată sau de condiţionările

ideologice ale căror presiuni au distorsionat
uneori rezultatul cercetărilor date spre publicare.'
1
Spicuim doar câteva din contribuţiile semnificative ale
istoriografiei române pc această temă: Ioan Cavaler de Puş
cariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române,
Sibiu, ( 1892); Ioan Bogdan. Despre cnejii români. Scrieri
alese, ed. G. Mihăilă, Bucureşti, (1968); Banatul de altă
dată. Studii istorice, I, Timişoara, ( 1944 ); Dinu C. Arion,
Cnezii români. Contribuţii la studiul lor, Bucureşti, ( 1938):
Victor Motogna, Contribuţii la istoria românilor bănăţeni în
evul mediu. R!SBC. XL ( 1943 ). iulie-august. 3-31; Gheorghe Cotoşman, Privilegiile românilor în cadrul districtelor
valahe bănăţene. R!SBC. XIII. ( 1944 ). 367-389: Silviu Dragomir. Le Banat roumain, Sibiu. ( 1944); Ştefan Olteanu, Un
document inedit privind istoria Banatului în secolele XlllXIV. Studii. XVII, ( 1964), 5, 1141-1146; Ştefan Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania în lupta antiotomană a lui Iancu
de Hunedoara. Studii şi cercetări de istorie ,Cluj. 8. ( 1957).
nr.1-4. 25-67; Idem, Voievodatul Transilvaniei. I. Cluj-Napoca. ( 1971 ); Maria Hol ban, Deposedări şi judecăţi în Banat
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Rezistenţa cnezilor bănăţeni faţă de politica de feudalizare
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Grigore Plcşia, La noblesse roumaine de Transylvanie.
Structure et evolution. RRH. III, (1987). 187-215: Ioan
Aurel Pop, Instituţii medievale româneşti. Adunârile
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dialogul cu istoriografia maghiară,
de accesul mult mai facil la sursele
documentare, nu a dat randamentul firesc, atâta
vreme cât „dialogul" a fost de cele mai multe ori
un dialog al surzilor, motivat de considerente
naţionaliste pe care nici una din părţi nu a găsit
puterea să le depăşească în favoarea unei aplecări
exclusive asupra realităţilor unei societăţi
medievale cc a evoluat după cu totul alte
coordonate decât cele existente mai bine de o
jumătate de mileniu mai târziu.
Studiul elitelor româneşti ale Banatului
medieval a favorizat apropierea de mediul social
în care acestea au evoluat, de la stadiul de cnezi
nerecunoscuţi
oficial în stăpânirile lor
patrimoniale, la cel de cnezi nobili ce obţin
actele doveditoare pentru dreptul lor de
stăpânire funciară, pentru ca din veacul următor
ei să fie integraţi statutului de nobilitate, aşa
cum dovedesc formulele de cancelarie ce
însoţesc actele lor de proprietate 2 . Din această
perspectivă, parcurgerea mai multor documente
circumscrise unui întreg secol - 1350-1450 perioadă nevralgică, definitorie pentru profilul
ulterior atât al cnezimii, cât şi al nobilimii
bănăţene, ne-a permis o introspecţie mai
detaliată în raporturile dintre nobilii şi cnezii
bănăţeni, marcată de exemple concrete, a cărei
finalitate se doreşte a oferi o nouă dimensiune
peisajului social al Banatului montan medieval.
Ecuaţia socială pe care o propunem are în
vedere întreitul raport care s-a stabilit la nivelul
ţinutului, pornind de la noua legislaţie introdusă
în regat de dinastia Angevină, între cnezii de
rând (ce nu au obţinut actele de confirmare în
vechile lor stăpâniri), cnezii nobili români
(recunoscuţi de puterea centrală prin actele de
noua danie ce le-au fost conferite tocmai în
această perioadă) şi nobilii alogeni, stabiliţi în
zonă graţie unor donaţii regale, cei din urmă
manifestându-se ca un factor perturbator, ce va
complica procesul de redesenare a suprastructurilor sociale bănăţene.
Dintru început se impune precizarea că acest
raport este unul sensibil diferit de la o zonă la
alta, căci într-un fel s-a prezentat situaţia în
Banatul de deal şi de munte, cu ale sale opt
districte privilegiate (circumscrise în linii mari
banatului de Severin), mai protejate de
imixtiunile externe, şi cu totul altfel au stat
lucrurile în zona de câmpie a comitatului Timiş,
Nici

avantajată

Ligia Boldea, Nobilimea românească din Banat în
secolele XIV-XVI (origine, statut, studiu genealogic),
Reşiţa, (2002); Martyn Rady, Nobility, Land and Service
in Medieval Hungary, London, (2000), 93-94.
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prielnică dezvoltării marilor domenii funciare,
deci atrăgătoare pentru nobilimea regatului sau
pentru demnitarii acestuia. Deosebit de
interesant ni se prezintă spaţiul de interferenţă
dintre cele două zone, acolo unde fricţiunile
determinate de dreptul de stăpânire asupra
pământului au fost mult mai virulente în măsura
în care aici s-au intersectat trei grupuri de
interese: cel al cnezilor de rând, intraţi sub varii
forme de subordonare, care încă mai încearcă să
îşi păstreze măcar o parte din posesiunile lor
funciare; cel al cnezilor nobili români, posesori
deja ai titlurilor de nouă danie, care îşi
consolidează în această perioadă patrimoniul
funciar; şi cel al nobililor alogeni donaţi cu
pământuri în zonă de către regalitate, fără
îndoială partea cea mai interesată în extinderea
cât mai rapidă, deci şi mai brutală, a stăpânirilor
funciare. Asupra acestei zone intermediare ne
vom opri atenţia în studiul de faţă deoarece, în
opinia noastră, aici regăsim o tipologie relevantă
pentru ceea ce conflictele de stăpânire vor fi fost
în secolul al XIV-lea şi în prima jumătate a
secolului al XV-iea, atunci când s-a reaşezat,
potrivit noii legislaţii în vig~are, sistemul
patrimonial funciar bănăţean. In consecinţă,
putem recunoaşte această linie de demarcaţie la
hotarele ce despărţeau comitatul Timiş de
spaţiul celor opt districte cărăşene privilegiate,
dintre care Coroiatul, Cuieştiul, Izvoarele
Caraşului şi Bârzava par să fi cunoscut cele mai
multe confruntări de interese între cnezi şi
nobili, tranşate aproape 0ră nicio excepţie în
favoarea celor din urmă. In zilele noastre este
vorba de partea de nord-vest a judeţului Caraş
Severin, acolo unde cursul Bârzavei iese din
zona colinară şi montană a Munţilor Dognecei
înspre câmpia ce se continuă mai apoi cu cea a
Timişului, în arealul localităţilor Berzovia,
Gherteniş, Ramna, Ersig şi Şoşdea. Geografic,
este una din puţinele zone de câmpie ale
Banatului cărăşan, fapt care ne întăreşte
argumentaţia vizavi de interesul pronunţat al
unor elemente alogene faţă de aceste locuri.
Interesantă ni se pare şi maniera sensibil
diferită în care s-au reajustat raporturile dintre
cnezii şi nobilii români bănăţeni, precum şi cele
dintre cnezii români şi nobilii alogeni, stabiliţi
după câte se pare în prima jumătate a secolului al
XIV-lea în zonă. Dacă în primul caz apartenenţa
la aceeaşi comunitate socială şi patrimonială a
avut o continuitate temporală venită din secolele
anterioare (şi acceptată în mod tacit de
regalitatea arpadiană), fapt ce a influenţat, după
câte se pare, tranşarea într-o manieră mai
moderată a raporturilor de stăpânire, nu acelaşi

lucru se poate spune despre gravele probleme
generate de interferenţa unor elemente din afara
spaţiului bănăţean în sistemul de stăpânire
funciară al ţinutului, referindu-ne în acest sens
la conflictele provocate de familii ca Himfy de
Remetea, Chep de Gherteniş, Danciu de
Macedonia sau Ioan Bissenus (Pecenegul) familii de origine maghiară sau pecenegă,
donate de regii Angevini cu moşii în zona de
interferenţă dintre Banatul timişan şi cel cărăşan
pe parcursul secolului al XIV-iea. Or, o
asemenea intromisiune exterioară ce a tins să se
suprapună peste structurile sociale şi patrimoniale autohtone româneşti a lăsat urme semnificative în documentaţia vremii (chiar şi atâta câtă
ni s-a păstrat). Şi nu este în intenţia noastră a da
o conotaţie predominant etnică acestui proces, în
măsura în care nu credem într-o asemenea
motivaţie pentru acel timp istoric. În mod esenfial trebuie privit contextul social, politicomilitar şi confesional al epocii, definit de schimbarea dinastică ce s-a produs în fruntea regatului
maghiar la începutul secolului al XIV-iea.
Urcarea Angevinilor pe tronul Ungariei a
marcat inaugurarea unei întregi mişcări de
reformă 3 , cu urmări vizibile asupra comunităţii
româneşti, în general, şi a elitelor sale sociale, în
particular. Faptul că noua dinastie s-a dovedit a
fi, înainte de toate, o dinastie militară, ce va
purta lupte continue, ofensive pentru cucerirea
de noi teritorii, nu a putut să nu afecteze
structurile militare ale regatului, îndeosebi în
regiunile mărginaşe, chemate să susţină
eforturile militare ale puterii centrale. Banatul a
beneficiat de o atenţie deosebită căci, după ce
politica externă a regatului a oscilat în prima
jumătate a secolului XIV între Adriatica şi
Balcani, ea s-a canalizat în a doua jumătate a
secolului înspre sud-estul european, unde se vor
desfăşura acţiuni politico-militare împotriva
Ţării Româneşti şi a ţaratelor bulgare. Or, în
aceste condiţii, rolul militar al cnezimii române
devine din ce în ce mai evident, fiind totodată
modalitatea prin care mulţi dintre ei au reuşit să
şi păstreze drepturi le şi libertăţile ce au decurs
din calitatea lor de stăpâni de pământuri,
deschizându-şi astfel calea spre înnobilare, mai
precis spre recunoaşterea oficială, „de iure", a
statutului lor de feudali deţinut „de facto".
Imediata vecinătate a Banatului faţă de Ţara
Românească a determinat implicarea directă a
românilor bănăţeni în conflictele care se
desfăşurau în zonă, cu atât mai mult cu cât
Păi Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei
medievale (895-1526), Cluj-Napoca, (2006), 202-203.

3

banatul de Severin a devenit un măr al
discordiei, disputat acerb între regii Ungariei şi
primii domnitori ai Ţării Româneşti. S-a spus,
de altfel, că sub Angevini, românii liberi au
devenit nişte preţioşi auxiliari, având a intra
urinforma vasalităţii într-o ordine de solidaritate politică şi militară ca în acel Apus 4 .
Şi totuşi, domnia lui Ludovic I ( 1342-1382)
s-a dovedit a fi contradictorie faţă de elita
românească a Banatului, ceea ce a atras atitudini
similare din parte reprezentanţilor acesteia. În
fapt, situaţia acestora din urmă a fost decisă în
urma confruntării celor două coordonate
principale ce au caracterizat domnia celui de-al
doilea Angevin: pe de-o parte cea socială,
restrictivă şi nivelatoare, concretizată prin
diplomele din 1351 şi 1366 5, care a expus
cnezimea română, lipsită de actul scris şi
ortodoxă, deposedării şi decăderii din statutul de
nobilitate; pe de-altă parte, cea politico-militară,
a expansionismului îndreptat spre ţinuturile sudcarpatice şi sud-dunărene, în cadrul căreia
Banatul şi apărătorii săi tradiţionali au jucat un
rol de prim rang, cu atât mai mult cu cât
libertatea dobândită de românii de peste munţi
risca să devină o alternativă periculoasă pentru
unitatea, şi aşa eclectică, a statului maghiar. În
opinia noastră, în aceste decenii de aprige
tulburări interne şi externe s-a decis evoluţia
ulterioară a feudalităţii române locale, deşi
opţiunea finală a acesteia a fost precedată de o
adaptare anevoioasă la noile norme juridice
impuse de regalitatea maghiară. Documentele
vorbesc despre tulburări sociale începând cu
anul 1366 la nivelul Transilvaniei şi Banatului,
caracterizate ca acţiuni de împotrivire faţă de
politica de aservire a cnezilor români şi a
supuşilor lor faţă de nobilimea maghiară, prin
deposedarea şi nesocotirea drepturilor stră
vechi6. Pe de-altă parte, aceeaşi perioadă a
cunoscut o serie de proscripţii şi confiscări
impotriva unor cnezi bănăţeni 7, acuzaţi de
infidelitate faţă de puterea centrală, despre care
se poate bănui că, încurajaţi de biruinţele
domnului muntean, l-au sprijinit trecând de
partea lui atunci când a fost atacat de regele
maghiar ori şi-au găsit refugiul dincolo de
munţi. Numai că această ultimă opţiune nu a
putut fi o soluţie viabilă pentru păstrarea
'Nicolae Iorga, Observaţii şi probleme bănăţene,
Bucureşti, ( 1940), 33.
5
Ioan Aurel Pop, Un privilegiu regal solemn de la 1366 şi
implicaţiile sale. Mediaevalia Transylvanica, I, ( 1997), 12, 69-84.
1
' Maria Hol ban, Din cronica relaţiilor. „, 286.
7
Eadem, Deposedări şi judecăţi în Banat„., 57-58.
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drepturilor şi libertăţilor recunoscute în mod
tacit de anterioara dinastic arpadiană. În
consecinţă, singura calc de urmat a fost aceea de
a materializa credincioasele servicii militare
prestate pentru regalitate în acte adeveritoare, de
întărire în stăpânirile strămoşeşti, soluţie
adoptată cu succes de un mare număr de cnezi
bănăţeni, ce se vor integra pe parcursul secolului
următor în adevărata nobilime a regatului.
Revenind la subiect, tot în această perioadă
se poate presupune că regalitatea a efectuat o
seric de donaţii către unele familii străine de
spaţiul bănăţean, posibili demnitari sau apropiaţi
ai acesteia, donaţii ce au răsplătit cu siguranţă
servicii militare importante în acest complex
context politico-militar. Deşi nu s-au păstrat
decât parţial asemenea acteK, doar astfel
considerăm că se poate explica stabilirea în
Banat a unor familii de origine maghiară sau
pccenegă, cel mai notoriu caz fiind cel al
familiei Himfy (al cărui personaj central a fost
Benedict Himfy, ban al Bulgariei şi, ulterior,
comite de Caraş şi Cuvin), ce şi-a dobândit
patronimicul bănăţean de Rcmetea 9 - una din
posesiunile ce au constituit domeniul lor funciar
din Banat. Alături de această influentă familie şi
în imediata vecinătate a posesiunilor sale
regăsim stăpânirile familiei Chep de Gherteniş,
atestată documentar pentru prima dată în 1365 lll,
pc cele ale lui Ioan Bissenus (Pecenegul),
castelan de Ersomlow (Vârşeţ) şi comite de
01var, pomenit pentru întâia oară în anul 1357 11
sau ale familiei Danciu de Macedonia 12 , pe care
o regăsim în uncie documente atât în situaţii
paşnice cât şi litigioase cu familiile Himfy şi
Chep de Gherteniş, dar şi cu oamenii locului.
Plasându-ne pe aceste coordonate spaţiale şi
temporale, din derularea documentelor a rezultat
o problematică variată, incitantă sub multe aspecte, ce contrazice teoria unei evoluţii liniare şi
abrupte a procesului de stratificare a cnezimii
"De pildă, actul din 1323 prin care regalitatea dona lui
Ladislau, Paul şi Ioan, fiii lui Heym moşiile Oşiacu,
Chechet. Zeuren şi Bocorundia din nord-vestul districtului
Caraş, stăpâniri care au fost anterior cneziale. Vezi
Dumitru Ţeicu, Banatul montan în evul mediu, Timişoara,
(I 998), 304 şi 360.
Ibidem, 367. Astăzi aşezare dispărută de pe raza comunei
Berzovia, pe malul nordic al Bârzavei.
'"
Ortvay Tivadar,
Pesty
Frigyes,
Oklevelek.
Temesvarmegye es Temesvarvaros tortenetehe::.. I,
Pozsony, ( 1896 ). I 03.
11
DRH, C, Transilvania, XI, Bucureşti, (1977-), 285.
12
Aşezarea Macedonia era situată în comitalul Timiş, pe
malul Timişului, prima atestare documentară datând din
1334, când parohia Macedonia a fost înscrisă în listele
papale. Vezi D. Ţeicu, Geografia ecleziastică a Banatului
medieval, Presa Universitară Clujeană, (2007), I 88.

„

140

române bănăţene, teorie fundamentată pe ideea
luptei de clasă, des invocată în literatura de
specialitate de dinainte de 1989. Nu putem nega
finalitatea acestui proces; ceea ce dorim însă să
reliefăm sunt diferenţele specifice, acţiunile şi
reacţiunile, toate acele elemente care ne pot
apropia de o mai bună înţelegere a acelor vremuri.
O primă temă de dezbatere ar fi cea a uzurpă
rilor de stăpâniri cneziale, a deposedărilor, ce
trebuie însă contrapusă cazurilor în care cnezilor
bănăţeni li se restituie sau chiar dăruiesc posesiuni. Un prim caz păstrat de mărturia documentelor este cel al pământurilor de pe Valea Secaşului,
vale situată pe cursul râului Caraş, pe rama sudică
a Munţilor Dognecei, ale cărei hotare începeau
lângă o mină regală numită Baia Secaşului şi se
învecinau cu cele ale cetăţii Caraş 1). Aflate în
stăpânirea urmaşilor cnezului Zokul (Fărcaş,
Grigore şi Nicolae), care se pare că a fost întărit în
stăpânirea lor prin act regal de către Carol Robert
înainte de 1340, ele fac obiectul atenţiei comitclui
de Ersumlow, Ioan Bissenus (Pecenegul), care le
solicită regelui Ludovic I în cursul anului 1357, în
baza slujbelor sale credincioase. Constatăm deja
tendinţa ca abuzul şi preeminenţa funcţiei să
primeze în faţa legitimităţii dreptului de stăpânire
şi al condiţiei modeste şi nesigure deja a
deţinătorilor de drept. O realitate evidentă, dar nu
suficientă, de vreme ce în toamna aceluiaşi an, în
25 septembrie 1357 14, stăpânirile de pe Valea
Secaşului au fost încălcate de cnezul Basarab din
Caraşova Mare şi de un alt Basarab din Caraşova
Mică care, în tăcerea nopţii, înarmaţi cu riiutate
vrec11getată, au voit să îi omoare şi. dacă n-arfi
putut scăpa cu fi1ga, i-ar fi ucis pe ei fără
îndoială, iar casele lor le-au dat pradâfocu/ui„.,
pricinuindu-se astfel o pagubă de 40 de mărci şi,
fapt care a avut repercusiunile cele mai grave,
provocând pierderea actelor de stăpânire
doveditoare, care au fost mistuite de foc. Acţiunea
cnezilor de Caraşova Mare şi Mică ridică
evidente semne de întrebare, căci faptele lor nu
pot fi considerate întâmplătoare; s-ar putea
presupune că, dat fiind faptul că stăpânirile lor se
aflau în imediata vecinătate a pământurilor de pe
Valea Secaşului (pe acelaşi curs al Caraşului, dar
în amonte) 15 , ei au fost motivaţi de interese
personale, încadrabile în permanentele conflicte
de stăpânire specifice acelor timpuri. În schimb,
finalitatea acestor acţiuni ne indică o altă realitate,
13
D. Ţeicu, Arheologia satului medieval din Banat, Reşiţa
( 1996), 60.
"DRH. C, XIV, 11, 287.
"Caraşova Mare a fost localizată în perimetrul de astăzi al
comunei Caraşova, iar Caraşova Mică în cel al comunei
Goruia. Vezi, D.Ţeicu, Banatul montan..„ 31 O.

şi

anume aceea că, forţaţi de împrejurări, cnezii
din Secăşcni îşi cedează, la sfârşitul anului 1357,
stăpânirile lui Ioan Pecenegul, care se obligă însă
să Ic dea o sesie de pământ unde să îşi ridice 50 de
gospodării. În consecinţă, în 14 iunie 1358, Ioan
Pecenegul a fost introdus în stăpânirea moşiilor
de pc Valea Secaşului 16 • Rămâne să reflectăm
asupra atitudinii cnezilor din Caraşova, ce pare a
fi fost contrară intereselor de grup social şi etnic;
dar, oare aşa se punea problema în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea? Documentele nu
specifică faptul (des întâlnit, de altfel) că ei ar fi
fost oamenii comitelui de Erswnlow, ceea ce nu
este relevant, căci poate să fie o simplă omisiune.
Pare evident însă că ei au acţionat în interesul
comitclui, ca factori de presiune, ceea ce ne determină să ne interogăm serios asupra conceptului
de solidaritate de grup sau etnică, cu care nu
putem opera în mod exhaustiv. Definitoriu ni se
pare interesul dictat de prezervarea stăpânirii
asupra pământului, de recunoaşterea acestui drept
de către puterea centrală şi, de ce nu, de sporirea
sa indiferent prin ce mijloace. Or, acestea se pare
că au îmbinat înţelegerea scrisă, persuasiune,
coerciţia şi violenţa.

Cazul clasic în literatura de specialitate 17 este
cel al stăpânirii Woya sau Patak (Valea), aparţi
nând unei familii de cnezi ai românilor cetăţii
Ilidia, ce a presupus o întreagă desfăşurare de
acţiuni judiciare între anii 1361-1378, ce au dus
într-un final la deposedarea definitivă a cnezilor
de Valea în favoarea familiei Himfy de Remetea.
S-a plecat de la acuzaţii de „acte de violenţă şi
excese" atribuite românilor, pentru ca, sub pretextul lor, în 14 martie 1361 1 ~ Ioan Pecenegul să
îşi trimită slujitorii pe pământurile cneziale pentru
a le lua bunurile şi a-i alunga din casele lor, întreg
anul stând sub semnul unor asemenea violenţe,
duse la extrem, inclusiv agresarea femeilor şi
incendierea caselor pentru a se distruge actele de
posesiune (după câte se pare, o practică uzuală în
raporturile de forţă dintre stăpânii de pământuri).
La sfârşitul anului 1361 posesiunea Valea, alături
de alte trei moşii au fost cumpărate de rege de la
Ioan Pecenegul pentru 340 de florini şi donate
mai apoi lui Benedict Himfy 19 • Implicarea
familiei Himfy a pecetluit soarta acestei posesiuni
cneziale căci, sub forma unei rehotărniciri
"' Dan G. Pleşi a, op. cit., 202.
Amplu dezbătut de către M. Holban în Deposedări şi
judecăţi în Banat..„ 57-128, reluat mai apoi în numeroase
alte studii ce au atins problematica cnezială.
" DRH, C. XIV, 12, 20-21; Traian Popa, Românii din
Banatul medieval. Banatul de altădată. Studii istorice, I,
Timişoara, (1944), 134-135.
'"Ibidem. 50-51.
17

realizate în martie 13 77 20 la cererea şi în favoarea
Himfyeştilor, cu toate protestele cnezilor, în anul
următor dreptul de stăpânire a fost tranşat
definitiv, actul din 29 martie 1378 21 fiind, după
cum s-a constatat şi în cercetările anterioare 22 , o
sinteză a proceselor cnezilor de Valea cu Ioan
Pecenegul şi familia Himfy.
Considerăm oportun a aminti şi cazul posesiunii Biniş 2 J din cadrul districtului Cuieşti, moşie
intrată în stăpânirea familiei Himfy tot printr-o
donaţie regală, care a avut loc în anul 1349 şi a
acoperit o deposedare a unor cnezi, realitate
atestată de faptul că în anii 13 71-13 72 un anume
Radu! kenesi11sfili11s Scosac de Bynus a trimis trei
oameni la refacerea cetăţii Orşova. Prezenţa
cnezului Radu în fruntea satului, într-un moment
în care urmaşii lui Himfy au procedat la o reglementare patrimonială internă a fost interpretată de
Viorel Achim ca o dovadă că donaţia din 1349 nu
a eliminat structura socială anterioară, nobilul
străin suprapunându-şi stăpânirea certificată de
diploma regală asupra satului, în vreme ce vechiul
stăpân cnez a rămas doar un fruntaş, intermediar
între stăpân şi obşte 2 ~.
Pentru secolul al XV-iea, de referinţă sunt
zălogirile ce l-au avut ca beneficiar pe Ioan
(Iancu) de Hunedoara 25 în anii 1435 şi 1440,
zălogiri prin care, în schimbul unor împrumuturi
acordate regalităţii, celebrul personaj avea să
dobândească o serie de posesiuni în Banat,
printre care districtul Coroiat (în 1435) sau
districtul Bujor (în 1440), în ambele cazuri fiind
amintite satele cneziale existente (cum cunctis
eiusdem villis tenutis Keneziatibus ).

" Lukinich E .. Găldi L.. Makkai L.. Documenta historiam
J'a/achorum in Hungaria i//ustrantia usque ad annum
1400 p. Christum. Budapesta. ( 1941 ). 277. Cu acest prilej
sunt enumerate mai multe sate cneziale: cnezatul lui
Guden cu 5 tărani, satul lui Pavel cnezul tot cu 5 tărani,
satul cnezul~i Ştefan cu 4 case, Fokta/an cu 9 ~ase şi
Berlişte cu 8 case.
21
Pesty Frigyes. Krass6 varmegye tortenete. III, Budapesta, (1882), 132.
22 M. Hol ban. op. cit., 118-121; I. A. Pop. Instituţii medievale româneşti ... , 121.
23
Aflată astăzi pc raza comunei Doclin, situată pe rama
nord-vestică a Munţilor Dognecei, la confluenţa acestora
cu câmpia Bârzavei. Vezi D.Ţeicu, op.cit., 299.
2
' V. Achim. op.cit., 46-47, 49 şi 104.
21
Sunt interesante formulele actelor elaborate din ordinul
lui Sigismund de Luxemburg, respectiv Vladislav I.
Primul îl pomeneşte a Johannis dictus Olahfl/ius condam
Woyk de Hunyad Aule nostre Miles. cel de-al doilea ca
(ide/ium nostrorum di/ectorum Magniflcorum utriusque
Johannis de Hwnyad Banorum nostrorum Zewriniensium,
extrem de elocvente pentru impresionanta carieră politică
şi militară parcursă de acesta. Vezi Pesty Fr„ op.cit., 351 şi
376.
2
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Nu întotdeauna uzurpările sau încercările de
deposedare ale unor cnezi au avut finalitate, fapt
explicabil în opinia noastră prin soliditatea
argumentelor documentare deţinute de cnezi şi
prin lipsa de determinare sau interesul scăzut al
oponenţilor. De pildă, unul din cele mai timpurii
documente ce atestă stăpânirea cnezială în Banat
datează din anul 1319 şi se referă la stăpânirea
familiei cnczului Baciu asupra moşiei Egrus
(Agriş), identificată mai recent de Dumitru Ţeicu
in zona de câmpie între Clopodia şi Ferendia 21',
adică exact în acea zonă de interferenţă dintre
Banatul timişan şi cel cărăşan pe care am luat-o în
discuţie. În aprilie 1319 cnezul Baciu şi fiul său,
Ioan se plâng comitelui Simon de Caraş împotriva
lui Paulus dictus Olosz, care ar fi intrat cu forţa în
satul său şi i-ar fi strămutat pe locuitorii acestuia
într-un alt loc 27 • În anul următor satul este amintit
tot în posesiunea cnezului Baciu. Patruzeci de ani
mai târziu, în 1360, nepotul lui Baciu, Dominic,
fiul lui Ioan este pomenit în calitate de parte întrun proces cu Laurenţiu Himfy, proces ce s-a
judecat în adunarea nobililor comitatului Caraş şi
care a avut ca subiect modul în care nobilul Himfy
a cotropit moşiile Zeuren, Ozyag, Bokorond şi
jumătate din Agriş, sate stăpânite de înaintaşii lui
Dominic în mod legal. Bănuim că prezenţa, de
data aceasta, a actelor doveditoare a împiedicat,
cel puţin pc moment, o tranşare definitivă a
pricinii în favoarea influentei familii, căci la
finele anului 1363 procesul era încă pe rol.
Un alt exemplu notoriu este cel al voievodului
Ioan, zis şi Lupcin, fiul lui Iuga, căruia, prin
diploma regală din 5 octombrie 1350 i se restituie
posesiunile Spini, Prisaca şi multe altele (ac a/ie
quam plures possessionis) din districtul Sebeş, pe
care predecesorii săi le primiseră, în împrejurări
necunoscute, în secolul al XIII-lea, probabil între
1235-1257, şi care în timpul urmaşilor lui Bela IV
au fost uzurpate prin forţă (quas potentialiter
detinerent occupatas in preiudicium eiusdem ).
Determinant şi în acest caz a fost faptul că
solicitantul a putut prezenta comitelui de Caraş,
Posa de Zeer, actele ce atestau dreptul de
stăpânire (litteras dominorum nostrorum regis et
ducis ... ) emise de Bela IV şi de ducele Ştefan, fapt
care a permis restituirea lor2K.
D. Ţeicu, op.cit„ 290.
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, III, Bucureşti, ( 1887-), 579; A. Andea, op.cit„ 152.
'"Ştefan Olteanu, op.cit., 1141-1146; M. Holban, În jurul
publicării unor documente inedite. Studii, XIX, 4, (1966),
765-782; Cosmin Popa-Gorj anu, From Kenesii to Nobiles
Valachi. The Evolution ofthe Roman ian Elite ofthe Banat
in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Annual of
Medieval at CEU, 6, (2000), 113.
2
"

In alte cazuri motivaţia deposedărilor a fost
de acuzaţiile de infidelitate care au
fost aduse împotriva unor cnezi, situaţie pc care
o întâlnim cu precădere în perioada conflictului
dintre Ludovic I al Ungariei şi Vladislav Vlaicu
al Ţării Româneşti, conflict ce a generat o
oarecare polarizare la nivelul cnezi mii bănăţene,
cc a atras după sine rctractul regal asupra unor
stăpâniri cneziale. Un astfel de caz a fost acela al
cnezilor Ioan, Ladislau şi Petru, fiii lui Nexe
(Neacşu) din Nexefalva, cărora regele Ic-a
confiscat în 1369 17 posesiuni deţinute în
apropierea Lugojului, după care i-a alungat din
ţară 29 . Cum însă deposedarea s-a dovedit a se fi
realizat prin inducerea în eroare a regelui, cei
trei fraţi au obţinut în cele din urmă iertarea
acestuia şi, odată cu ea, posesiunile în decursul
anului 1372. Ne putem pune întrebarea,
ipotetică, desigur, dacă acuzaţia de infidelitate
pc baza căreia s-a realizat rctractul din 1369 nu
a venit din partea unor apropiaţi sau
condivizionali din acelaşi mediu cnezial; pentru
a nu risca o speculaţie inutilă, ne grăbim să
semnalăm un caz similar, petrecut în sânul uncia
dintre cele mai importante familiile nobile
române bănătene - Bizerea de Caransebeş - între
anii 1429-1439. În urma unei acuzaţii de
infidelitate, regele Sigismund de Luxemburg îi
confiscă lui Lado de Bizerca moşiile pe care tot
el i le reconfirmase în 1429, pentru a le dărui în
acelaşi an rudei sale, Nicolae de Bizerea, militar
al curţii regale şi familiar al lui Iancu de
Hunedoara. După câte se parc, acuzaţia a venit
tocmai de la acest Nicolae, nepot de frate, căci
cu el se va judeca în anii următori fiul lui Lado
(ce se refugiase în Ţara Românească, unde se
pare că a şi murit), Ladislau, obţinând în 1439
din partea adunării nobililor şi cnezilor români
din districtul Sebeş repunerea în drepturi a familiei sale şi restituirea moşiilor confiscate, prin
faptul că a dovedit că acuzaţia de infidelitate
formulată împotriva tatălui său a fost falsă 30 .
Tot sub acuzaţia de infidelitate i-a fost
confiscată în 13 76 moşia Bolvaşniţa din
districtul Mehadia lui Vladislav, fiul lui Laheci
care, părăsind calea credinţei a fugit În părţile
Ţării Româneşti spre batjocura maiestăţii
noastre şi s-a alăturat duşmanului nostru, după
cum acuza actul regal de retragere a stăpânirii 31 •
alimentată

27
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29
Ortvay T., Pesty Fr„ op.cit„ I 08; Lendvai Mikl6s, Temes
varmegye nemes csaladjai, I, Budapesta, ( 1896), 75.
30
L. Boldea, op.cit„ 173-175. Dragoş-Lucian Ţigău,
Familia Bizere-Găman în secolele XV-XVII. Banatica.
15/11, ( 1999), 39.
31
C. Feneşan, Districtul românesc Mehadia„„ 266.

De data aceasta însă, vinovăţia fiind dovedită,
retractul a rămas definitiv, moşia confiscată
fiind donată altor cinci cnezi români drept
recunoştinţă faţă de faptele de credinţă şi
slujbele lor aduse în expediţiile militare
impotriva Serbiei şi Bulgariei, dar mai ales la
redobândirea banatului de Severin.
Pentru o echilibrare a tabloului social pe care
intenţionăm să-l creionăm se cuvine a aminti şi
cazurile în care cnezii români au fost beneficiari
ai unor danii regale, şi nu în perioada ambiguă a
secolului al XIV-iea, când procesul de separare
dintre cnezii de rând şi cei nobili debutează, ci în
perioada mai târzie a secolului al XV-lea, atunci
când mai multe familii cneziale române au
obţinut statutul de nobilitate în paralel cu
stabilizarea patrimoniului lor domenial, deci
disponibilităţile funciare erau mult mai reduse.
Este cazul lui Bogdan, fiul lui Nicolae, fiul lui
Măgoia şi al familiei sale, care a dobândit în
1420 acte de stăpânire din partea castelanului de
Severin, Orşova, Mehadia, Sebeş şi Jdioara,
Sigismund Lossonczy, asupra posesiunii regale
Magoya(alua, Răchita şi Strâmptura din
districtul Comiat pentru serviciile lor militare
deosebite, pentru a le stăpâni în acelaşi fel ca şi
ceilalţi cnezil 2 •
Tot ca o consecinţă a participării la campaniile
militare din 1442, purtate de data aceasta de Iancu
de Hunedoara, în 6 iulie 1442 cnezii români
(walaclzorum Kenesiorum) Nicolae Turci o de
Gamza şi Mihail de Cornet din districtul Lugoj au
fost recompensaţi de către Vladislav I cu donatio
titzt!o ce a presupus jumătate din posesiunile
Berzasca, Ohaba şi Ohabiţa din districtul Lugoj,
in timp ce cealaltă jumătate a revenit cnezilor
români Mihail, Gheorghe, Ioan, Nicolae şi alt
Mihail, toţi din Berzasca 33 . O simptomatică formă
de stăpânire în indiviziune, generalizată la nivelul
Banatului cărăşan medieval, fie că a fost vorba de
posesiunile unei singure familii nobile, fie că au
intrat în condivizionalitate mai multe familii
nobiliare sau cneziale.
Contribuţii la geografia
a Banatului în evul mediu. AnB (SN), Arheologielstoric. IL (1993). 247.
33
Pesty Fr., op.cit .. 383. A fost o redistribuire de părţi de
stăpânire, căci anterior acelui an moşiile au fost divizate în
trei părţi, două revenind celor două grupuri de cnezi, în
timp ce a treia a aparţinut lui Ioan waywode et Bani, o
interesantă titulatură, ce ne duce cu gândul la funcţiile
deţinute în acel moment de Iancu de Hunedoara în zonă.
Nu vedem insă cum s-ar fi putut ca acesta să deţină acea
parte de stăpânire, deşi este binecunoscut faptul că,
începând cu anul 1435, Iancu şi fratele său Ioan şi-au
extins stăpânirile bănăţene, atât în comitalul Timiş, cât şi
în banatul de Severin.
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V. Achim, Districtul Comiat.

istorică

Ajungând cu discursul în acest punct,
este absolut necesar de subliniat.
pentru mai buna înţelegere a complexului peisaj
social al epocii, raporturile care s-au stabilit în
timp între cnezii români bănăţeni şi nobilii români
ai Banatului cărăşan vizavi de stăpânirea asupra
pământului, pentru a le compara cu cele detaliate
anterior între nobilimea alogenă şi cnezimea
română. Două sunt cazurile pe care ne vom baza
argumentaţia: cel al nobililor Deş de Tin_iişel şi cel
al nobililor Mâtnic de Ohaba Mâtnic. Io ambele
cazuri, ascendenţa cnezială a acestor familii este
dincolo de orice îndoială, ele fiind, de altfel,
exemplele clasice ale filiaţiei cnezi - cnezi nobili
- nobili români, reflectate ca atare documentar la
sfârşitul secolului al XIV-lea şi la începutul
secolului al XV-lea. Cnezii de Timişel au fost
recunoscuţi oficial de regalitatea maghiară în
stăpânirile lor cneziale în 1387, pentru ca în anul
1390 ei să apară în aceleaşi stăpâniri, dar în
calitate de cnezi nobili. În cazul familiei Mâtnic,
aceasta apare pentru prima dată documentar la
mijlocul secolului XIV, în 1352, ca familie de
cnezi, pentru ca din 1376 ea să fie deja menţionată
ca familie nobilăJ 4 • Ceea ce s-a putut constata cu
uşurinţă a fost faptul că raporturile dintre nobilii şi
cnezii români au devenit delicate din momentul în
care primii au fost recunoscuţi oficial, prin act
scris, în stăpânirile lor, în timp ce cnezii de rând au
continuat o vreme să-şi stăpânească pământurile
în baza vechiului more keneziatus, fără a
beneficia însă de confirmarea regală. Atunci când
interesele funciare ale unor nobili s-au intersectat
cu cele ale cnezilor, ascendentul pe care cei dintâi
şi l-au creat la sfârşitul secolului al XIV-iea le-a
dat întotdeauna câştig de cauză în cadrul
conflictelor de stăpânire care s-au declanşat.
Bunăoară, în 1428) 5, însuşi regele Sigismund de
Luxemburg a prezidat adunarea nobililor şi
cnezilor români din districtul Mehadia, în faţa
căreia s-a judecat procesul dintre nobilii români
Deş de Timişel (Deş şi Ladislau, fiii lui Petru,
Mihail şi Petru, fiii lui Halya, Andrei şi Ladislau,
fiii lui Hălmeag) şi cnezii din satul Kiralymezeye
(Ştefan, fiul lui Radoslav, Rayo şi Dobre) pentru
dreptul de stăpânire asupra moşiilor Iablaniţa şi
Zalyn din districtul Mehadia. Rădăcinile
procesului coboară însă mult în timp, probabil la
sfârşitul secolului al XIV-lea, când nobilii de
Timişel şi cnezii de Kiralymezeye au stăpânit în
indiviziune aceste moşii. În 1402 36 , într-o primă
considerăm că

"L. Boldea. op cit, 162-163.
"Hurmuzaki, op.cit .. 112, 553.
36
Mâlyusz Efemer. Zsigmondkori okleveltar.
Budapesta. (1951-1958). 259.

1111,
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înfăţişare, se pare că s-a ajuns la o ieşire din
indiviziune, voievodul Transilvaniei, Nicolae
Csâky, hotărând ca nobilii Deş de Timişel să
păstreze moşiile Iablaniţa şi Zalyn în timp cc
cnezilor Dragomir şi Balsiu Ic-a revenit satul de
baştină, Kiralymezeye. Acelaşi verdict l-a dat în
1425, în cadrul unui alt proces pe aceeaşi temă, şi
comitele de Timiş, Pippo de Ozora, deşi cnezii
români i-au acuzat pe nobilii de Timişel că i-ar fi
izgonit cu forţa de pe domeniile lablaniţa şi Zalyn.
Judecând pe baza documentelor şi a hotărârilor
din anii precedenţi, regele a respins din nou în
1428 plângerea cnezilor, ordonându-le în final
„tăcere veşnică". Interesant este faptul că într-un
document din 3 mai 1436 aceeaşi posesiune
Kiralymezeye va apare printre stăpânirile lui
Mihail şi Vasile de Cerna 37 . Se ridică fireasca
întrebare: în cc mod această posesiune a ajuns în
stăpânirea nobililor de Cerna? Cum nu există
dovada documentară a unei achiziţii, se poate
bănui o altă modalitate, practicată de nobilii
bănăţeni şi prezentată în rândurile de mai sus:
aceea a înfrăţirii pe moşie cu unii cnezi, aceştia
din urmă acceptând (sau solicitând) condivizionalitatea în schimbul protecţiei, însoţită uneori de
sume compensatorii.
Mult mai spectaculos este exemplul oferit de
familia nobililor de Mâtnic, cea care la începutul
secolului al XV-iea a găsit noi modalităţi de a-şi
spori patrimoniul funciar, în condiţiile în care
numărul membrilor acestei familii s-a dovedit a
fi simţitor mai mare în raport cu alte familii
nobile bănăţene. Asistăm la un şir de acţiuni
juridice prin care Mâtnicenii dobândesc o serie
de posesiuni sau părţi de posesiuni din parte
unor cnezi români bănăţeni drept recompensă
pentru protecţia şi serviciile aduse acestora, la
care s-au adăugat şi unele sume de bani. Este
exprimată astfel o relaţie interesantă între cnezii
români ce au realizat ascensiunea în ierarhia
oficială a statului şi nobilii români, de origine
cnezială ei înşişi, relaţie ce poate sugera un
anumit tip de legături vasalice care, chiar dacă
nu s-au circumscris tiparelor occidentale clasice,
nuanţează profilul acestor elite româneşti,
exemple edificatoare fiind întâlnite şi în alte
zone ale Transilvaniei, acolo unde conjunctura
social-politică şi economică a dus la conservarea
şi afirmarea unei feudalităţi româneşti, recunoscută şi acceptată de regalitatea maghiară,
chiar dacă ea nu va fi inclusă niciodată în

sistemul de stări. Revenind la situaţia funciară a
Mâtnicenilor, în 1404 3K fiii lui Bogdan Românul
de Mâtnic au fost confirmaţi de comitele de
Timiş şi Caraş, Filip de Korogh, în stăpânirea
poscsi unii regale Vozeşti ( Lybanfalva ), pentru
meritele lor militare, documentul făcând menţiunea că această stăpânire cu caracter cnezial a
fost obţinută de nobilii de Mâtnic din partea
unor cnezi români în faţa scaunului de judecată
al districtului Sebeş. Situaţia se clarifică 18 ani
mai târziu, în 1422, când un nou document ne
indică cu precizie modalitatea prin care nobilii
Mâtniceni au obţinut această moşie: în faţa
Capitlului din Arad, Stanciu şi Drăgan, români
din districtul Comiat, cedează dreptul lor de stă
pânire asupra moşiei Vozeşti, pe care au stăpâ
nit-o se pare în condivizionalitate, către nobilii
de Mâtnic în schimbul sumei de 100 florini 39 .
Într-o împrejurare pe care o bănuim asemănătoare, în 1411, trei dintre fii lui Bogdan de
Mâtnic şi-au adjudecat stăpânirea asupra
posesiunii Var (Mezpatak) din districtul Sebeş în
urma procesului cu Paul, fiul lui Matei şi rudele
sale, deoarece Mâtnicenii au putut dovedi cu
acte comitelui de Timiş, Pippo de Ozora, că ci au
stăpânit această moşie de 32 de ani~ .
O posesiune care a suscitat o nouă serie de
controverse, prelungite pe o perioadă de mai bine
de 30 de ani, a fost cea a cnezatului Prisaca
(Gyepew) din districtul Sebeş, aflată iniţial în
stăpânirea unor cnezi români de Prisaca. Potrivit
unui document din 1412 41 , în faţa Capitlului din
Cenad s-a perfectat înţelegerea dintre Dionisie,
Petru, Paul şi Stan cnezi de Prisaca şi Fărcaş de
Mâtnic cu fiii săi, prin care cnezii îi cedează
nobilului din Mâtnic jumătate din posesiunea
Prisaca pe care au deţinut-o cu drept de stăpânire
cnezială, cu titlul de donaţie perpetuă. Motivaţia
gestului lor transpare cu claritate din document,
ea fiind determinată de multele şi nepreţuitele
ajutoare şi servicii pe care nobilul în cauză le-a
făcut acestor cnezi. Deşi înţelegerea a fost
reconfirmată în 1439 de regele Albert al Ungariei,
problema se reactualizează în 1443, când raportul
de stăpânire s-a modificat în beneficiul fiilor şi
nepoţilor lui Fărcaş de Mâtnic, cărora Petru, fiul
lui Stan de Prisaca, în numele său şi al condivizionalilor săi, le cedează încă o treime din moşie
pentru serviciile aduse 42 • Situaţia se complică însă
0

3
•
39

37

L. Boldea, Un caz aparte în elita socială a Banatului
medieval: familia nobililor de Cerna (secolul al XV-iea).
AnB (SN), Arheologie-Istorie, X-XI, (2002-2003), 2, 320
şi 323.
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Hurmuzaki, op.cit„ 1/2, 473-474.
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Ibidem. 482; Traian Popa, Familia Mutnic. RISBC, Xlll,
(1944), mai-august, 528 şi 535.
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în 1445~\ deoarece asupra posesiunii în cauză au
emis pretenţii şi nobilii de Măcicaş, ce au invocat
existenţa unei donaţii asupra Prisăcii acordate de
regele Vladislav I, care probabil că nu a luat în
considerare drepturile mai vechi ale nobililor de
Mâtnic şi ale cnezilor de acolo. Însuşi Iancu de
Hunedoara judecă acest litigiu în cadrul scaunului
de judecată întrunit la Hunedoara, prilej cu care,
in urma confruntării tuturor documentelor aduse
de părţi s-a ajuns la un verdict surprinzător şi, am
spune noi, aproape unic în întreaga cazuistică
discutată. Astfel, cererea Măcicăşeştilor a fost
considerată neîntemeiată, negându-se dreptul lor
de stăpânire la Prisaca. În acelaşi timp, voievodul
a constatat că nici nobilii de Mâtnic nu aveau
temeiuri prea vechi de stăpânire acolo şi că au
ajuns printr-un concurs de împrejurări un fel de
protectori ai cnezilor din Prisaca. Drept urmare,
adunarea nobiliară adjudecă doar o treime din
moşie familiei Mâtnic, în timp ce două treimi i-au
revenit „pe veci" lui Stan de Prisaca şi
condivizionalilor săi. Pentru secolul al XV-iea
este o mărturie aproape excepţională asupra
faptului că un important scaun de judecată
nobiliar a tranşat o problemă funciară în favoarea
unor cnezi şi în defavoarea unor nobili, când
regula se pare că a fost exact contrară,
ascendentul social-juridic fiind în majoritatea
cazurilor determinant. Reiterăm o opinie
fonnulată în paginile anterioare şi anume aceea că
singurul argument pe care cnezii l-au putut
contrapune pretenţiilor şi presiunilor venite din
partea unor nobili, români sau alogeni, a fost
temeiul actului scris; numai că tocmai acest lucru
a făcut diferenţa între cnezi şi nobili - capacitatea
de a obţine confirmarea scrisă, deci recunoaşterea
statutului social-juridic privilegiat.
În sfârşit, pe aceeaşi cale au dobândit
Mâtnicenii jumătate din moşiile Oloşag şi
Dragomireşti, situate lângă Lugoj darnepopulate,
ele fiindu-le cedate în 143944 de către Mihail, fiul
lui Cosma de Oloşag. Motivaţia gestului se
desluşeşte dintr-un document emis în anul 1440:
se pare că asupra celor două pământuri aparţinând
familiei Oloşag a ridicat pretenţii şi Andrei Zyn de
Zynfalva, ce ar fi 9bţinut act de donaţie din partea
regelui Albert 45 • In consecinţă, familia Oloşag,
ameninţată cu deposedarea, a preferat să îşi
cedeze jumătate din dreptul de stăpânire nobililor
de Mâtnic, doar pentru a-şi salva în acest fel
măcar o partea din pământul strămoşesc.

43

Ibidem, 721.
Pesty Fr., op.cit., 367.
"Ibidem, 372.
44

O altă problematică ce transpare din
documentele consultate vizează o serie de
violenţe şi agresiuni ce sugerează un climat
social destul de tensionat în anumite momente
istorice, dar poate că şi o normalitate de conduită comunitară marcată de interese adverse şi
de lupta pentru o poziţionare cât mai avantajoasă în ierarhia socială şi patrimonială a zonei.
Interesant ni se pare faptul că protagonişti ai
acestor manifestări agresive, individuale sau de
grup, au fost de regulă nobilii alogeni şi cnezii
români bănăţeni, într-o paritate şi reciprocitate
care dă de gândit atunci când regăsim tendinţe
de a introduce în şabloane deja consumate
asemenea raporturi sociale. Prezenţa nobililor
români într-o asemenea ecuaţie este aproape
neglijabilă sau, cel puţin, nu poate fi detectată
documentar, şi nu atribuim o asemenea realitate
în primul rând solidarităţii etnice; opinia noastră
este aceea că în raporturile dintre cnezii de rând
şi nobilii români s-au consumat alte modalităţi
de rezolvare a conflictelor patrimoniale, după
cum am văzut în paginile anterioare, ce au
derivat din evoluţia comunităţii româneşti a
stăpânilor de pământuri ai Banatului cărăşan, în
timp ce imixtiunile străine în acest sistem
patrimonial au fost mult mai brutale, fapt ce a
atras după sine o reacţie similară din partea celor
prejudiciaţi - fără excepţie cnezi români 46 • De
remarcat faptul că majoritatea acestor conflicte
s-au petrecut în zona de interferenţă dintre
Banatul de câmpie şi cel montan pe care deja am
delimitat-o, avându-i în prim plan pe nobilii din
familiile Himfy şi Chep de Gherteniş, precum şi
pe cnezii români din districtele Comiat, Cuieşti,
Bârzava sau Izvoarele Caraşului (Caraşova). De
asemenea, ne-a atras atenţia faptul că au existat
o serie de momente nevralgice ce au potenţat
probabil escaladarea violenţelor, ele fiind legate,
după câte presupunem, de aşezarea familiei
Himfy în zonă (anii 1320-1330), de raporturile
incordate dintre regalitatea maghiară şi Ţara
Românească (1357-1376), de grava criză
politică din 1403 sau de momentul 1437 cu ale
sale frământări sociale din inima Transilvaniei,
•r. Şi este cazul să reamintim că în cunoscuta diplomă
privilegiară emisă de Ladislau V în 1457 se preciza cu
claritate, pornind de la exemplul regilor de dinainte, că
nici una din stăpânirile aflate în cele opt districte
privilegiate nu poate fi donată străinilor fără
consimţământul nobililor. şi cnezilor bănăţeni. Vezi
I.A.Pop, op.cit., 135-136. Intâlnim o realitate similară în
Ţara Haţegului, vecinătatea teritorială generând ipostaze
şi realităţi comune celor două zone ce au conservat o
românitate compactă, împreună cu elitele sale. Vezi şi
A.A. Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la
1700, Satu Mare, ( 1997), 22.
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ce au avut probabil ecouri şi la fruntariile sudice
ale regatului.
Distingem, după cum vom vedea, o bidirecţionare a acţiunilor ostile, fiind vorba atât de
violenţe ale nobililor alogeni îndreptate împotriva cnezilor români, cât şi de replici ale
acestora din urmă. Şi, dacă mai adăugăm şi
fricţiunile ivite între grupurile de cnezi bănăţeni
rezultă un tablou social extrem de vivace în
anumite aspecte ale sale. Cu precizarea că
întreaga construcţie ideatică depinde de
cantitatea şi calitatea materialului documentar
ajuns până la noi. Astfel, în 1364 47 un cnez
român al lui Petru Himfy a fost rănit în năvala
iobagilor moşiei vecine a arhiepiscopului de
Calocea, veniţi cu oficialul lor să distrugă moara
Cuieşti a nobililor Himfy.
Din 15 septembrie l 405 4x datează plângerea
cnezilor de Beregsău, soluţionată de comitele de
Timiş, Pippo de Ozora, în cadrul lucrărilor
congregaţiei comitatense, plângere prin care
vicecomitele de Bccej era acuzat că a atacat şi
prădat posesiunile acestora Warhalom şi Galad.
Pe 8 ianuarie 1407 49 Sigismund de Luxemburg
a ordonat vicecomitelui şi juzilor nobiliari de
Caraş să cerceteze cauza prezentată în faţa sa de
Toma, fiul lui Emeric şi de Petru şi Andrei, fiii săi,
toţi din Helwmba, potrivit căreia Iacob, fiul lui
Andrei de Gherteniş a pătruns cu forţa şi înarmat
pe posesiunea Helwmba, de unde l-a luat pe
cnezul Ştefan fără îngăduinţa sa şi fără ca acesta
să-şi fi putut plăti darea pe pământ şi alte dări,
strămutându-l pe posesiunea Gherteniş. Tot cu
această ocazie au mai fost luaţi şi 4 boi, spre
dauna şi prejudiciul pârâşilor.
Din 29 august 14115° datează plângerea lui
Ştefan, fiul lui Petru de Remetea, adresată lui
Iuga de Zarna, vicecomite de Caraş, prin care
acesta îl acuză pe Iacob, fiul lui Chep de
Ghcrteniş că ar fi furat un cal al cnezului
Dionisie de Zekas, pe care l-a dus pe un fânaţ
mai ferit de pe moşia sa, spre dauna reclamantului şi a cnezului. După câte se pare, nu sa ajuns la niciun rezultat în acel moment, de
vreme ce în 13 februarie 1415 51 însuşi regele
solicita printr-o scrisoare palatinului Ungariei,
Nicolae de Gara, să rezolve pricina ce i-a fost
"M. Hol ban, Din cronica relaţiilor.„, 292: Pavel Binder,
Localizarea districtului român bănăţean Cuieşti, o veche
organizaţie a popula!iei băştinaşe. A/IC, VII, ( 1964), 324.
" Apud Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu,
Cronologia Banatului, III I, (Banatul între 934-1552),
Timişoara, (2007), 157.
~·' Pesty Fr„ op.cit., 260.
5
" Ibidem, 276.
51
Ortvay T., Pesty Fr„ op.cit., 505.
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la cunoştinţă de magistrul Ştefan, fiul lui
Petru de Remetca, potrivit căreia acelaşi Iacob
Chep de Gherteniş l-ar fi agresat pe cnezul său
Dionisie de pc posesiunea Zekas, de la care a
luat o serie de lucruri şi bunuri. Un nou
document din 1 mai 1415 52 , adresat de palatin
Capitlului din Arad, trădează complexitatea
acestei cauze, ce pare a fi trenat ani la rând, prin
amânări succesive ale soluţionării finale. Acum,
fiul lui Ştefan de Remetea, Emeric, preia cauza
familiei şi îi acuză pe Iacob, Andrei şi Nicolae
Chep de Gherteniş că atunci când au deturnat
cursul râului Bârzava pe posesiunea lor
Gherteniş l-ar fi rănit chiar pe cnezul Dionisie
de pe posesiunea Zakach şi i-ar fi luat bunuri şi
lucruri, după care Iacob ar fi omorât câţiva cai
folosiţi de tatăl său la construirea bisericii
parohiale din Rcmetea şi ar fi luat cu forţa alţi 5
cai ai unor familiari ai nobilului Emeric de
Rcmetea. Cum nu s-a ajuns nici acum la o
înţelegere, cauza a trenat încă un număr de ani
de acum înainte.
De o virulenţă similară sunt şi situaţiile în
care agresiunile vin din parte unor cnezi şi sunt
îndreptate, în totalitate aproape, împotriva
familiei Himfy, numărul lor sporind pe măsură
cc puterea şi influenţa familiei a început să
scadă odată cu primele decenii ale secolului al
XV-lea. Seria acestor acţiuni debutează aproape
instantaneu cu momentul primelor menţiuni
referitoare la prezenţa Himfyeştilor în Banat
(1323) şi se derulează pe o perioadă de aproape
un secol, înregistrând o recrudescenţă demnă de
remarcat în jurul anului 1437. Astfel, un prim
conflict este deschis de cnezii din Şoşdea,
aşezare situată pe malul nordic al Bârzavei, în
imediata vecinătate a curţii medievale Remetea
de la Berzovia 53, un act din anul 1333 54
semnalând plângerea lui Paul, fiul lui Himfy
„aule nostre iuvenius'', prin care Mauriciu,
slujbaş al nobilului Paul Magyar de Temeskoz şi
cnezul Bratan din Şoşdea ar fi venit cu forţa şi ar
fi devastat posesiunea Remetea şi pertinenţele
sale. Zece ani mai târziu, în 24 aprilie 1343 55 ,
acelaşi cnez Bratan cu fiii săi şi oaspeţii din
Sechtelek l-au ucis pe slujitorul nobilului Himfy
trimis să adune dările, i-au rănit pe doi dintre
însoţitorii acestuia şi au prădat satul Remetea de
25 de vite, 50 de oi, 30 de porci şi au ucis 12 cai,
fiecare în valoare de 20 florini. Acelaşi cnez
Bratan, însoţit de data aceasta de fiii săi, Grigore
"Ibidem, 511.
53
O. Ţeicu, op.cit., 378.
5
' Ibidem, 379.
55
Apudl. Haţegan, L. Boldea, O.
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Finta, au fost acuzaţi în 18 decembrie 1343 56
de către Emeric, sluga lui Benedict, fiul lui Paul
Himfy, că au luat aproape 100 de porci ai
iobagilor din Remetea, precum şi pe porcar; cum
acuzaţia s-a dovedit a fi adevărată, cnezii au fost
nevoiţi să returneze animalele, păstrând totuşi
pentru ci 15 porci. Cu siguranţă că ostilitatea
cnezilor din Şoşdea împotriva familiei Himfy sa datorat imediatei vecinătăţi a acesteia, o
vecinătate agresivă, acaparatoare şi intromisivă,
ce va sfârşi prin a adăuga forţat satul Şoşdea în
pat~imoniul său familial bănăţean în anul 1377.
In 11 martie 1344 57 vicecomitele Petru, fiul
lui Lorand şi juzii nobiliari de Caraş adeveresc
fapta petrecută cu câteva zile în urmă, atunci
când cnezul Dobrotă, Mihail cel Mic şi Lucaciu
l-au prins pc câmp pe Mihail, iobag de pe moşia
Remetea, pe care l-au dus legat de gât în satul
Bodugaz1111fal11a 58 , luându-i banii, sabia, tolba,
arcul şi sumanul de postav gros în văzul tuturor
celor adunaţi la târgul din zonă, după care l-au
ţinut captiv într-un ţarc.
Tot o sechestrare şi jefuire a unui iobag al
nobililor Benedict şi Nicolae Himfy a fost
semnalată în 8 martie 1376 59 , când Dumitru cel
Mic (paruus), vicecomite de Cuieşti, împreună
cu cnezul Neacşu al zisei cetăţi au luat cu forţa
un iobag de pe domeniul Golonea, împreună cu
4 care cu boi încărcate şi le-au dus în satul lui
Neacşu (vi/la Nexefalva).
O anumită pricină, nespecificată, dintre
nobilul Ştefan de Remetea şi Iacob, cnezul din
Zylvas, urma să se judece în 7 septembrie
1406 611 , însă vicecomitele de Timiş, magistrul
George cel Mic şi juzii nobiliari amână judecata
deoarece nobilul Himfy nu s-a prezentat motivat
la o primă înfăţişare. Potrivit uzanţelor vremii, ei
şi-au ales acum arbitri, o dovadă în plus a
faptului că statutul cnezial încă mai reprezenta
un argument suficient pentru o reprezentare
egală cu cea a nobilului în faţa scaunelor de
judecată.

Ştefan Himfy se plânge vicecomiţilor de
Ladislau Vaski şi Petru Banke, de faptul
că Bratu (Bratlz), cnezul de Agriş (Egreus),
iobag regal (Jobagio domini regis) a răpit într-o
noapte câţiva iobagi de pe moşia Ramna a
nobilului Himfy, drept pentru care a fost

Tot

Caraş,

Pesty Fr., op. cit., 14; D. Ţeicu, Cercetări de arheologie
la Berzovia. Banatica, 1O, (1990), 274.
57
Ioan Cavaler de Puşcariu, op.cit., 132.
5
" Aşezare dispărută, localizată astăzi pe raza oraşului
Bocşa Română. Vezi D.Ţeicu, Banatul montan medieval„., 303.
5
'' Pesty Fr., op.cit., 129.
''" Ortvay T., Pesty Fr., op.cit., 386.
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însărcinat

cu cercetarea faptelor, în 28 mai
1418 61 , Moise de Maiusfalua, care constată
veridicitatea acuzaţiilor. Documentar însă, nu ne
este cunoscută decizia împotriva făptuitorului.
Interesantă este această dublă calitate a lui
Bratu, cea de cnez şi de iobag regal în acelaşi
timp, pc care Ovidiu Pecican o interpretează ca
o mărturie a faptului că acesta îşi avea originea
într-o mică nobilime de tip arpadian 62 , surclasată
după câte se pare de nobilimea angevină,
posesoare a actelor ce le confirmau dreptul de
stăpânire funciară. Istoricul avansează, de
asemenea, ideea că această dublă calitate ar fi
putut aduce cu sine o poziţie mai importantă în
raport cu simplii iobagi regali, din punctul de
vedere al feudalităţii maghiare. Considerăm că
aceste aserţiuni se încadrează într-o dezbatere ce
rămâne deschisă, atâta vreme cât exemplele
pentru Banat sunt extrem de puţine, ceea cc
sugerează mai degrabă o excepţie de la regulă
decât o situaţie generalizată.
Seria atitudinilor ostile ale cnezilor români
împotriva familiei Himfy ne surprinde cu o nouă
motivaţie, dezvăluită de un document din 1
august 1433 63 , prin care vicecomitele de Caraş,
Dominic Erdugh de Charna desemnează o scrie
de oameni de mărturie pentru a cerceta plângerea bărbatului ales (Egregy vin) Frank Himfy
de Remetea împotriva nobililor cnezi şi a
locuitorilor din Bârzava (nobiles Kenezios et
zmiversos populis de Borzafew). Se parc că
aceştia din urmă, sub pretextul că nobilul Himfy
i-ar fi jignit sau afectat în vreun fel, au recurs la
agresiuni împotriva lui, în document nespecificându-se natura acestora. Cei desemnaţi cu
cercetare faptelor au constatat buna-credinţă a
nobilului Himfy, ceea ce cu siguranţă că îi acuza
pe cnezii de Bârzava aflaţi în litigiu cu nobila
familie încă din secolul trecut. Nu suntem în
măsură să reconstituim astăzi succesiunea
exactă a evenimentelor, nici dacă hotărârea
scaunului de judecată nu ar fi putut fi influenţată
de preeminenţa familiei Himfy în zonă. Rămâne
însă, ca realitate de necontestat, atitudinea deloc
inhibată a cnezilor care, fie că au avut dreptate,
fie că nu, au găsit cu cale să îşi apere cauza în
faţa autorităţilor ţinutului.

Anul 1437 a însemnat momentul uneia din
cele mai violente mişcări sociale ale evului
mediu transilvănean, ale cărei urmări au fost

medievală
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puternic resimţite la nivelul întregii societăţi a
voievodatului, atât pe plan social, cât şi al
ordinii politice de stări. Sunt prea puţin
cunoscute ecourile răscoalei în spaţiul bănăţean;
în mod curios însă, documentele semnalează
acum o recrudescenţă a violenţelor îndreptate
împotriva aceleiaşi familii nobiliare Himfy, care
ar fi putut fi generate de gravele tensiuni sociale
ce se consumau în inima Transilvaniei. Din acest
an datează plângerea nobilului Frank, fiul lui
Himfy de Remetea, adresată vicecomitelui de
Caraş, prin care nobilul în cauză îşi manifesta
teama că Petru, cnezul din Goruia, împreună cu
iobagii săi, cu castelanul, cnezii şi locuitorii din
Caraşova intenţionează să îl prade sub pretextul
că nişte porci aparţinând nobilul le-ar fi provocat daune pe pământurile lor64 • Cei desemnaţi cu
cercetarea pricinii au constatat că Frank a fost
acuzat fără motiv, probabil pentru a se justifica
pătrunderea cnezilor pe pământurile sale, spre
marele prejudiciu al acestuia. În acelaşi an, un
alt cnez român, Ladislau din Priboi, l-a
strămutat cu forţa pe moşia sa pe Mi cula (de pe
posesiunea Stanko), iobagul lui Nicolae, fiul lui
Himfy, provocându-i un prejudiciu de 3 florini
aur şi alte bunuri 65 • Tot în acest an vicecomiţii de
Caraş, Nicolae şi Frank de Remetea primesc
mărturia nobililor bărbaţi Nicolae de Bilice şi
Petru Tygvan cum că Matei, servitorul lui Frank
Himfy i-a reţinut în două momente diferite pe
Valentin, cnezul de Bruznuk şi pe iobagul Kira/
pe când au încercat să părăsească moşia
stăpânului său, Halwmba, respectiv Kenesiatu
Georgi, fără a plăti dările cuvenite 66 •
Anul 1437 pare a încheia în mare această
sarabandă a ostilităţilor ce s-au manifestat de
ambele părţi între cnezii bănăţeni şi familia
Himfy. Rămâne o întreagă cazuistică ce, privită
în ansamblul său, nuanţează extrem de sugestiv
raporturile reale din societatea medievală
bănăţeană, raporturi ce nu par a se încadra în
stereotipurile luptei de clasă, promovate în
ultimele decenii ale secolului XX, de vreme ce o
întrebare stăruie: care parte a fost mai violentă?
Păstrând proporţiile între statutul social-juridic
superior al nobililor şi cel subordonat al
cnezilor, precum şi evidenta realitate că
ascensiunea unora s-a efectuat în detrimentul
celorlalţi, nu putem trece cu vederea faptul că
presiunilor sociale venite din partea nobililor (în
special a celor alogeni), cnezii s-au străduit să le
facă faţă prin mijloace diferite, variind între
'''Ibidem, 355.
r.; Hurmuzaki. op.cit .. 1/2, 629.
'''' Pesty Fr., op.cit., 361, nr. 269
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legitimitatea scaunului de judecată şi lipsa de
legitimitate a acţiunilor în forţă.
Or, chestiunea stăpânirii asupra pământului
şi a oamenilor săi a adus faţă în faţă şi reprezentanţi ai aceleiaşi categorii cneziale române bănă
ţene, fapt ce vine să întregească problematica pc
care am intenţionat să o dezvoltăm în rândurile
de faţă. Bunăoară, reamintim fapta petrecută în
toamna anului 1357, când cnezii din Caraşova
Mare şi Caraşova Mică au atacat, maltratat şi
incendiat familia şi casa cnezilor din Valea
Secaşului, ocazie cu care aceştia din urmă şi-au
pierdut actele doveditoare asupra pământurilor
lor, ceea ce a făcut ca în anii următori ei să le
piardă în favoare familiei Himfy. În anul 1364 67
sunt semnalate o serie de neînţelegeri între
cnezii din Zlawotynch şi cei de Comiat, cei
dintâi acuzându-i pe Ştefan, Ioan, Toma şi
Dumitru, fiii lui Matei fie că le-au ucis în urmă
cu patru ani un cal în valoare de 40 de florini
atunci când le-au atacat moşia cu intenţia de a-i
omorî, fie că şi-au însuşit uzufructul şi veniturile
de pe posesiunea în cauză, spre marea lor daună.
Plângerea cnezilor de Zlawotynclz a fost
formulată în faţa palatinului Ungariei, Nicolae
Konth, în cadrul Congregaţiei generale a
nobililor şi a altor stări din Mezewsomlyou,
pârâşii cerând ca celor acuzaţi să le fie interzise
ase!11enea practici şi să fie globiţi.
In l iulie 137668 Ioan, fiul lui Ioan de
Maylusfalva i-a luat 5 boi cnezului Martin al lui
Benedict Himfy în plin drum, aruncând ocări
asupra acestuia şi a fratelui său.
O altă pricină a fost judecată la Timişoara de
comitele de Timiş, Pippo de Ozora în l februarie
141669 , cnezul Branc fiind cel care s-a plâns că
în urmă cu un an Ladislau, fiul lui Ioan, iobag
regal din cnezatul său, i-a luat 40 de porci aflaţi
la ghindă, din care pârâtul mai avea să-i dea 12.
Comitele le cere slujbaşilor să urgenteze
reglementarea cauzei.
Tot celebrul condotier italian, ajuns graţie
meritelor sale şi fidelităţii faţă de regele
Sigismund de Luxemburg comite de Timiş, se
implică în anul 1418 711 într-o pricină de
'"Ibidem, 65 şi 68.
"" M.Holban, Din cronica relaţii/01: .. ,292.
w Ortvay T., Pesty Fr., op.cit., 618.
70
Pesty Fr., op.cit.,284. Au intrat la hotărnicire, pc de-o
parte, Mihail, Gruban şi Luca, fiii lui Dia, Ladislau şi
Andrei, fiii lui Filip, Branc, fiul lui Ioan, Dan, fratele lui
Ştefan şi fiul lui Laţcu, precum şi Micu, Ioan şi Gheorghe,
fraţii aceluiaşi, Roman şi Ioan, fiii lui Zarna, Ştefan şi
Gruban, fiii lui Doma şi Mihail, fiul lui Ioan, iar pe de-altă
parte Filip şi Petru, fiii lui luga şi Maylathdragamer,
fratele acestora.

hotărnicire ivită între două grupuri de cnezi de
Bârzava asupra posesiunilor cneziale regale de
pc râul Maylathmaycho din districtul Bârzava.
Documentul respectiv este foarte detaliat în ceea
ce priveşte desemnarea arbitrilor, ieşirea la faţa
locului atât a celor implicaţi cât şi a unor nobili
şi cnezi desemnaţi ca martori, trasarea cu grijă a
hotarelor cc au urmat linia munţilor, a dealurilor
sau cursul de ape, precum şi aşezarea pietrelor
de hotar. După marcarea hotarelor s-a stabilit ca
primul grup de cnezi să ia partea orientală a
acestora, în timp ce celălalt grup să ia părţile
occidentale. Iar acea parte care nu va respecta
Înţelegerea urma să plătească o amendă de 50 de
mărci în denari (cu precizarea făcută în
document că 1 marcă era calculată la 400 denari
noi). Precizarea din finalul documentului avea
să îşi găsească rostul 15 ani mai târziu, căci în 30
iunie şi 3 iulie 1433 71 Eberhard Sax, căpitan al
cetăţii Sf. Ladislau, dă de ştire că s-au prezentat
în faţa sa Dionisie şi Luca, fiii lui Roman, cnezi
de Bârzava în numele fraţilor şi al consângenilor, pentru a-i acuza pc Petru, fiul lui Iuga şi pc
Ladislau, fiul lui Filip, de asemenea cnezi de
Bârzava, că au ocupat câteva pământuri din
hotarele posesiunilor Maancho de pe râul
Maylathmaycho, posesiuni care fuseseră
hotărnicite în 1418. Acuzaţii au invocat tocmai
acea hotărnicire, afirmând că sunt nevinovaţi.
Ca urmare, după ascultarea părţilor, s-au
desemnat noi arbitri, nobili şi cnezi ai districtului Bârzava care, deplasându-se la faţa locului,
au constatat că Petru şi Ladislau au respectat cu
fidelitate hotarele trasate în urmă cu 15 ani.
După câte se pare, a fost vorba de urmaşii celor
care au intrat la hotărnicire în 1418 şi, la o
simplă privire se poate constata dezechilibrul
numeric între primul grup de cnezi ( 15
persoane) şi cel de-al doilea (3 persoane), fapt
care sugerează că pârâţii din anul 1433, proveniţi din primul grup, au încercat să îţi sporească
printr-o acuzaţie falsă părţile de stăpânire pe
seama celuilalt grup, însă procedurile judiciare
şi probitatea martorilor şi a arbitrilor a împiedicat acest lucru.
În fapt, întreg secolul luat în discuţie a
marcat o reaşezare a sistemului proprietăţii
funciare la nivelul Banatului cărăşan, în cadrul
căruia cnczimea română a fost nevoită să
găsească soluţii viabile pentru menţinerea
statutului său social-juridic privilegiat. Ceea ce
am dorit să reliefăm în studiul de faţă, reunind
cazuri şi exemple prezentate doar punctual în
literatura istoriografică de până acum, ţine de
71

Pesty Fr., op.cit., 344.

complexitatea fenomenului şi de particularităţile
zonei, astfel încât constatăm că o abordare
unilaterală şi nivelatoare nu se suprapune întru
totul realităţilor acelor vremuri. Căci regăsim
multiple reacţii ale cnezimii faţă de presiunile
sociale la care au fost supuşi, unele dintre ele
destul de violente, neinhi~ate de preeminenţa
socială a părţilor adverse. In privinţa scaunelor
de judecată, este dificil a se aprecia dacă ele au
decis în concordanţă cu interesele de drept,
pentru simplul motiv că, în foarte multe cazuri,
s-au păstrat documentele ce prezintă cauza, dar
nu şi cele care conţin verdictul. Interesante sunt
şi cele câteva documente care conţin plângeri
ale cnezilor, adresate autorităţilor locale sau
centrale, care definesc o anumită stare de spirit,
dar şi conştiinţa drepturilor lor care nu puteau fi
încălcate. Cel mai cunoscut document datează
din anul 1369 72 , fiind o petiţie adresată de
universitas Kenezyorum et aliorum Olaclzorum
de districtu Sebes banului Benedict Himfy, o
plângere care a cumulat o serie de nemulţumiri
provocate de prestarea unor obligaţii ce au
devenit excesive în timpul campaniei conduse
de Ludovic I împotriva ţaratului bulgar de la
Vidin al lui Straţimir şi apoi a conflictului cu
Valdislav Vlaicu al Ţării Româneşti, evenimente
ce s-au desfăşurat între anii 1365-1369.
Din jurul anul 1376 73 datează o plângere de
altă factură, locală, adresată de cnezii din
Călina, Remetea şi Fileşti stăpânului feudal al
locului, în acest caz fiind vorba de soţia lui
72
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acţiunile

militare

iniţiate de regalitate împotriva ţaratului bulgar şi al Ţării
Româneşti au solicitat un mare efort uman, material şi

financiar, concretizat astfel: in 1365, în decursul atacului
asupra Vidinului, cnezii bănăţeni şi oamenii lor l-au însoţit
pe rege în luptă, după care, odată cu crearea Banatului
Bulgariei, au intrat împreună cu voievodul Transilvaniei
în Vidin după obiceiul celor ce slujesc în oaste. În anul
următor, comunitatea românească a Caransebeşului, în
frunte cu cnezii săi, a dat în două rânduri găzduire
împăratului bizantin Ioan V Paleologu!, regelui Ludovic I
şi voievodului Dionisie al Transilvaniei, pentru care au
cheltuit 264 florini cei din târg şi 150 florini cei din
districtul Sebeş. Din acel moment, ei au ieşit la oaste cel
puţin de două ori pe an, au participat la terminarea
lucrărilor de fortificare a cetăţii Orşova 60 de cnezi alături
de 300 de oameni ai lor, au păstrat mereu în munţi 200 de
oameni, în timp ce 500 de oameni au rămas în cetatea
Mehadiei, cu scopul de a apăra această cale de acces. Şi,
peste toate acestea, ei şi familiile lor au avut de suferit de
pe urma faptului că pământurile şi casele lor au fost
distruse şi pustiite la trecerea oastei regale prin ţinut. Vezi
I.O. Suciu, Călătoria împăratului bizantin Ioan V
Paleologu! prin Banat. Mitropolia Banatului, 26, (1976),
1-4, 237-240; Francisc Pall, Encore un fois sur le voyage
diplomatique de Jean V Paleologue en 1365-1366.
RESEE. IX, (1971), 3, 535-540.
73
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Benedict Himfy, plângere prin care aceştia
prezentau vexaţiunile şi abuzurile comise
împotriva lor de către jude cu prilejul executării
obligaţiilor faţă de stăpân, la care s-au adăugat
mutarea lor din loc în loc, jecmăniri, pierderi suferite cu prilejul transportului bucatelor sau
greutăţi datorate conflictului din}re domeniul
feudal şi domeniul cetăţii Cuieşti. In urma acestor necazuri, mulţi cnezi cu oamenii lor au plecat, astfel încât autorii plângerii se considerau
îndreptăţiţi să plece şi ei acolo unde vor putea
trăi în cazul în care nu se vor îndrepta lucrurile.
Semnificativă ni se pare şi atitudinea de
protest a cnezilor şi nobililor districtului Almăj
care, în anul 1430, refuză se recunoască
autoritatea şi jurisdicţia lui Nicolae de Redwitz,
mare maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni,
devenit ban de Severin atunci când, după
dezastrul de sub cetatea Golubăţ din 1428,
Sigismund de Luxemburg a solicitat celebrului
ordin cavaleresc să preia apărarea frontierei
sudice a regatului, un experiment ce nu a dat
rezultatele scontate, după câte se pare şi datorită
incompatibilităţii dintre noii veniţi şi apărătorii
autohtoni ai locului. Astfel, în 21august1430 74 ,
Nicolae de Redwitz s-a plâns regelui că s-a
prezentat în faţa sa Emeric Himfy de Remetea
pentru a semnala o serie de litigii de stăpânire cu
cnezii şi nobilii din districtul Almăj, cerând
judecată şi dreptate. Or, deşi banul a convocat
părţile în faţa scaunului de judecată, nu s-a
prezentat decât nobilul Himfy, în timp ce
comunitatea almăjană a solicitat, prin Dionisie
de Almăj, judecata regală. Asistăm astfel la un
adevărat afront al comunităţii româneşti a
districtului, întemeiat după câte ni se pare pe un
precedent creat deja, căci cu doi ani în urmă, însuşi regele a condus adunarea nobililor, cnezilor
şi a altor stări din districtul Mehadia (învecinat
cu Almăjul), adunare în care s-a judecat
procesul dintre nobilii Deş de Timişel şi cnezii
de Kyrelmezeye, pomenit în paginile anterioare.
Nu se cunoaşte deznodământul procesului din
1430 însă, după dezastrul produs de incursiunea
otomană de la Dunăre din anul 1432, rolul
teutonilor se diminuează, pentru că în 1437
regele să încuviinţeze plecarea lor din zonă.
Dincolo de tensiunile sociale, politico-militare şi confesionale ale unei perioade ce a determinat însemnate mutaţii la nivelul societăţii

româneşti bănăţene, precum şi atitudini radicale
la nivelul cnczimii, informaţia documentară
trădează o viaţă cotidiană obişnuită (dar prea
puţin reflectată documentar), în care cnezul
continuă să-şi exercite atribuţiile specifice
statutului său social-juridic (regăsite mai târziu
în practicile uzuale ale nobililor români ai
Banatului), în pofida limitărilor care încep săi
se impun~ prin noua legislaţie socială a
regatului. Intâlnim astfel zălogiri, hotărniciri,
moşteniri,
înfrăţiri
pe moşie, protejarea
oamenilor lor, dar şi participări la campaniile
militare ale regatului - tot atâtea realităţi care
certifică faptul că, deşi decăderea cnezului
nerecunoscut oficial în stăpânirile sale de către
puterea centrală a fost ireversibilă, aceasta nu a
fost atât de abruptă, nici circumscrisă unui
anume moment istoric pe cât a lăsat să se
întrevadă la un moment dat literatura istoriografică românească. Oferim spre argumentare
câteva exemple: în septembrie 1355 bunăoară,
Ştefan, fiul lui Dominic, din familia cnezială
Baciu de Agriş a primit ca zălog un loc de moşie
la Guluez şi 20 de iugăre la Bai/a pentru o marcă
şi jumătate . Tot în acelaşi an se reglementează
şi dreptul de moştenire al Caterinci, soţia lui
Dominic al cnezului Baciu, care primeşte de la
Nicolae, fiul lui Iacob de Ciortea o parte din
moşia Guluez, reprezentând tradiţionala „quarta
puellaris" cuvenită fetelor, procedură regăsită în
cadrul dreptului de moştenire practicat de
familiile nobile bănăţene.
Stăpânirea asupra pământului a presupus,
desigur, şi atribuţii aferente faţă de lucrătorii
acestuia, precum şi o anumită solidarizare şi
protecţie atunci când situaţia o cerea. Astfel, în
1382 76 , un anume cnez Toma din satul
Zaruastelek a fost acuzat că îl proteja în satul
său pe iobagul Chorna al nobilului Ştefan Zekul,
care furase un cal de la nobilul Ştefan Himfy de
Remetea, deşi risca o amendă de 3 mărci.
Vicecomitele de Caraş şi juzii nobiliari îi cer
cnezului să îl predea şi, cum acesta nu se
conformează, îl condamnă la plata celor 3 mărci.
O cauză similară este semnalată în jurul anului
1390 77 , în cadrul căreia cnezul Bogdan al cetăţii
Cuieşti se pune chezaş pentru un oarecare
Bogdan, acuzat de furt şi reţinut de oficialii
moşiei Ersig ce aparţinea familiei Himfy, până
când acesta avea să fie judecat, dar după legea
75

românească.

" Pesty Fr., A Szorenyi bansag es Szoreny varmegye
tortenete, III, Budapesta, ( 1878), 24; L. Boldea, Noi date
asupra elitelor sociale româneşti bănăţene: familia Lazăr
de Almăj (secolele XV-XVI). Banatica, 17, (2005), 314315.
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D. Ţeicu, op.cit., 296.
Hurmuzaki. op.cit., 1/2. 276.
M. Holban. Din cronica relaţiilor. ., 294.

Un caz interesant datează din 27 octombrie
l 408 7x şi se referă la o încercare de înfrăţire pe
moşie mai puţin întâlnită în documente, dar
probabil nu străină de lumea cnezială
românească. Acum, magistrul Iacob Chep de
Gherteniş, vicecomite de Caraş, dă de ştire că
magistrul Ştefan Himfy a reclamat faptul că
numitul Gheorghe, cnezul său din posesiunea
Pachach (in possessione sua pachacha vaca ta
Kenesiatum perpetualem habuisset) a încercat
să-şi asocieze un condivizional pe cnezatul său
fără învoirea stăpânului său feudal, fapt care
leza preeminenţa stăpânului de drept al
lntregului domeniu. Drept pentru care, adunarea
nobililor din districtul Izvoarele Caraşului a
hotărât că sus-numitul cnez nu poate să facă
acest lucru fără aprobarea nobilului Himfy. În
opinia noastră, acţiunea cnezului Gheorghe a
fost motivată de apelul la cutumele ce au
reglementat raporturile de stăpânire asupra
pământului înainte de reformele Angevinilor,
când era în atributul cnezului şi în practica
vremii dreptul de înfrăţire pe moşie. Subordonarea cnezului unui alt stăpân şi integrarea
cnezatului său în alt patrimoniu funciar au
schimbat datele problemei, or, cnezul Gheorghe
pare a încerca să eludeze această constrângere.
Numai că regulile jocului date de noile norme
juridice în vigoare a determinat adunarea
districtuală să protejeze interesele noului stăpân.
Regăsim o atitudine asemănătoare aproape
de mijlocul secolului al XV-lea, în anul 1437 79
când, în ziua de 20 iulie, un Gheorghe, fiul lui
Marigius, cnez de Izvoarele Caraşului, strămută
cu forţa câţiva iobagi ai nobilei doamne Anca
(Anka), văduva lui Emeric Himfy, în pofida
împotrivirii aduse în faţa vicecomitelui de către
nobilul Mihail Bodor de Agriş, slujitorul nobilei
doamne. Nu putem să nu ne interogăm asupra
faptului că, în ciuda opreliştilor prin care
legislaţia în vigoare a restricţionat încă din
secolul trecut o serie de drepturi deţinute în
vechime de cnezimea română, unii reprezentanţi
ai acesteia au încercat să le ocolească,
expunându-se consecinţelor ce puteau decurge
din atitudinea de insubordonare.
În sfârşit, nu putem încheia fără a sublinia şi
faptul că, în această sută de ani discutată,
credincioasele slujbe militare pe care cnezimea
le-a prestat mereu faţă de regalitate şi care au
stat la temelia confirmării unei părţi a acesteia ca
şi nobili recunoscuţi ai regatului, au continuat şi
în secolul al XV-lea, unii cnezi făcându-se
7

"
79

Pesty Fr., Krass6 .„ lll, 263.
Ibidem, 359.

remarcaţi de puterea centrală. Astfel, Sigismund
de Luxemburg confirmă în anul 1406 80 familia
cnezială a lui Dionisie, fiul lui Ciucă în
posesiunea Mihălenţ din districtul Comiat, ca
recompensă pentru serviciile militare aduse în
mai mulţe expediţii, cu deosebire în războiul din
Bosnia. In 1420K 1 acelaşi rege confirmă familia
cnezilor de Măgoia din districtul Comiat în
stăpânirea a trei cnezate, ca urmare a meritelor
dovedite în luptele cu turcii de la Severin. În
fine, „campania cea lungă", precum şi bătălia de
la Vama prilejuiesc afirmarea altor cnezi români
bănăţeni, cum a fost o întreagă familie cnezială
din MehadiaK 2 sau Petru de Bercgsău. Grav rănit
de ieniceri la Vama, acesta din urmă va fi
innobilat în 1447 de către Iancu de Hunedoara 83 .
Pentru a concluziona, întreaga noastră
introspecţie în planul social al Banatului cărăşan
medieval a intenţionat să reliefeze noi modalităţi
de interpretare a raporturilor dintre nobili şi
cnezi, restructurate începând cu a doua jumătate
a secolului al XIV-lea ca o consecinţă a
reformelor sociale impuse în regatul maghiar de
noua dinastie Angevină. Am distins, în primul
rând, o diferenţă sensibilă în modul în care au
evoluat cnezii ce nu au obţinut reconfirmarea
regală în stăpânirile lor, decăzând astfel în
ierarhia socială, şi cnezii nobili ce au primit
actele doveditoare ale statutului lor nobiliar,
încadrându-se treptat în nobilimea regatului pe
parcursul secolului al XV-lea. La nivelul
Banatului de deal şi de munte această distincţie
este mult mai evidentă, determinată fiind de atât
de poziţia geo-strategică, de frontieră sudică a
regatului, cât şi de particularităţile de relief, care
au permis conservarea unei masive comunităţi
româneşti ce a evoluat potrivit canoanelor
sociale şi juridice ale vremii. Nu au lipsit
imixtiunile străine în sistemul proprietăţii
funciare bănăţene, dar ele s-au produs, după câte
am văzut, în acea zonă limitrofă, situată la
trecerea dinspre banatul de Severin înspre
comitatul Timiş, acolo unde râul Bârzava
coboară de pe rama Munţilor Dognecei spre
câmpia ce îi poartă numele, una din extrem de
puţinele zone de câmpie ale Banatului cărăşan.

"" Hurmuzaki, op.cit., li/I, 445.
"' Ibidem, 51 I.
2
• A fost vorba de Ladislau, Ioan, Mihail, fiii lui Nicolae,
de Petru şi Ladislau, fiii lui Novac şi de Rada Ioan ce
primesc cu titlul nouă danie părţi din posesiunile
Mehadica, Cebnic şi Pârvova din districtul Mehadia,
alături de nobilii Ştefan şi Ladislau de Gârlişte. Vezi Pesty
Fr„ A Szorenyi bdnsag..„ li, 366.
1
' Mihail P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane. Iancu
de Hunedoara, Bucureşti, (I 974), 69.
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În acest spaţiu s-a putut distinge cel mai bine un
întreit raport, adeseori conflictual, între cnezi şi
nobilii alogeni, între cnezi şi cnezii nobili
români, precum şi între diferitele grupuri de
cnezi români bănăţeni. A rezultat astfel o
problematică complexă, care s-a centrat pe
stăpânirea asupra pământului, din care a rezultat
un lung şir de conflicte, ce au oscilat între cadrul
legal al scaunelor de judecată şi variatele forme
de manifestare violentă, ieşite, evident, din
legalitate.
În privinţa generalizatei probleme a
stăpânirii asupra pământului, am distins
modalităţi diferite de abordare şi manifestare,
care s-au reflectat în mod particular la nivelul
raporturilor dintre cnezii români şi nobilii
alogeni, dar şi între cnezii români şi nobilii
români bănăţeni. În primul caz, uzurpările în
forţă par a fi fost calea cea mai directă prin care
demente străine de comunitatea românească a
Banatului de deal şi de munte au pătruns în
sistemul proprietăţii funciare al zonei, cazul
familiilor Himfy de Remetea, Chep de Gherteniş
sau Ioan Pecenegul fiind ilustrative. Posesiunile
vizate au aparţinut unor cnezi bănăţeni, iar
modalităţile prin care aceşti nobili şi-au însuşit
sate întregi au împletit acţiunile juridice cu
violenţele fizice. Acolo unde nu au existat acte
de stăpânire pe care cnezii să le poată
contrapune pretenţiilor uzurpatoare ale nobililor
alogeni, scaunele de judecată au decis fără
excepţie, dar, trebuie recunoscut, în spiritul
legislaţiei în vigoare (restrictivă şi nivelatoare
însă) întotdeauna în favoarea temeiului de drept
şi în defavoare tradiţiei cutumiare. De remarcat
însă faptul că informaţia documentară vorbeşte
în anumite cazuri de distrugerea deliberată, prin
incendierea caselor cneziale, a unor acte ce le
certificau dreptul de stăpânire asupra satelor lor,
ceea ce, dincolo de aspectul moral al situaţiei, ne
indică o anumită atitudine şi un anumit
comportament ce a însoţit procesul de
redesenare al sistemului patrimonial bănăţean,
în special în zona de interferenţă Ia care ne-am
referit, ce trebuie atribuit însă întregii lumi a
stăpânilor feudali de pământuri, şi nu doar ca o
particularitate a ţinutului. Şi, dacă mai punem la
socoteală faptul
că, în anumite cazuri,
intermediari ai unor asemenea forme de preluare
forţată a dreptului de stăpânire funciară s-au
dovedit a fi tot cnezi bănăţeni, nu putem să nu ne
interogăm
asupra motivaţiilor ce le-au
determinat acţiunile ostile, ce par a fi departe de
ceea ce s-ar aştepta de la o anumită solidaritate
de grup social sau etnic. Dar, încă o dată, nu
credem că aceştia au fost parametrii
152

predominanţi după

care a funcţionat societatea
a acelor timpuri. Căci, în
situaţiile în care cnezii români au putut dovedi în
faţa scaunelor de judecată îndreptăţirea cauzei
lor prin prezentarea actelor de stăpânire, cum a
fost cazul cnezilor din familia lui Baciu din
Agriş, a stăpânirilor voievodului Lupcin sau ale
cnezilor din Nexefalva, decizia s-a acordat în
favoarea lor, iar posesiunile care iniţial Ie-au
fost uzurpate sau confiscate, Ie-au fost redate
prin autoritatea judiciară a ţinutului. Problema
este însă câţi dintre cnezii români bănăţeni au
ajuns să deţină asemenea acte, fără a urma în
timp ascensiunea spre statutul de cnezi nobili?
Răspunsul considerăm că este acela că numărul
lor trebuie că a fost destul de scăzut, de unde şi
evoluţia lor ulterioară, descendentă în ierarhia
socială a Banatului.
Pe de-altă parte, analizând raporturile dintre
cnezii locali şi nobilii români bănăţeni, ne-a
atras atenţia o situaţie oarecum diferită, în care
modalităţile prin care cnezii nobili au reuşit să
îşi creeze un ascendent asupra emulilor lor mai
vitregiţi de soartă au evitat acţiunile în forţă, dar
şi-au dovedit aceeaşi eficienţă practică. Căci,
uzând de sistemul înfrăţirii pe moşie, al
condivizionalităţii, Ia un moment dat nobilii au
reuşit să tranşeze dreptul de stăpânire în
favoarea lor. Fie că a fost vorba de mai multe
ramuri ale aceleiaşi familii ce şi-au stăpânit
pământurile în comun încă din vechime, dintre
care doar unii au reuşit să dobândească acte
oficiale de stăpânire, în timp ce ceilalţi au
invocat cutuma de partea lor (ce nu a mai avut
valabilitate de la un moment dat), fie că unii
cnezi au acceptat în mod deliberat indiviziunea
cu familii nobile române pentru a obţine
protecţia acestora faţă de alte presiuni venite din
partea unor elemente străine locului, rezultatul a
fost acelaşi atunci când s-a ajuns în faţa
scaunului de judecată - preeminenţa socialjuridică a celor din urmă a surclasat vechiul
drept cutumiar. Exemplele oferite de familiile
Deş de Timişel şi Mâtnic de Ohaba Mâtnic sunt
elocvente din acest punct de vedere. Rămâne
însă, ca imagine particulară a zonei, acest dublu
raport ce s-a constituit în timp între nobilii
alogeni şi cnezii români, dar şi între nobilii
români de origine cnezială ei înşişi şi cnezii
bănăţeni de rând.
Pe de-altă parte, întreaga problematică a
stăpânirii asupra pământului, cu formele sale
diferite de manifestare, a generat soluţii variate
de rezolvare litigiilor, ce au alternat legalitatea
cu violenţa individuală sau de grup. Cazul clasic
a fost, fără îndoială, judecata în faţa autorităţilor
medievală bănăţeană

locale sau centrale, dar este evident faptul că
deciziile scaunelor de judecată au fost, în
majoritatea cazurilor, defavorabile cnezimii,
lipsită tocmai de principalul argument ce ar fi
putut funcţiona în apărarea sa - actul scris
doveditor. Neajunsurilor şi vexaţii lor de tot felul
cnezii le-au răspuns adesea printr-o serie de
plângeri (cum au fost cele din anii 1369, 1376
sau 1430), ce îşi dovedesc astăzi utilitatea
tocmai datorită faptului că exprimă o serie de
realităţi ce ar fi fost mai greu detectabile din
limbajul adeseori sec al documentelor. Dar,
atunci când mijloacele legale s-au dovedit a fi
insuficiente, s-a ajuns la atitudini radicale,
violente, la atacuri, jefuiri, incendieri, omucideri
- o imagine deloc străină oricăror timpuri sau
vremuri. Este interesant de remarcat că
protagonişti ai unor asemenea scene au fost cu
predilecţie nobilii alogeni şi cnezii bănăţeni, fapt
motivat, în opinia noastră, mai puţin de
elementul etnic, şi mai mult de modul în care cei
dintâi au pătruns în zonă şi s-au suprapus peste
un sistem patrimonial ce îşi avea deja stăpânii,
recunoscuţi sau nu de către puterea centrală. O
simplă derulare a exemplelor oferite ne conduce
însă la întrebarea - care parte a fost mai
violentă? Probabil că răspunsul ţine de o altă
întrebare ce decurge din întreg contextul vremii:
care parte a fost mai prejudiciată în timp? Or, din
acest punct de vedere, nu există vreun echivoc.
Pe de-altă parte, relaţiile conflictuale dintre
nobilii şi cnezii români bănăţeni par a se fi
manifestat într-o altă tonalitate, mai atenuată,
dar, în fond, cu aceeaşi finalitate - aceea că
statutul nobiliar, recunoscut ca atare de
autorităţile statului, a avut întotdeauna câştig de
cauză în faţa tradiţiei, a cutumei. La urma
urmelor, avem de-a face cu atitudini diferite
generate de abordări diferite, căci într-un fel a
fost percepută uzurparea, chiar dacă s-a plecat
de la o bază legală - aceea a donaţiei regale, şi
altfel a fost acceptată deposedarea prin manevrarea dreptului de stăpânire în indiviziune.
Dincolo de toate aceste aspecte conflictuale,
a căror reflectarea documentară este mult mai
bine reprezentată, considerăm că normalitatea
vieţii cotidiene a predominat şi în acele vremuri,
fapt ilustrat de o serie de documente care fac
referire la practici şi atitudini obişnuite condiţiei
unui anumit palier social. Zălogiri, hotărniciri,
înfrăţiri
pe moşie, moşteniri, prestarea
serviciilor militare - tot atâtea ipostaze specifice
unei categorii sociale ce s-a constituit în elita
socială a Banatului cărăşan încă din perioada
arpadiană, pentru ca mai apoi să le transmită în
forme prea puţin alterate acelor cnezi care au

reuşit

ascensiunea în ierarhia socială prin
a statutului lor privilegiat.
În consecinţă, asistăm la un secol de istorie
socială, în care evoluţia cnezimii române
bănăţene
a cunoscut variate forme de
manifestare, de la ascensiunea ierarhică a unora,
la decăderea altora la nivelul palierelor
inferioare ale societăţii bănăţene. Numai că, în
opinia noastră, procesul a fost gradual, nuanţat,
cu suişuri şi coborâşuri, în cadrul căruia
banalitatea unei existenţe cotidiene a alternat cu
momentele de tensiune socială, politico-militară
sau confesională, faţă de care cnezimea a
reacţionat
în maniere diferite, adaptate
problemelor cărora a trebuit să le facă faţă, în
încercarea de a prezerva cât mai mult din
vechiul lor statut economic şi social.
recunoaşterea oficială

NOBLES ET KNEZES BANATIENS - DES
NOUVELLESREFLEXIONSSUR
QUELQUES MUTATIONS SOCIALES
Resume
Le probleme concernant I' evolution des
knezes dans l'espace roumain medieval, en
general, et des knezes roumains transylvains et
banatiens, en part icu Iier, a con nu des longues
debats dans I'historiographie roumaine du
dernier siecle, Ies opinions, Ies contradictions
ou Ies certitudes se manifestant sur un champ
relativement fertile du point de vue
documentaire, fait qui a determine des
contri bution s
se ienti fiq ues,
nom breuses
variables du point de vue de leur valeur et
importance, mais pleinement determines pour
donner des reponses qualifies sur des quelques
interrogations vis-a-vis de la construction des
elites sociales roumaines medievales. Nous
n'avons aucunement l'intention de reprendre
cette discussion, du point de vue de la position
relative â ce que Ies knezes roumains aient
represente dans le Moyen Age transylvain ou
banatien, en depit du fait que ce sujet n'est pas
encore epuise pleinement, etant donne le fait
que des nouvelles informations documentaires
peuvent
apparaître
et
Ies
modal ites
d'interpretation historique contiennent encore
beaucoup d'elements polemiques pour qu'on
arrive â une conclusion finale et unitaire dans
son acception au niveau de la recherche
medieviste roumaine. C'est a remarquer
neanmoins I' evolution des theories vis-a-vis du
role et de la place de la noblesse roumaine dans
la societe medievale de la Transylvanie et du
153

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

Banat, determine par le stade des recherches
historiques, par des courants et des tendances de
l'historiographie, partagees par Ies auteurs qui
ont aborde ce sort de problemes, y ajoutant Ies
methodologies utilisees ou des conditionnements ideologiques, toutes exer9ant des
pressions qui ont distorsionne quelquefois Ies
resultats des recherches publies. Ni le dialogue
avec l'historiographie hongroise, beaucoup plus
avantagee par ('acces plus facile aux ressources
documentaires, n ·a pas eu le rendement espere,
tant que ce "dialogue" a ete en realite un
dialogue des sourds, fonde sur des considerants
nationalistes, Ies acteurs de ce dialogue n'ayant
aucunement la puissance de Ies depasser en
faveur d'un correcte traitement applique aux
realites specifiques pour une societe comme
celle medievale, qui a evolue sur des
coordonnees totalement differentes d'une
epoque plus ou moi ns proche de nos jours.
L 'etude des elites roumaines du Banat
medieval a favori se I' approchement du milieu
social dans lequel celles-ci ont evolue, en
partant du stade de knezes meconnus du point de
dans
leurs
possess1ons
vue
officiel
patrimoniales, vers celui ou ces nobles
obtiennent des documents probatoires pour leur
droit de maîtrise fonciere, dans le siecle suivant
acquierant le statut de nobilite, selon Ies
documents de chancellerie qui accompagnent
Ies actes de propriete. Tout en suivant cette
perspective, l'etude des plusieurs documents
envisageant un siecle tout entier - 1350-1450 periode nevralgique, definitoire pour le profile
ulterieur, tant pour celui des knezes, que de la
noblesse, nous avait permis une introspection
plus detaille dans Ies rapports d'entre Ies nobles
et Ies knezes banatiens, marquee par des
exemples concretes, dont la finalite pourrait
offrir une nouvelle dimensionau paysage social
du Banat Montagneux medieval.
L'equation sociale que nous la proposons prit
en consideration un triple rapport etabli au
niveau de la contree, tout en partant de la
nouvelle legislation introduite par la dynastie
Angevine, entre Ies knezes habituels ( qui n 'ont
pas encore obtenu Ies documents de
confirmation dans leurs anciennes possessions),
Ies knezes nobles roumains (reconnus par le
pouvoir central par Ies actes de nouveau don
conferts juste dans cette periode) et Ies nobles
allogenes, etablis dans la zone grâce a des dons
royaux, ceux-ci se manifestant en un element
perturbateur, qui va compliquer le processus de
redesignage des superstructures sociales
banatiennes.
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li faut preciser, avant tout, qu'il s'agit d'un
rapport sensiblement different d'une zone a
I' autre, car le Banat coli inaire et montagneux
avait ses traits specifiques, avec ses huit districts
privilegies (circonscrits en general au Banat de
Severin), plus proteges des immixtions externes,
le Banat de la zone de plaine du comitat de
Timis, favorable au developpement des grands
domaines foncieres, donc interessant pour la
noblesse du royaume ou pour ses dignitaires.
C' est extremement interessant I' espace
d'interference d'entre Ies deux zones, la ou Ies
frictions determines par le droit de maîtrise sur
Ies terres ont ete beaucoup plus virulentes en
mesure qu'ici se sont intersectes trois groupes
d'interesses: celui des knezes habituels, situes
sous des diverses formes de subordination et qui
cherchent garder un part de leurs possessions
foncieres; celui des knezes nobles roumains,
deja possesseurs des nouveaux titres de dons,
qui vont consolider leurs possessions foncieres;
celui des nobles allogenes doues avec des terres
dans cette zone par la cour royal, sans aucune
doute, la fraction puissamment interessee dans
l'extension la plus rapide possible, donc plus
brutale, des possessions foncieres. Cet etude est
consacre juste a cette zone intermediaire car,
selon notre opinion, on trouve ici la typologie la
plus relevante concernant Ies conflits pour la
maîtrise, tels comme se sont manifestes ceux-ci
pendant le XIV-e siecle et dans la premiere
moitie du XY-e siecle, alors quand on a
"redessine", selon la nouvelle legislation, le
systeme foncier banatien. En consequence, on
peut reconnaître cette ligne de demarcation aux
frontieres qui separaient le comitat de Timis de
l'espace des huit districts privilegies de Caraş,
de Lugoj, de Sebes, de Comiat, de Izvoarele
Caraşului et de Barzava se manifestant Ies plus
nombreuses confrontations entre Ies nobles et
Ies knezes, tranches presque toujours en faveur
de la derniere categorie. Dans nosjours, ii s'agit
du coin nord-ouest du departement de Caraş
Severin, la ou le cours de la riviere de Bârzava
quitte la zone collinaire et montagneuse de
Dognecea vers la plaine de Timis, dans l'areel
des localites de Berzovia, de Ghertenis, de
Ramna, et de Sosdea. Du point de vue
geographique ii s'agit de la seule zone de plaine
du Banat de Caraş, fait qui renforce
l'argumentation vis-a-vis du puissant interet des
elements allogenes pour ces endroits.
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ALBERTUS ARCHIDIACONUS THEMESIENSIS.
ÎNTRE CELE TEMPORALE ŞI CELE SPIRITUALE
Adrian Magi na'
Cuvinte cheie: Albertus Archidiaconus, Timiş, Banat.
Mots cles: Albertus Archidiaconus, Timiş, Banat.
În prima jumătate a secolului al XV-iea o
între două familii proeminente ale
Banatului de câmpie - Himfy şi Dancs 1 - a dat
posibilitatea afirmării lui Albert arhidiacon de
Timiş şi vicar general al episcopiei Cenadului.
Personajul în cauză era deja cunoscut în
istoriografia mai veche 2 dar actele emanate cu
această ocazie oferă cele mai consistente indicii
despre activitatea sa şi sfera de competenţă a
instituţiei pe care o coordona. Se pot urmări
astfel atribuţiile unui oficial al bisericii romanocatolice din Banat prin prisma celor două funcţii
deţinute: arhidiacon şi vicar episcopal.
Instituţia arhidiaconatului îşi găseşte originea în primele secole ale bisericii creştine, fiind
menţionată - cu evidente competenţe incipiente
- încă din secolul al IV-iea. Modelul a fost preluat de biserica apuseană în secolul VIII atingând apogeul în secolele XI-XIII. Până la mijlocul veacului al XVI-iea la Conciliul de la Trento
arhidiaconul, membru al capitlului catedral în
acelaşi timp, avea în teritoriu o autoritate comparabilă cu aceea a superiorului său canonic,
episcopul. Hotărârile tridentine au redus drastic
sfera de competenţă a acestui oficial ecleziastic,
duc,ând în timp la disoluţia instituţiei 3 •
In cadrul Regatului maghiar biserica romano-catolică a preluat modelul organizatoric al
instituţiilor pe filieră germană sau italiană. În
acest sens putem urmări şi întemeierea diecezei
Cenadului care îşi leagă numele de veneţianului
Gerardo de Sagredo. La fel ca şi în celelalte
dispută

episcopii maghiare în dieceza bănăţeană au fost
implementate toate instituţiile subdiacente
printre care se numără şi arhidiaconatul. Primele
ştiri despre existenţa acestor oficiali ai bisericii
în Banat sunt destul de târzii, provenind de la
sfârşitul secolului al XIII-iea. Faptul trebuie pus
în legătură cu întinderea graduală a autorităţii
episcopale în teritoriu. Primul arhidiacon
mentionat în documente este din anul 1285 în
distr'ictul arhidiaconal de dincolo de Mureş. În
acelaşi an este amintit şi arhidiaconul de Caraş,
pentru ca trei ani mai t~rziu să fie pomeniţi cei
de Arad şi de Keve. In mod surprinzător în
zonele cel mai bine populate de credincioşii
romano-catolici, Timiş şi Cenad, aceşti oficiali
sunt amintiţi doar în 1322 respectiv 1333.
Relativ în aceeaşi perioadă sunt amintite alte
două districte arhidiaconale, Torontal, în 1329
care prelua de fapt jurisdicţia deţinută anterior
de arhidiaconatul de Keve, şi Sebeş în 1334 4 .
Structura instituţională a celor şapte districte
conduse de arhidiaconi a rămas neschimbată
până la ocuparea Banatului de către otomani la
mijlocul secolului al XVI-iea.
În cazul ungar autoritatea arhidiaconului se
suprapunea în teritori~ autorităţii politice
reprezentate de comitat. In episcopia de Cenad
excepţia o face districtul de dincolo de Mureş a
cărui întemeiere a fost legată de existenţa
capitlului asociat dedicat Mântuitorului;.
Pentru situaţia din Ungaria articolul lui Erszegi Geza,
Esperes. Korai magyar tiirteneti lexikon (9-14 szazad),
Budapesta, (1994), 198-199 şi foarte bine documentatul
studiu al lui Szeredy J6zsef, Egyhazjog, voi. I, Pecs,
( 1879). Pentru cazul diecezei de Cenad: Borovszky S., op.
cit., 346-456; Szentklăroy Jenă, A csanad egyhazmegye
plebaniak tiirtenete, voi. I, Budapesta, ( 1898); Koszta
Lăszl6, Oei - Magyarorszăg egyhăzi topogrăfiăja a
kăzepkoban. De! Alfiild es Szer, Szeged, (2000), 41-77;
Petrovics Istvan, A Duna-Tisza-Maros-kăz es Temesvăr
egyhăzi viszonyai a kăzepkorban. Erdelyi varostiirteneti
tanulmanyok, Miercurea Ciuc, (2003), 43-68; Dumitru
Ţeicu, Geografia eclesiastică a Banatului medieval, ClujNapoca, (2007), 14-20.
5
Szentklăray J „ op. cit„ 15-21.
4

'Muzeul Banatului Montan, Bd. Republicii, nr.10, Reşita,
e-mail: adimagina@gmail.com.
'Pentru cele două familii sunt utile informatiile oferite de
Lendvai Miklos, Temesvarmegye nem~s csaladjai,
Budapesta, ( 1896), 34; 67-68.
2
În acest sens Borovszky Samu, Csanad varmegye
tiirtenete 1715-ig, voi. I, Budapesta, ( 1896), 405-406.
'Introduceri utile în subiect în articolul lui B. Panzram,
Archidiakon. Lexikon des Mittelaters, ed. J.B. Metzler,
(2000), col. 896-897; sau în Enciclopedia Catholica, voi.
I, sub voce -archdeacon. Hotărârile tridentine pot fi găsite
în original în Sacrosancti el oecumenici Concilii
Tridentini. Tyrnavia, I 765 sau în traducerea engleză a lui
J. Waterworth, The Cou11cil of Trent, Londra, ( 1848).
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Aşa cum aminteam arhidiaconii proveneau
dintre membrii capitlurilor catedrale deţinând şi
funcţia de canonic. Se pare că în unele cazuri
exista o legătură inseparabilă între funcţia ~e
decan al capitlului şi aceea de arhidiacon 6 • In
perioada secolelor XIII-XV autoritatea arhidiaconilor este distinctă de a episcopului intrând
uneori în conflict cu drepturile titularilor diecezei. Cele mai semnificative competenţe erau
atât de natură spirituală cât şi temporală: ajutau
episcopii la slujbele importante, examinau şi
prezentau novicii episcopului, introduceau în
funcţii clerul secular şi cel monahal (abaţii),
supravegheau clericii din sfera lor de autoritate,
se îngrijeau de lăcaşurile de cult din subordine,
supravegheau veniturile bisericeşti, puteau ţine
acel sinodus archidiaconalis, la care participau
atât preoţii din subordine cât şi mirenii care urmau
să fie judecaţi din anumite pricini. Cele mai importante atribuţii erau aceea de a ţine un tribunal
arhidiaconal, în care puteau interveni în problemele de drept marital, moral şi disciplină, posibilitatea de a introduce cenzura ecleziastică, de a
excomunica şi de a face vizitaţii canonice în
districtul subordonat. Această din urmă competenţă, împreună cu dreptul de a judeca cauze
matrimoniale şi criminale, le sunt îngrădite
arhidiaconilor în urma Conciliului de la Trento.
Tot atunci îşi pierd şi dreptul de a mai excomunica
sau de a lua măsuri speciale împotriva clerului
subordonat. Vizitaţi a canonică de care aminteam
era considerată, probabil, cel mai reprezentativ
drept arhidiaconal deoarece oficialul îşi vizita
anual districtul din subordine colectând cu această ocazie şi o taxă de la preoţi numită procuratio 7 •
De foarte multe ori drepturile şi îndatoririle
arhidiaconului se intersectau cu acelea ale
vicarului episcopal care era ales de cele mai multe
ori din rândul corpului arhidiaconal. Iniţial
vicarul a apărut pentru a suplini lipsa unui titular
al diecezei dar în timp se coagulează definitiv ca
o instituţie, impunându-se pe la mijlocul secolului
al XIV-iea. In această funcţie erau aleşi sau numiţi
de obicei arhidiaconii care aveau licenţa sau
doctoratul în drept canonic. Situaţia este
conformă cu prevederile sinodului de la Buda
care cerea ca arhidiaconii să aibă aceleaşi studii
pentru a accede în funcţie. Cele mai multe cazuri
în care vicarii episcopali erau implicaţi erau de
natură patrimonială, subsumate acelor causae
matrimoniales. Frecvent apare în practica juridică
a acestor vicari probleme de matrimoniu şi

Kăroly Vekov, Locul de adeverire din Alba-Iulia
(secolele Xlll-XVI), Cluj-Napoca, (2003), 120.
7
Szeredy J., op. cit„ 516-521; Szentklăray J., op. cit„ 7-8.

6

156

consecinţele acestuia dar şi aspecte legate de
dreptul de moştenire pe linie feminină, quarta
filialis sau quarta puellaris. Un ultim aspect care
trebuie menţionat este dreptul vicarilor de a
controla dogma şi practicile religioase având
certe competente în combaterea ereziei 8 •
În cazul ofi~ialului ecleziastic la care mă voi
referi, cele două sfere de competenţă se suprapun, el fiind atât arhidiacon de Timiş cât şi vicar
episcopal în acelaşi timp. De la primul arhidiacon de care se ştie, Ştefan, şi până la ultimul,
George Komlosi, până în prezent sunt cunoscute
16 persoane care s-au succedat în funcţia
arhidiaconală a Timişului 9 • Acest arhidiaconat
era cel mai reprezentativ din dieceza Cenadului
ca întindere teritorială şi număr de localităţi. Era
împărţit în trei decanate: de dincoace de Timiş
cu 30 de localităţi, dintre Timiş şi Bârzava cu 28
şi dintre cele două Timişuri cu 26 de localităţi,
însumând aşadar 84 de aşezări 10 •
Despre Albert, al nouălea arhidiacon de Timiş
dintre cei cunoscuţi, nu ştim nimic ~nterior primei
sale apariţii pe acest post în 1427. In mod similar
celorlalţi este posibil ca şi el să fi avut studii
superioare. Singurul student cu acest nume
provenind din Banat a fost Albert de Kerot,
familiar al prepozitului de Cenad şi viitor episcop,
Ladislau Marczali. Împreună cu alţi patru studenţi
era înmatriculat la Universitatea din Viena în anul
1419 11 • Există probabilitatea ca cel care a studiat
la Viena în acel an să fie identic cu viitorul
arhidiacon. În 1423 Ladislau Marczali a ocupat
scaunul episcopal de la Cenad 12 şi este posibil să
şi fi propulsat familiarul în funcţia arhidiaconală.
Actul din 13 aprilie 1427 reprezintă prima
menţiune a lui ca titular al acestui oficiu 13 • Până în
anul 1433 prezenţa sa este consemnată în alte
patru documente emise de capitlul din Cenad în
diverse probleme de patrimoniu 14 • Fiind unul
dintre canonicii capitulari Albert rezida în Cenad,
atribuţiile sale în teritoriu fiind exercitate prin

'Adinei Dincă, Vicarii generali ai episcopului Transilvaniei în secolul al XIV-iea, în curs de apariţie în Anuarul
Institutului de Istorie „ Geoge Bari(". Mulţumesc pe
acestă cale colegului şi prietenului A. Dincă pentru că mia pus la dispoziţie acest material; K. Vekov, op. cit., 115
pentru prevederile sinodului de la Buda.
9
Borovszky S„ op. cit„ 404-407.
111
Szentklăroy J„ op. cit„ 36-40.
11
Costin Feneşan, Studenţi din Banat la universităţile
străine până la 1552. RI, ( 1976), 1956.
12
Borovszky S„ op. cit„ 359.
13
Pesty Fryges, Oklevelek Temesvarmegye es
Temesvarvaros tortenetehez, ed. Ortvay Tivadar, voi. I,
614 în formula Albertho Themesiensi. Documentul este
publicat de editor fără datarea exactă a zilei. Pentru data
exactă Borovszky S„ op. cit„ 405.
14

Ibidem.

intermediul unor subordonaţi, în acest sens fiind
amintit vice-arhidiaconul Ştefan de Timişoara în
1435 15 •
Conflictul de care aminteam ivit între familiile
Himfy şi Dancs în problema bunurilor de
provenienţă maritală a necesitat intervenţia un!-li
oficial al bisericii pentru medierea disputei. In
aceste condiţii Albert este numit vicar episcopal
cu scopul de a soluţiona problema. Cazul nu este
singular în dieceza bănăţeană, primul vicar
episcopal cunoscut, Iacob, fiind numit de către
episcopul Ioan în 1391 tot pentru a rezolva o
dispută atribuită acelor causae matrimoniales 11'.
Dreptul canonic prevedea numirea unui vicar în
anumite cazuri: al îmbolnăvirii episcopului, a
întinderii extreme a diecezei care ar fi fost greu de
guvernat sau pentru rezolvarea unor cazuri speciale, aşa cum sunt cele legate de matrimoniu 17 •
Spre diferenţă de Cenad, în Transilvania apariţia
instituţiei vicariale a fost pusă în legătură cu
exercitarea atribuţiilor episcopale în absenţa unui
titular al diecezei 18 •
În perioada 19 august 1433 - 12 martie 1435
Albert emite un număr de 13 documente la care se
adaugă alte patru acte care îi sunt adresate, toate
ln legătură cu disputa inter-nobiliară amintită 19 •
Numărul relativ mare de acte pentru o perioadă
scurtă de timp, emise de către acest oficial a dat
posibilitatea conturării unor aspecte privind sfera
sa de competenţă. Încă din primul document se
intitulează archidiaconus Temesiensis, canonicus
et vicarius ecclesiae Chanadiensis 211 , cumulând
astfel o dublă autoritate jurisdicţională. În alte
câteva documente apare formula vicarius in
spiritualibus generalis 21 ceea ce indică o sferă de
competenţă lărgită a deţinătorului funcţiei.
Intervenţia lui Albert în disputa dintre Himfy
şi Dancs face parte, după cum aminteam, din
sfera de jurisdicţie a vicarului şi mai puţin de pe
poziţia arhidiaconului. Alături de problemele
juridice poate fi urmărită şi colaborarea între
diferitele segmente ale ierarhiei ecleziastice din
teritoriu pentru că cele mai multe scrisori sunt
adresate preoţilor din Cuieşti, Remetea, Halimba
şi Duboz 22 , actori care relaţionează direct cu cei
aflaţi în conflict. Nereuşita soluţionării paşnice a
15
Magyar Orszagos Leveltar, Diplomatikai Leveltar (în
continuare Dl.), 54909. Atribuţiile vice-arhidiaconului la
Szeredy J., op. cit., 521-526.
11
' Dl. 42478.
17
Szeredy J., op. cit., 51 O.
"Adinei Dincă, op. cit.
"Vezi anexele.
211
Dl. 54821.
" Dl.54829, Dl. 54833.
"A se vedea anexele.

disputei a generat reacţia oficialului bisericesc
prin apelul la cea mai serioasă metodă coercitivă,
interdictul eclezias-tic, aruncat asupra familiei
Himfy în 1435, fapt ce presupunea o izolare
extremă, nobililor respectivi fiindu-le refuzate
orice fel de servicii religioase iar pe de altă parte
membrilor comunitătii fiindu-le interzis orice
contact cu aceştia 23 . '
În prima jumătate a anului 1434 murea
episcopul Ladislau Marczali 24 . Potrivit aceluiaşi
drept canonic în termen de câteva zile canonicii
trebuiau să numească un vicar pentru dieceza
aflată în sedis vacantia 25 . În 7 mai 1434 Albert
este încă amintit ca arhidiacon şi vicar 2r'; după
moartea episcopului colegiul canonicilor a decis
înlocuirea sa din oficiul vicarial pentru că în iulie
1434 în această demnitate este pomenit Ştefan
cantorul vicarius in spiritualibus per capitulum
deputatus 27 • De abia la începutul anului
următor,cu asentimentul aceluiaşi capitlu, Albert
revine în funcţia vicarială, exercitându-şi dreptul
de a arunca interdictul amintit, intitulaţia sa de
această dată fiind arhidiaconus Themesiensis,
canonicusque ecclesie Chanadiensis nec non per
honorabile capitulum eiusdem sede vacante
vicarius in spiritualibis ac causarwn auditor
generalis semnificând,deplina autoritate deţinută
în lipsa episcopului 28 • Incheierea pentru moment
a disputei între cele două familii face ca actele
emise de către arhidiacon să devină o raritate, cel
puţin până în momentul actual al cunoaşterii
surselor. O excepţie o reprezintă scrisoarea din
1436 prin care Albert, din perspectiva vicarului
solicită sprijin inchizitorului italian Jacobo delia
Marchia în eradicarea ideilor husite care
pătrunseseră în dieceză în primele decenii ale
secolului al XV-lea 29 • În 1438 scaunul episcopal
este ocupat de către Petru, fapt ce a determinat
pierderea funcţiei de vicar de către Albert şi
intrarea arhidiaconului de Timiş într-un con de
umbră. La aceasta a contribuit şi faptul că
episcopul Petru (1438-1457) era de origine sau
înrudit cu familia Himfy 30 , excomunicată de către
" Dl. 54909.
24
Borovszky S., op. cit., 359.
25
La conciliul de la Trento s-a hotărât ca această perioadă
să nu depăşească 8 zile, The Counci/ of Trent, trad. J.
Waterworth, Londra, (1848), 223.
u. Dl. 54867.
27
Dl. 54877.
2
' D. 54909.
29
Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae
ecclesiasticus ac civilis, voi. X/7, Buda, ( 1843), 81 O. Încă
din 1411 un student din dieceza Cenadului era eliminat de
la universităţile din Praga şi Viena pentru ideile husite, C.
Feneşan, op. cit., 1948.
10
Borovszky S., op. cit., 360.
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Albert. Doar câteva scrisori de punere în posesie
emise de către capi tiui din Cenad îl mai amintesc
sporadic pe Albert. Ultima sa menţionare este din
5 februarie 1445. Probabil la începutul acestui an
sau la începutul celui următor a decedat, urmaşul
său fiind deja amintit în 26 mai 1446 31 •
Importanţa prezenţei lui Albert în funcţia
de arhidiacon de Timiş între 1427 şi 1445 şi
vicar episcopal între 1433 şi 1437 este dată de
faptul că a fost singurul oficial ecleziastic din
acest teritoriu de la care au rămas un număr
destul de marc de documente. Chiar dacă este
vorba numai despre rezolvarea unei dispute
inter-nobiliare, scrisorile respective oferă
dovada ariei jurisdicţionale a celor două
instituţii dar şi modalitatea de disciplinare a
credincioşilor avută de oamenii bisericii în Evul
mediu târziu. Cu toate că nu a ieşit din tiparele
funcţiei acest oficial a reuşit să conducă pentru o
scurtă perioadă destinele diecezei de Cenad
jonglând între cele spirituale şi cele temporale.

ANEXE:

19 august 1433, Cenad
Original: Magyar Orszăgos Levcltăr (MOL), Dl.
54821, hârtie, pe verso, pecete de închidere
aplicată în ceară verde.
Copie: MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
hagyateka, I tetei, I csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 745.
Albertus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius
ecclesie Chanadiensis
Iniugimus vobis sub pena excomunicationis,
quatenus accedentes personaliter ad Kewesd 1,
ibique magnificum dominum Danch de
Maczadonya contra et adversus nobiles viros
Ladislaum, Nicolaum et Frank filios Stephani filii
Petri dicti Hym ac nobilem dominam Annam
relictam condam Emericii similiter Hym de
Remethe ratione dotum et rerum parafernalium
ipsis ab eodem domino Danch provenire de iure
debentium et aliis exinde sequentibus ad octavum
diem datarum presentium nostram citetis in
presentiam ad obiecta eorum responsurum scriem
11

Ibidem, 406.
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siquidem vestre citationis nobis conscmt1ose
rcscribendo et presentibus in specie remissis.
Datum Chanadini feria quarta proxima ante
festum sancti Stephani regis, anno Domini etc.
XXXIII.
Verso. Discretis viris dominis Johanni de
Remethe et N. de Dubaz ecclesiarum plebanis
nobis in Christo dilectis citatorarum par.
1. Cuieşti, cetate regală şi aşezare ambele dispărute, localizate la Bocşa Română, judeţul Caraş-Severin.

II

31august1433 1, Cenad
Original: MOL Dl. 54824, hârtie, pe verso,
pecete de închidere aplicată în ceară verde.
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, I tetei, I csom6, Temesi bcinsag
oklevettara 1431-1440, 746.
Albertus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius
ecclesie Chanadiensis
Iniugimus vobis sub pena excomunicationis,
quatenus accedentes personaliter ad Kewesd,
ibique magnificum dominum Nicolaum filii
Petri de Maczadonia et Nicolaum filium
eiusdem contra et adverus nobiles viros
Ladislaum, Nicolaum et Frank filios condam
Stephani filii Petri dicti Hym ac nobilem
dominam Annam, relictam condam Emericii
similiter Hym de Remethe ratione dotum et
rerum parafernalium ipsis ab eidem provenire
iuxta regni consuetudinem debentium et aliis
exinde sequentibus ad qundecimum diem
datarum presentium nostram citetis in
presentiam ad obiecta eorundem responsuros.
Scriem siquidem vestre citationis nobis
rescribendo conscientiose. Presentibus in specie
remissis. Datum Chanadini feria secunda
proxima post festum decollationis sancti
Johannis, anno etc. XXXIII.
Verso: Discretis viris dominis Johanni de
Remethe et N. de Dobaz ecclesiarum plebanis
nobis in Christo dilectis citatorarum post.
Însemnare în josul paginii documentului:
Pater noster in Christo honorande. Fecimus
mandatum vestre discretionis quia accesimus ad
Kewesd et ibique magnificum virum Nicolaum

Pctri et altcrum Nicolaum filium eiusdem
citavimus ad quindccimum diem datarum
presentium responsuros.
I. Un mandat identic din

aceeaşi dată

- Dl. 54825.

III
4 septembrie 1433, Cenad
Original: MOL Dl. 54826, hârtie, pe verso,
pecete de închidere aplicată în ceară verde.
MOL, P 1732 Fckete Nagy Antal
Copie:
hagyatcka, 1 tetei, 1 csom6, Temesi bânsâg
okleveltâra 1431-1440, 747.
Albertus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius
ecclesie Chanadiensis
Damus pro memoria, quod cum iuxta aliarum
literarum nostram citatoriarum magnificus
dominus Danch de Maczadonia in causam
attractus contra et adversus nobiles viros
Ladislaum Nicolaum et Frank filios Stephani
filii Petri dicti Hym ac nobilem dominam
Annam relictam condam Emericii similiter Hym
dicti ac Remethe feria secunda proxima post
festum decollationis sancti Johannis baptiste
coram nobis comparere debuisset, ipso tandem
termina instante per prefatos nobiles legitimis
diebus a horis sufficicnte cxpectabus nostram in
presentiam non venit, neque misit unde ipsorum
consuetudine scdis nostre requirente in indiciis
consuetis commisimus fore convictum, si se
rationabiliter non potent excusare. Datum
Chanadini quinto dic termini prenotati, anno
Domini etc. XXXIII 0 •
Verso: Pro nobilibus Ladislao, Nicolao et
Frank filiis Stephani filii Petri dicti Hym de
Remethe actoribus et aliis infracsripti contra
magnificum dominum Danch de Maczadonia in
causam attractum iudicialis par.

IV
3 octombrie 1433, Cenad
Original: MOL Dl. 54828, hârtie, pc verso,
pecete de închidere aplicată în ceară verde.
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, 1 tetei, 1 csom6, Temesi bansâg
okleveltara 1431-1440, 751-752.

Albcrtus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius
ecclesie Chanadiensis
Circumspecti et discrcti viri. Quamquam nos
per alias litteras nostras exinde confectas et
emanatas adiucatorie datas et confectas
commiserimus, ut magnificus Danez de
Maczedonia in termina per nos eidem assignato
contra nobiles viros Ladislaum, Nicolaum et
Frank filios Stephani filii Petri dicti Hym de
Remethe ac nobilcm dominam Annam relictam
condam Emericii similiter Hym dicti de eadem
actores per formam iuris legitime attractum ad
instantiam Nicolai Zeremi dicti procuratoris
legitimi eiusdem domini Danez ad actioncm et
aquisitionem prenotatorum nobilium et domine
propter cause arduitatem in tcrminum per nos in
eidem litteris nostris eidem consignato
respondere debuisset. Quoquidem tcrmino
adveniente prenotatus dominus Danez legitime
comparere non curavit, ad actionemgue
prenotatorum respondere noluit, immo recusavit,
pro quibus actoribus prenotatas nobilis vir
Ladislaus in sua ac prenotatorum nobilium
persoms
cum
sufficienti
procuratori o
comparendo legitimisque diebus et horis
sufficientibus expcctatus eundemque dominum
Danez contumatia accusando, exindequc
iudicium et iustitiam ipsis actori bus impetrando.
Nosgue ipsis petitionibus unacum universis
dominis de capitula acquiescentes decrevimus,
quomodo prenotatus dominus Danez prelibatis
actoribus hac vice in expensis pro eorum
iuramentum levando et factis sit idempnandus
ulteriusque in uno termina per nos iuridicc
assignando contra annotatos actores ad actionem
eorundem actorum responsurus tcneatur
comparere de super habundandi, pro (co) vestris
discretionis in virtute sancte obedientie et sub
excomunicationis pena firmiter precipiendo
mandamus, quatenus receptis presentibus, dum
per eosdem requisiti fueritis, accedatis
prenotatum dominum Danez, amoneatis et
inducatis que et nos tenore presentium sit a iure
amonemus et indicamus per presentes, ut ipse
dominus Danez quintodecimo die presentium ad
deponendum expensas premissas ac ad actionem
eorundem responsurus, ut premititur, hic coram
nobis legitime comparere debeat de super
habundandi, gui si fecerit, bene quidem, alias
certificando eundem ibidem, quod ad pertis
coram nobis instantis unacum pleno capitula iure
dictante contra parteru non comparentem ad
ulteriora procedemus causa in eadem et quid in
premissis faceritis cum tota executione vestra in
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hac parte facienda ad eundem terminum per
vestras litteras sigillis vestris propriis clausas
nobis rescribatis conscienciose prcscntibus in
specie rcmissis. Datum Chanadini sabbatho
proximo post fcstum bcati Michaeli archangeli,
anno Domini millcsimo quadrigentesimo
tricesimo tertio.
Et ego Andreas Ladislai de Themeswar
notarius in premissis
Verso: Circumspectis et discretis viris
dominis Johanni de Remethe et Michaeli de
Egerzcg ecclesiarum plebanis nobis reverendis
sincere dilectis.
Însemnare în josul paginii documentului: Orationes in Christo. Discrete vir domine. Fecimus
mandatum vestre discretionis, quia accesimus ad
oppidum Kewesd, ibique magnificum dominum
Danch ammonuimus et induximus quindecim
diem datarum presentium ad deponendum
expensas ad actionem eisdem responsurum.

V

Înainte de 21 octombrie 1433, Cenad
Original: MOL Dl. 54848, hârtie, pe verso,
pecete inelară aplicată în ceară verde.
Copie:
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
hagyateka, l tetei, l csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 753.
Albertus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius ecclesie Chanadiensis,
Quia magnificus dominus Danch de
Maczedonia iuxta continentiam aliarum
litterarum nostrarum contra nobiles viros
Ladislaum, Nicolaum et Frank, filios Stephani
filii Petri dicti Him de Remethe, actores feria
quarta, infesta scilicet undecim millium virginum
coram nobis comparere et expensis in altero
termina priori partibus adversis pro non
comparentia eiusdem solvi debere adiucationiam
per eosdem actores fide eorum mediante
moderandis satisfacere ac ad [„„]esset 1
certificatus super inde, quod si in termina
predicto non compareat , tune ad instantiam
[„.]eum 1 iures ordine observato ad ulteriora
procedamus. Et quia ipso termino adveniente ( ... ) 1
[legi]timum 1 suum procuratorem voluit
comperere, pro eo vobis et vestrum ut a que in
virtute sacte obedientiae et sub excomunicationis
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pena iniugimus, quatenus v1s1s presentibus
accedendo personaliter ad („.) 1 magistri Danch,
ipsum rursus et iterato noneatis et inducatis, ut
quintodecimo („.) 1 coram nobis comparere ad
actionemque actorum respondere ct de dictis ( ... )
satisfacere teneatur, gui si fecerit benequidem,
alias elapsis ipsis quindecim („.) 1 Danez
interdictum ecclesiasticum [„.]itis 1 in mandatis
scriem vero („.) 1 rescribatis presentibus in specie
remissis [„.]o 1 tricesimo tertio.
Verso: Circumspectis et discretis vms
dominis („.) 1 •
1. Documentul deteriorat

şi

ilizibil.

VI

2 noiembrie (1433) 1 , Remetea
Original: MOL Dl. 56609, hârtie, pe verso, 2
peceţi inelare aplicate.
Copie:
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
hagyateka, l tetei, 1 csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 754.
lnclinationi animi ad optationem totius itaque
boni vestre paterni tati. Prese ns seri ptum sit
vestre paternitati, quod accesimus ad oppidum
Kewesd et fecimus mandatum vestre devotionis
secundario vice magnificum virum dominum
Danch ammenuimus et inducimus ut quinto
decimo die datarum presentium coram vobis
comparere ad actionemque prefatorum actorum
respondere de dictis expensis moderandis
satisfacere teneatur. Scripta in Remethe 2, fcria
secunda post festum Omnium Sanctorum.
Johannes sacerdos de eadem Remethe et
Michael de Egereseg.
Verso: Honorabili viro domino Alberto et
vicario ecclesie Chanadiensis patri et domino S.
plurimum in Christo diligendo.
1. În regestele diplomelor medievale ale regatului
ungar, întocmite de colectivul de cercetători de la Arhiva
Naţională Maghiară şi publicate în varianta electronică pe
CD (A kozepkori Magyarorszag leve/tari forrasainak
adatbazisa, szerkesztette Răcz Gyorgy, Budapest, 2003),
documentul de faţă este datat în intervalul 1360-13 70.
Raportându-se la documentele a căror datare este sigură şi
corelându-l cu logica evenimentelor, în special cu perioada
cât Albert a fost arhidiacon de Timiş, Fekete Nagy Antal îl
datează în anul 1433.
2. Remetea sat dispărut în apropiere de comuna
Berzovia judeţul Caraş-Severin.

VII
3 noiembrie 1433, Timişoara
Original: MOL transumpt în documentul nr.
VIII.
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, l tetei, l csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 755.
Venerabilis vir frater noster. Noveritis quod
causa que inter nos ab una ac filios Hym de
Remethe ab altera partibus super dote et rebus
parafernalibus vertebatur coram nobis condam
causam eidem filii Hym mediantibus litteris suis
per dominum Stephanum cantorem, compatrem
nostrum carissimum ad manus vestras et eisdem
Stephani cantoris submissent terminandum.
Nosque ut viris fuerit, iuxta regni consuetudinem,
nos de solutione non defendemus, unde vestram
amicitiam et fraternitatem et intimis requirimus,
quatenus condam causam ad regressum eiusdem
domini Stephani cantoris dignemini differre et
prorogare et quitquid cum causa diffini veritis
promottimus in his scriptis motum habere et
tenere.
Scripta in Themeswar, feria tertia proxima
post festum Omnium Sanctorum, anno at
Domini etc. XXXIII
Danch de Maczadonia ad queris vestra beneplacita

Nicolaus dictus Zeremi legitimus procurator
eiusdem domini Dancs exhibuit et presentavit
nobis quasdam littcras predicti domini Danez a
largo sic scriptas: Venerabili domino Alberto
archidiacono Themcsiensi, canonico et vicario
ecclesie Chanadiensi amico et fratri nostro
honorando. Ab intra vero: Danch de Maczadonia,
ad queris vestra beneplacita. Charum quidam
litterarum exhibitione ibidem et instanti
Laurentius dictus Zekos legitimis procurator
prefatorum filiorum Hym petivit nos debita cum
instantia ut tenerem earundem presentibus litteris
nostris sub nostro sigillo dare et concedere
dignaremur pro dictorum filiorum Hym
uberiorem ad cautelam quidem litterarum tenet
talis est: (urmează documentul nr. VII). Nos igitur
petitionibus dicti Laurentii procuratoris filiorum
Hym attendentes fore iustam et iuri consonam
tenores predictarum litterarum domini Danez nil
addendo nilque diminuendo de verbo ad verbum
presentibus litteris nostris transcribi et transsumi
facientes eisdem filiis Hym duximus concedendas,
uberiorem eorum ad cautelam. Datum Chanadini,
termina in predicto anno Domini supradicto.
Ego Jacobus Michaelis notarius in premissis.

IX
8 noiembrie 1433, Cenad

Verso: Venerabili domino Alberto archidiacono Themesiensi canonico et vicario ecclesie
Chanadiensis, amico et fratri nostro honorando.

VIII
7 noiembrie 1433, Cenad
Original: MOL Dl. 54829, hârtie, pecete inelară
de închidere, aplicată în ceară verde sub text.
Copie:
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
hagyateka, l tetei, 1 csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 756-757.
Albertus archidiaconus Themesiensis, canonicus
et vicarius ecclesiae Chanadiensis in spiritualibus
generalis. Memorie commendamus, quod cum
nos sabatho proximo ante octavas Omnium
Sanctorum proxime preteritum pro faciendo
indicio unacum nostris coassessoribus tribunal
iudiciale sedissemus, specialiter causas inter
magnificum dominum Danch de Maczadonya ac
filios Hym de Remethe iusto inis equitate definire
et discutere voluisscemus, tune providus

Original: MOL Dl. 54830, hârtie, pe verso, pecete
inelară de închidere aplicată în ceară verde.

MOL, P 1732 Fekcte Nagy Antal
Copie:
hagyateka, 1 tetei, 1 csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 758-759.
Albertus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius ecclesie Chanadiensis
Circumspecti viri nobis in Christo dilecti.
Committere per alias certas litteras nostras
monitori as
superinde
emanatas
contra
magnificum virum dominum Danch de
Maczadonia in causam attractum ad instantiam
nobilium virorum Ladislai, Nicolai et Frank
filiorum Stephani filii Petri dicti Hym de Remethe
actorum, quindecimo die festi scilicet undecim
milium virginumproxime preteriti iuxta modum
et processum eorundem litterarum nostrarum ad
deffinitivam sententiam procedere debuissemus,
tamen ipso quindecimo die diei prenotate
adveniente pro ipsisque partibus prenotatis
procuratori bus legitimis, videlicet pro prenotatis
actoribus Laurentio dieto Zekas, pro in causam
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attractia Nicolao dieto Zeremi comparentibus ex
voluntate eorundem procuratorum et de
consuetudine sedis nostre id requirente annuimus
et concessimus, ut prenotatus magnificus
dominus Danch personaliter aut legitime cum
sufficienti procurator mandata contra prenotatos
actores similiter comparendo octavo die datarum
presentium sine crastinatione coram nobis de
omnibus actionibus et aquisitionibus moderationibusque expensarumin iisdem litis processu
per prenotatos actores factis et fiendis monitionibusque canonicis exinde actatitatis personaliter
compareant contra se invicem satisfacturi et
responsuri ac deinteressendi. Quare vobis in
virtute sancte obedientie et sub excomunicationis
pena precipimus et mandamus, quatenus statim
receptis presentibus accedatis personaliter vel
alter vestrum accedat, prenotatas partes,
ammoneatis et inducatis, quas et nas tenore
presentium sic ammonemus et inducamus, ut ipse
partes prenotate iuxta continentias omnium
aliarum litterarum nostrarum superinde contra se
invicem confectarum et emanatarum pro
rehabendisque eorum iuribus ipso octavo die, ut
premittitur, sine crastinatione advenientes [coram
nob]is' compareant eorum ius in hac parte
reportaturi certi [ ficando i psas] 1 partes, quod si
qua partium in eodem octavo die compareri, bene
quidem, [alioquin ipsis octavis] 1 ( „. ) 2 ad
instantiam partis coram nobis comparentis contra
parteru non [comparentem] 1 ( ••• )3 prout dictaverit
ordo iuris, procedemus causa in eadem ( „. ) 4
eundem terminus sine dilatatione per vestras litteras
(„ .) 5 quibus utimur, consignatas nobis rescribere
debeatis, presentibus in specie [reportatis penis] 1 sub
prernissis. Datum Chanadini, die dorninica videlicet
in octava Omnium Sanctorum, [ anno Domini]' etc.
XXXIII.
Ego Jacobus Michaelis notarius in premissis.
Verso: Circumspectis et religiosis viris,
dominis Johanni de Remethe et Michaeli de
Egerzegh (ecclesiarum plebani] 1 nobis in
Christo („ .) 6 commisio.
I. Actul original deteriorat şi ilizibil. Întregit după copia
lui Fekete Nagy Antal.
2. Pată de umezeală, cca. 5 cm şters în original.
3. Pată de umezeală, I O cm şters.
4. Pată de umezeală, 9 cm şters.
5. Pată de umezeală, 7 cm şters.
6. Şters în original.

X
12 noiembrie 1433 1, Remetea
Original: MOL Dl. 56616, hârtie, pc verso, se
păstrează fragmente a două peceţi inelare de
închidere.
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, 1 tetel, 1 csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 761.
Salutatione subiectiva animi obsequendi
premissa, immo orationes pias ac devotas in filio
virginis gloriose. Honorabilis vir, domine noster
honorande. Litteras vestre dominationis,
videlicet commisionales seu amonitionales
nobis porrectas sumpma cum reverentia
suscipientes et in eisdem nobis iniunctis
humiliter obedientes absque crastinatione
accessimus magnificum virum dominum Danch
de Machedonia amoniumus contra et adversus
nobiles viros Ladislaum, Nicolaum et
Frankonem filios Hym de Remethe immo ambas
partes amonuimus et induximus, ut ipse partes
prenotate iuxte continentias omnium litterarum
vestrarum super lites ipsorum contra se invicem
confectarum et emanatarum pro rehabendis
eorum iuribus ad octavum diem littere vestre
emanacionis. Scripta in Remethe feria quinta
proxima ante festum beati Bricii confesoris.
Johannes et Michael ecclesiarum plebani de
Remethe et de Egerzegh oratores pro vita
vestra pariter et salute etc.
Verso: Honorabili vira domino Alberto
canonico et vicario ecclesie Chanadiensis
domino et patri ipsorum honorando presentetur.
I. În regestele diplomelor medievale ale regatului ungar,
publicate în varianta electronică pe CD, documentul de
faţă este datat în intervalul 1360-1370 (vezi nota de la doc.
VI).

XI
16 noiembrie 1433, Cenad
Original: MOL Dl. 54833, hârtie, pecete inelară
aplicată în ceară verde sub text.
Copie:
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
hagyateka, l tetel, l csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 762-763.
archidiaconus
Themesiensis,
Albertus
canonicus et vicarius ecclesie Chanadiensis in
spiritualibus generalis. Memorie comendamus,
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quod quamquam magnificus Danch de
Maczadonia in causam attractus adversus
nobilcs Ladislaum, Nicoalum et Frank filios
Stephani filii Petri dicti Him de Remethe ac
alios, quos presens tendit negotium, actores in
aquisitione dotis et rerum parafernalium ac
quarundam expensarum in cursu eiusdem cause
perincidentalem sententiam adiudicatoriam
iuxta continentiam aliarum litterarum nostrarum
exinde confectarum in dominica proxima post
festum Sancti Martini episcopi, scilicet ipso dies
fuisset iuridica alias die imediate sequenti
respodere ac iuxta conscientiosam moderationem eorundem actorum in termino per nos
deputato eisdem de eisdem expensis satisfacere
debuisset, interveniente tamen proborum
hominum compositiva petitione prefatus
Ladislaus filius Stephani dicti Hym in sua ac
dictorum aliorum fratrum suorum personis
auctoritate procuratoria eandem causam cum
huiusmodi sua serie in eadem statu ac secundum
diem festi Epiphaniarum Domini proxime
venturi prorogavit eo modo, quod ipse magister
Danch personaliter ipso secundo die
Epiphaniarum
Domini
in
possessione
Gertyanus 1 una cum eisdem Ladislao et aliis
filiis Hym vel altera eorum debeat comparere et
per asumptionem mutuam bonorum hominum
compactatorum et pacis zelatorum tam de
actionc, quam de expensarum moderatione
coram discretis dominis de Remethe predicta et
de Kwuesd plebanis nostris in hac parte
commisariis, quibus per presentes ad id transire
iubemus, debebunt concordare tale sub
gravamine, quod si qua partium ad diem
prefixtum in dicta Gertyanus non comparuerit,
tune actor sua iura eo facto ipsa causa amitteret,
idem quoque magister Danch pro non
comparentis in tota actione eorundem actorum
et expensarum moderatarum solutione sua sola
legitima monitione addenda convinceretur eo
facto. Qui si in loco et termino predictis
concordare non valerent, ex tune octavo die
eiusdem festi Epiphaniarum Domini idem
magister Danch personaliter, iidem etiam
actores aut eorum alter pro eisdem coram nobis
ad recepiendum sententiam deffinitivam in
omnibus et singulis premissis recepturi
debebunt comparere, in casu vero, quo aliquis
ex dictis actoribus personaliter comparere
nequiret, tune eorum procurator in corporali
actione valeat procedere in moderatione et
ponderatione earundem expensarum, iidem
magister Danch et procurator eorundem
actorum unum alium terminum congruum
valeant deputare ad personalem presentiam

comparendi. Cuius autem totalis processus ct
concordie scriem per eosdem nostros
comissarios volumus nobis suo modo rescribi,
presentibus in specie reportatis sub excomunicatione pena. Datum Chanadini feria
secunda proxima ante festum sancte Elisabeth
vidue, anno Domini millesimo quadrigentesimo
XXXIII.
Ego Jacobus Michaelis notarius in premissis.
1.

Gherteniş, judeţul Caraş-Severin.

XII
l 7 ianuarie 1434, Cenad
Original: MOL Dl. 54852, hârtie, pecete inelară
în ceară verde sub text.
MOL, P l 732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, l tetei, l csom6, Temesi bânsâg
okleveltâra 1431-1440, 770-772.

aplicată

Albertus
archidiaconus
Themesiensis
canonicus et vicarius ecclesie Chanadiensis.
Damus pro memoria, quod quamvis causa inter
egregios Ladislaum, Nicolaum et Frank filios
condam Stephani filii Petri dicti Hym de Remethe
actores ac magnificum Danch filium Symonis de
Maczadonya in causam attractum pretextu
quarundam iurium parafernalium condam
domine Katherine consortis videlicet condam
Andree similiter Danch de eadem Maczadonya
avariis prerogationum cautelis ad diversos
terminos iuridicos, tandem vero ad octavum diem
festi Epiphaniarum Domini proxime preteriti in
statu respondendi ad actionem eorum actorum
fuisset deventa pariter et prorogata, ipso itaque
termino occurante et nobis in loco nostro soli to ad
reddenda iura causantium pro tribunali sedentibus pro prefatis actoribus nobili Thoma de
Egerzegh cum procuratoriis litteris capituli
eiusdem Chanadiensis, pro ipso vero reo magistro
Gerardo presbitero rectore altaris sancti Gregarii
papae in dicta ecclesie Chanadiensis fondati cum
simili procurationis mandato coram nobis in
iudicio comparendo iamdictus Thomas procurator nomine prefatorum actorum exhibuit et
produxit quasdam litteras patentes vim et formam
obligationis infrascripte in se continentem in se
videlicet, quod alias prefatus Ladislaus filius
Hym personaliter, pro aliis vero fratribus suis
auctoritate procuratoria se et suos fratres,
antelatum etiam magistrum Danch Nicolaum
dictus Zeremi similiter procuratoria virtute taliter
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obligasset, ut eadem partes secundo die festi
prefate Epiphanie Domini in possessione
Gertyanus communi scilicet loco ad concordandum super premisa actione per proborum
hominum per easdem partes electorum composi tionem personaliter debent convenire, incasu
vero, quo iidem actores vel alter eorum pro aliis in
huiusmodi communi loco non comparent, totalem
eorum actionem eo facto amitterent, idem etiam
magister Danch pro no comparentia personali in
totali actione eorundem actorum conviceretur
solaque legitima monitione de beret ( ... ) 1
expostafact. Quibus perceptis annotatus
procurator rei mox allegando retulit, quod si ipsa
allegatio per prefatum Nicolaum procuratorem
seu („.) 1 que in persona eiusdem rei secuta fuit
omnino salva scientia et sine consensu ac
annuentia ipsius fuit, pro eum idem reus, pro ut
diebus („ .) 1 eundem Nicolaum procuratorem
suum et totam seriem obligationis predicte coram
nobis, notarioque nostro publico et testibus
idoneis cum solitis oneribus personaliter
revocasset. Sic nune ipse in persona eiusdem
prelibatum Nicolaum procuratorem et totalem
cius obligationis seriem cumoneribus iuxta regni
et sedis nostre consuetudinem in talibus observari
solitis et consuetis revocaret, proutque melius et
efficatius potuit, revocavit. Cumque nos unacum
nostris coassessoribus legitimam et admittendam
decrevissemus, pretitulatus actorum procurator
petebat partem adversaru ad actionem eorundem
actorum respondere. Quibus perceptis procurator
eiusdem rei allegando adhec retulit eo modo,
quod prefate res parafemales non solum
memoratos actores, sed plures de eorum genealogia concernerent, pro eo omnes et sigulos tales,
quos scilicet talismodi res parafemales tangere
vel gui bus pertinere dinoscerentur, iidem actores
penes se iuridice aquirant, provocent et statuant,
his addictis et statutis ad dictam actionem
actorum promptus esset et paratus respondere ac
de quibusdam expensis iuxta contenta aliarum
litterarum nostrarum incidentaliter adiudicatoriarum per eosdem actores date iuramento moderandi in termino per nos eidem dato planariam
satisfactionem inpendere. Nos igitur auditis
omnibus et singulis productis, propositis,
allegatisque et replicatis videntes et acceptantes
per omnia utrumque procuratores predictorum
actorum genealogialibus fratribusque et quos
prescriptum tangit negotium, penes se invenire et
statuere ad actionemque eorum eiusdem rei
responsione et ipsarum expensarum per dictos
actores iuramentali moderatione terminique
solutionis earundem deputationem coram nobis et
non alias octavam diem festi beati Georgi martiris
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proxime venturam duximus dcputandum, tempore autem medio, si eadcm partes concordare
voluerint et potuerint, ad id nostrarum
iudiciarium consensum prebuimus. Salvo nostro
iure iudiciario. Datum Chanadini quinto die
termini prenotato anno Domini millcsimo
qudrigentesimo XXXIII 11 •
Ego Jacobus Michaelis notarius in premissis.
I. Ilizibil.

XIII
7 mai 1434, Cenad
Original: MOL Dl. 54867, hârtie, pe verso,
pecete inelară aplicată .
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, l tetei, I csom6, Temesi bansâg
okleveltara 1431-1440, 792-793.
Albertus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius ecclesie Chanadiensis
Damus pro memoria, quod quamvis causa
inter egregios Ladislaum, Nicolaum et Frank
filios condam Stephani filii Petri dicti Hym de
Remethe, uti actores ab una, ac magistrum
Danch de Maczadonia tamquam in causam
attractum ab altera partibus de quibusdam rebus
parafernalibus quondam domine Katherinc
consortis videlicet condam Andree Danch de
dicta Maczadonia coram no bis vertebatur, iuxta
contenta aliarum
litterarum
nostrarum
prerogatoriarum ad octavum diem festi beati
Georgi martiris nune proxime preteritum fuisset
prorogata, ita videlicet, quod in ipso termino
predicti actores omnino hos, quos de earum
genealogia diete rei parafcrnalis conccrncnt,
penes se iuridice debuissent („.) 1, producere et
statuere, ipseque magister Danch ad eorum
actorum actionem responderc, ipso itaque
termino adveniente coram nobis in loco nostro
solito ad reddendum iura causantium pro
tribunali sedentibus pro dictis actoribus
Johannes dictus Kwrey de Gertyanus cum
litteris
procuratoriis
capituli
eiusdem
Chanadiensis, pro dieto vero domino Danch
magister Gerardus presbiter rector altaris beati
Gregorii papae de eodem Chanadino cum simili
procurationis mandato coram nobis in iudiciio
comparuerunt et quia iamdictus procurator
eorundem actorum de generatione et stirpe

ipsorum actorum non plures, quam antedictos
Ladislaum, Nicolaum et Frank ac quandam
fratrem eorundem Basy dictum de Egerzegh
super vivere asserebat, ipsoque Basy non
comparente et dictam causam non prosequente,
tamen de directa medietate predictarum rerum
parafernalium ipsis actoribus petebat iustitiam et
iudicium impertiri, memoratusque procurator
ipsius rei certas superstites et posteritates
prescripte condam domine Katherine allegavit
supervivere preter prenominatos actores et
fratrem eorundem, quibus plus aut equali iure
eadem res pa rafernales deberent congruere
idemque in termino per nos <lando sollempniter
posse comprobare allegabat. Nos igitur his
perceptis procuratoreque prefatorum actorum
acceptante
iudicando
comm1s1mus,
ut
prenoninatus dominus Danch octavo die festi
beati Johanis baptiste proxime venturi hoc, quod
diete posteritates antedicte condam domine
Katherine preter prenominatos actores et
fratrem eorundem Basy dictum sint superviventes certis documentis aut litteralibus
instrumentis debeat comprobare, ut tandem his
visis merum iudicum et plenaru iustitiam facere
valeamus partes inter prenotatas. Datum
Chanadini secundo die festi Ascensionis
Domini, anno etc. eiusdem XXXIII!.
Verso: Pro nobilibus Ladislao, Nicolao, et
Frank filiis condam Stephani filii Petri dicti
Hym ac nobili domina relicta condam Emericii
similiter Hym de Remethe actoribus contra
magistrum Danch de Maczadonia in causam
attractum ad octavum diem festi sancti Johannis
baptiste nune venturi modo introscripto
prorogatoria.
1. Ilizibil.

XIV
7114 iulie' 1434, Cenad
Original: MOL Dl. 54877, hârtie, pecete inelară
aplicată în ceară verde sub text.
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, 1 tetei, 1 csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 795-796.

ecclesiarum plebanis sinceram in domino
caritatem. Quia egregii Nicolaus filius Petri de
Machadonya et alter Nicolaus filius eiusdem
iuxta contenta aliarum litterarum monitorialium
vm
Alberti
archidiaconi
venerabilis
Themesiensis et concanonici nostri in officioquc
vicariatus nostri predecessoris nobilibus viris
Ladizlao, Nicolao et Frank filiis condam
Stephani filii Petri dicti Hym ac nobili domine
Anne relicte condam Emerici similiter Hym
dicti de Remethe de quibusdam dote et rebus
parafernalibus eisdem iuxta regni consuetudinem et vigoribus quarundam litterarum
obligatoriarum eiusdem domini Alberti vicarii
ad spontaneam fassionis prafatorum utriusque
Nicolai emanatarum octavo die festi beati
Johannis baptiste proxime preteriti coram
eodem domino Alberto vicario satisfacere
debuissent et quia ipso octavo occurente
memorati uterque Nicolaus de prefatis dote et
rebus parafernalibus iuxta seriem vestrarum
monitionum relatorie nobis reportatarum
minime satisfecissent, prefati domini Alberti
vicarii et vestris monitionibus („.) 2 iuxta iuris
rigoremque ad instantiam prefatorum Ladislai,
Nicolai et Frank contra antelatos utrumque
Nicolaum ad ulteriora visum fuit precedendum.
Ideo vobis et vestrum utrique in virtute sancte
obedientie et sub excommunicationibus pena
iniugimus, quatenus mox habitis presentium
notiis accedendo prelibatis utroque Nicolao et
eorum iobagionibus ecclesiasticum interdictum
inponatis tam diu duraturum, quousque prefato
Ladizlao et aliis predictis de huiusmodi dote et
rebus parafernalibus hic coram nobis
satisfecerint cum effectu aut aliud a nobis
superinde habuitis in mandatis. Seriem autem
executionis vestre prout expediens fuerit, no bis
vestris in litteris rescribatis presentibus in specie
remissis. Datum Chanadini feria quarta infra
octavas festi Visitationis Marie, anno Domini
millesimo quadrigentesimo tricesimo quarto.
1. În regestele diplomelor medievale ale regatului ungar,
publicate în varianta electronică pe CD, documentul de
faţă este datat în 7 iulie iar în copia din fondul Fekete
Nagy Antal în 14 iulie datorită interpretării diferite a
calendarului în funcţie de adverbul infra.
2. Ilizibil.

Stephanus cantor et canonicus ecclesie
Chanadiensis locisque eiusdem vicarius in
spiritualibus per capitulum deputatus et
causarum auditor generalis viris discretis
Michaeli de Remethe et Johanni de Dobaz
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xv
22 februarie 1435, Cenad
Original: MOL Dl. 54909, hârtie, pecete inelară
de închidere, aplicată în ceară verde sub text.
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, 1 tetei, 1 csom6, Temesi biznsag
okleveltara 1431-1440, 801-804.
Albertus archidiaconus Themesiensis,
canonicusque ecclesie Chanadiensis, nec non
per honorabile capitulum eiusdem sede vacante
vicarius in spiritualibus ac causarum auditor
generalis. Universis et singulis dominis
abbatibus, proribus, prepositis, decanis,
archidiaconis,
scolasticis,
cantori bus,
sacristiariis, succentoribus, tam cathedralium,
quam collegiatarum canonicis, parochialum,
conventualium et regularium rectoribus
ecclesiarum et loca tenentium eorundemque ac
quibuscunque monasteriorum, ordinum et
quorumcunque generalibus provincialibus,
ministeriis, vicariis, custodibus, gwardianis,
commendatoriis, preceptori bus, monachisque et
fratribus quorumcunque hospitalium locorum et
domorum exemptis et non exemptis, nec non
decanis, ruralibus et officialibus archidiaconatuum, ceterisque prebiteris curatis et non
curatis, vicariis perpetuis, capellanis et altaristis
tam regularium, quam secularium clericis,
notariis et thabellionibus publicis, quibuscunquc
per diocesim prctactam Chanadiensem ac alias
utilibet constitutis et existentibus et presertim ac
spccialiter circumspectis et discretis viris
dominis Stephano de Themeswar, eiusdemque
loci nostro vicearchidiacono, Demetrio de
Vyneph ac Georgio de Cheri et Michaeli de Toti
ac aliis plebanis, aliarum ecclesiarum
parochialium inibi circumiacentium rectoribus
singulisque
personis
dyocesis
pretacte
Chanadiensis ac omnibus et singulis, quorum
interesse vei intererit et quos infrascriptum
tangit negotium seu tangere poterit quolibet in
futurum quibuscunque nominis conseantur 1 et
quorum fulgeant dignitate salutem et mutuam in
domino caritatem et presentibus fidem indubiam
adhibere ac mandatis nostris in infrascriptis
firmiter obedientibus. Noveritis quod dudum
nota et exorta coram nobis et in nostro tribunali
causa et materia questionis inter nobiles
Ladislaum, Nicolaum et Frank filios Stephani
filii Petri dicti Hym ac nobilem dominam
relictam Emericii similiter Hym item
Ladislaum, Basy, Thomam et Emericus filios
dicti Hym de Egerzegh in causam attractos ac
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nobilem Georgium dictum Daan de Dobaz
actorem et in processu ipsius cause predicti
Ladislaus, Nicolaus et alii prenominati per
nostras alias certi tenoris litteras excomunicati
extitissent, in quaquidem excommunicatione
prefati in causam attracti animo insurato per
nonnulla tempora extiterint et permanserunt
sordati in anime ipsorum detrimentum et
derogamen valdemagnum. Nos igitur ad
instantiam predicti Georgii filii Daan actoris
immo exigente iustitia contra predictos in
causam attractos ipsorum
contumatia ct
rebellione exigente ad aggravationis sententiam
procedere volentes, vos singuliset utrum
quelibet in solidum menemus, et ortamus in
domino, immo vobis et cuilibet vestrum per se
singillatim virtute sancte obedientie et sub
excommunicationis pena, quam vos et vestrum
quemlibet huiusmodi nostrum mandatum exequi
nolentes fecimus in his scriptis finniter
precipiendo mandamus, quatenus antefatos
excomunicatos adhuc de supehabundandi
amoneatis et inducatis, ut ipsi infra quindecim
dierum spatia adie huiusmodi vestre monitionis
conputandorum ipsi actori super ipsosmet
servatis servandis elucratis satisfaciant aut alis
cum eodem componant debito cum effectu
coram vobis, qui si facere contempserint, extunc
vestris in eclesiis singulis diebus dominicis et
festivis infra misarum sollempnia dum in
eisdem ad divina audienda populi convenerit
multitudo pulsatis
campanis accensisque
candellis et demum extinctis in signum
dampnationis eterne in terra proiectis et
conculcatis sic excomunicatos et in posterum
aggravatos publice denuncietis et denunciari
faciatis inhibendo omnibus et singulis utriusque
sexus hominibus, presertim familiaribus et
servitoribus eorundem ac aliis quolibet ad ipsos
pertinentibus, demptis hominibus
a iure
admissis sub eadem excomunicationis pena,
quibus et nos sex dierum canonica monitione
premissa adie vestre monitionis et inhibitionis
sequentium
computandorum
immediate
inhibemus, ut ipsi familiarcs et servitores a
familiaritate et servitio ceterique Christi fidcles
autriusque sexus homines a participatione et
communione dictorum denuntiatorum et
aggravatorum penitus et omnino desistant ct
quelibet eorum desistant modo premisso nec
cum eis serviendo, familiando loquendo, stando,
sedendo, ambulando, salutando, hospitando
commedendo, bibendo, loquendo, cibum,
potum, aquam ignem, aut sal prestando vei alia
quecumque vite vei victus necessaria seu alia
humanitatis solatia prebendo, quosquidem in

causam attractos nos per banc nostram
diffinitivam sententiam aggravamus eorum
exigente contumatia, in omnibus premissis
declaramus et decernimus fore aggravatos
nostra per bec seri pta. Volumus etiam sub penis
premissis, ne aliquis eorumdem Christi fidelium
dictis excomunicatis et agravatis quamdiu in
huismodi rebellione pertiterint super debitis
quoruncumque aut aliis negotiis in foro
ecclesiastico
vei
seculari
respondere
presumpmant vei iudicio cum eisdem astare
debeant, sed eisdem omnis iuris ordo et et actus
iudicialis precludatur et penitus denegetur, nec
eorum testimonio stetur aut fides exhibiatur, ipsi
tamen aliis omnino respondere teneantur, nec
non ab omnibus actibus et Christi fidelium
participatione secludantur, denec et quousque
spiritu sanioris consilii ecclesie voluntatem ac
reconciliationis gratiam receperint ac debitam et
plenariam de bis, in quibus sunt convicti ac
super quibus contra ipsos agitur, ipsi actori
coram nobis impenderint satisfactionem cum
effectu, contra tales autem, qui ab eorum
communione seu participatione non cessaverint,
post insinuationem nostram prehabitam eis
factam exnunc prout extunc et extunc prout
sententiam
excommunicationis
exnunc
preserimus per presentes et etiam promulgamus
inutilitos,
volentesque
nichilominus
et
commitcntes penis sub predictis, ut omnes et
singulos sic monitos et cum eisdem
excommunicatos et aggravatos participantes
lapso predictarum sex dierum termino in vestris
ecclesiis
ubique
excommunicatos
fore
pronuncietis et ab aliis dennunciari faciatis
tamdiu quousque ecclesie paruerint mandatis et
absolutionis beneficium superinde a nobis
meruerint obtinere aut aliud desuper a nobis
habueritis in mandatis, tandem vero omnia et
singula, que in premissis duxeritis facienda,
prenotatis terminis elapsis nobis vestris litteris
conscientiose
rescribatis.
mediantibus
Presentibus in specie remissis penis sub
premissis. Datum Chanadini in festo cathedre
sancti Petri apostoli, anno Domini millesimo
quadrigentesimo tricesimo quinto.
Ego Jacobus notarius in premissis.
I.

Lectură nesigură.

XVI
12 martie 1435, Cenad
Original: MOL Dl. 54915, hârtie, pe verso,
pecete inelară de închidere, aplicată în ceară
verde.
MOL, P 1732 Fekete Nagy Antal
Copie:
hagyateka, 1 tetei, 1 csom6, Temesi bansag
okleveltara 1431-1440, 807-808.
Albertus archidiaconus Themesiensis
canonicus et vicarius ecclesie Chanadiensis
Viri discreti, amici nobis in Christo gratis.
Noveritis, quod per nobilem virum Joseph Orrus
de Zewles familiarem egregii Nicolai filii Petri
de Maczadonia in persona eiusdem domini sui
fuit expositum, quod ad oppidum suum Kwuesdi
et pertinentias ipsius interdictum ecclesiasticum
ad instantiam filiorum Hym de Remethe
auctoritate nostra foret impositum, de quo nos
non plene recordamur, ob quam causam ipsum
interdictum sit impositum, ideo vestris
discretionibus in virtute sancte obedientie et sub
excommunicationis pena firmiter precipiendo
mandamus, quatenus visis presentibus ad dictas
filios Hym accedendo ipsis comitatis, ut ipsi
ipsarum
litteralia
instrumenta
dictum
interdictum ecclesiasticum concernentia omnia
ad octavum diem medii quadragesime proxime
venturi nobis in specie exhibere et presentare
teneantur. Medio autem tempore dictum
interdictum ecclesiasticum a iobagionibus
eiusdem magistri Nicolai fi Iii Petri tam in dieto
oppido Kwesdi, quam in suis pertinentiis ac
alias impositam revocavimus et revocamus per
presentes, visis autem eisdem litteralibus
instrumentis, quod iuris fuerit, in causa eadem
faciemus, per eundemque egregium dominum
Nicolaum fuit nobis intimatum a pretacto
nuntio, ut ipse cum suis prelibatis adversariis
pricipalibus
tempore
intermedia vellet
concordare hic coram nobis, ubi vero secus sua
dominatio faceret, tune prefatos nobiles filios
Hym ipsorum iuribus nullo modo privare et
destitui iure dictante volumus. Presentes post
vestram debitam executionem premissorum et
quid in premissis faceretis, nobis rescribendo et
presentibus in specie remittendo penis sub
premissis. Datum Chanadii in festo sancti
Gregarii pape, anno Domini etc. XXX 0 quinto.
Verso: Viris discretis dominis N. de Helemba
ac N. de Gertyanus ecclesiarum plebanis amicis
nobis in Christo gratis, item Gregorio de Kwesdi
ecclesie plebano commisio.
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ALBERTUS ARCHIDIACONUS
THEMESIENSIS.
ENTRE LE POUVOIR TEMPOREL ET
CELUI SPIRITUEL
Resume
Dans cette etude-ci nous avons essaye le
relevage de la sphere de competence et des
attributions de Albert, archipretre de Timis
(1427-1445) et vicaire de la diocese de Cenad
( 1433-143 7). L' institution correspondante
trouve son origine dans Ies premiers siecles de
l'eglise chretienne, mais celle-ci arrive a son
maximal developpement pendant Ies XII·• XIV·•
siecles. Jusqu'au Concile de Trento l'autorite
des archipretres concourait celui des eveques
territoriaux. De cette categorie ecclesiastique
etaient elus Ies vicaires des dioceses, dans le cas
qu'il s'averait necessaire la resolution des
quelques problemes difficiles dans l'eveche ou
pour couvrir le manque d'un titulaire de cette
fonction.
L'eveche catholique de Cenad, comme toutes
Ies institutions de ce type de Hongrie, a connu
toutes Ies deux offices ecclesiastiques. Albert a
ete le 9-e archipretre de Timiş, le plus important
office paroissial de cette zone, qui a reussi
d 'accumuler meme la fonction de vicaire de
l'eveche dans l'annee 1433. Sa nomination en
qualite de vicaire est liee de la solution d'un
conflit d'entre deux familles de nobles - Himfy
et Dancs. Des 18 actes restes du periode de son
vicariat, 17 ont liaison avec la mediation de ce
con flit. L' echec de sa mediation determina
Albert d'excommunier la famille Himfy en
1435, ce fait etant l'un des plus rares cas de ce
genre connu en Banat. Apres l'occupation de
I'office diocesain par Petru, parent de la famille
Himfy, I' autori te de Albert est severement
diminuee. Jusqu'a sa mort, en 1445 ou 1446,
celui-ci apparaît d'une maniere episodique dans
quelques documents.
Son importance reside du fait que de cet
archipretre nous ont parvenu on important
nombre de documents, gardes jusqu 'a present,
nous offrant ainsi des reperes precises
concernant ses competences spirituelles et
temporelles.

168

1. DL. 54915

169

ANALELE BANATUL U I, SN. , ARHEOLOG I E - ISTORIE , XV I, 200 8

2. DL. 54829

3. DL. 54833

170

ANALELE BANATULUI, SN„ ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008
http ://m uz cu Ibanatu Iui. ro/mbt/istoric/pu b Iicati i/ ab. htm

NOTES CONCERNANT LES DEBUTS DU MONASTERE SAINT GEORGES DE LA
VALLEE DE BÂRZAVA
Dumitru

Ţeicu'

Mots cles: monasteres medievaux, Banat, patronage Saint Georges.
Le monastere serbe, ayant pour patron le
Saint Georges, est situe sur la rive droite de la
riviere de Bârzava, sur son cours moyen, a
l'extremite estique du village Mănăstirea, dans
le departement de Timiş.
Le village Mănăstirea presente une frontiere
commune avec Ies villages de Berecuţa, de
Birda, de Opatiţa, de Sângeorge et de Roviniţa
(ancien Omor). Le relief de la zone est
represente avec preponderance par la Plaine de
Bârzava, dans cette unite geographique se
delimitant la Plaine de Gătaia 1 • L'etablissement
monacal se detache dans le paysage de la Plaine
de Bârzava par son architecture imposante, due
aux constructions qui entourent l'eglise, bâties
le long de la deuxieme moitie du XVIII-e siecle,
semblables de ce point de vue avec Ies images
des monasteres de Bezdin et de Bodrog de la
vallee de Mureş.
Les debuts du monastere Saint Georges sont
peu connus a cause d'une quelconque penurie
d'informations, une documentation plus consistante provenant seulement des XVIII-e - XIX-e
siecles. La discussion concernant ce probleme
s'est deroule dans le cadre plus large qui vi sait Ies
monasteres serbes de Banat. On peut trouver des
references sur ce sujet dans Ies ouvrages de
Ilarion Zeremski2, Szentklaray Jen63, rediges
dans Ies premieres annees du siecle passe et, plus
recent, dans l'ceuvre de Miodrag Jovanovici 4 •
L'historiographie roumaine a aborde ce probleme
dans une demarche scientifique plus large qui
visait Ies abbayes roumaines de la Transylvanie et

·Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, Bd. Republicii Nr. I O;
e-mail: office@muzeulbanatuluimontan.ro.
1
I. Munteanu, R. R. Munteanu, Timiş. Monografie,
Timişoara, ( 1998), 13-114.
2
J. Zeremski, Srpski manastiri u Banatu postanak proslost
prema Rumu11ima, Sremski Karolovci, ( 1907), 95-157.
1
J. Szentklaray, A szerb 111011ostoregyluizak torteneti
emlekek Delmagyarorszagon, Budapesta, ( 1908), 24-64.
4
M. Jovanovic, Srpski ma11astiri u Banatu, Novi Sad,
(2002), 87.

de Banat par Ştefan Meteţ 5 dans I' annee 193 6 et,
plus proches de nos jours, de la perspective de
l'etude de l'art baroque par Adriana Buzilă 6 .
Notre propre demarche scientifique dans cette
question est justifiee par I' intervention
archeologique effectuee sur notre direction acet
etablissement le long de l'annee 2004, a
I' occasion des travaux de restauration 7 •
Les debuts du monastere ont ete etablis seulement par Ies informations de la tradition historique, donc sans aucune confirmation venue des
sources plus exactes et aussi plus sures. Conformement ala tradition historique serbe, ce couvent
a ete dresse par le despote serbe Jovan Brancovic
pour Ies serbes colonises dans cet espace, dans la
deuxieme moitie du XV-e siecle et en egale
mesure dans la memoire du frere du metropolite
Maxime 8 . Pesty Frygyes a propose l'annee 1487
comme le moment de sa construction par Jovan
Brancovic, se basant sur une inscription qui
mentionnait tant l'annee de la fondation que son
fondeur Brancovic, trouvee en suite d'une
decouverte hasardeuse de l'annee 1764 9 • Une
opinion identique, ayant pour source le meme
element epigraphique, est developpee par Ilarion
Zeremski ( 1907), plai;:ant le moment de son
dressement le long de l'annee 1487, sous le
Şt. Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi
Ungaria, Sibiu, ( 1936), 182 et Ies suivantes.
6
A. Buzilă, Pătrunderea stilului baroc în arhitectura tradiţională românească a Banatului în secolul al XV!Il-lea.
AnB, Etnografie-Artă, II, ( 1984), 228.
7
Les recherches d 'archeologie medievale se sont
deroulees entre I O- 30 juin 2004, en suite du protocole
redige entre le Musee du Banat Montagneux et
I' Archidiachrie Serbe de Timişoara, sous le numero 754/
O1.06.2004. Les investigations ont vise Ies c6tes du nord
et de !'est de l'eglise, qui n'ont pasete affectees par Ies
travaux de restauration. Ces recherches aurait d Îl se
derouler, le long de l'annee 2005, tant a l'interieur du
monument, qu'aux c6tes de sud et de !'est, fait qui ne s'est
passe aucunement. Nous avons ete sollicites, au debut de
l 'annee 2006, pour constater avec Ies representants de
I' Archidiachrie Serbe de Timişoara l 'cxistence dune
crypte en briques sous le pave de la nef.
'Szentklaray, op.cit., 40.
9
Ibidem, 41.
5
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patronage de Jovan Brancovic 10 • Celui-ci a
encadre l'eglise actuelle du point de vue
stylistique dans l'ambiance de l'architecture des
XIV-e - XY-e siecles, mais sans aucun argument
scientifique 11 • Des autres opinions ont fixe ce
moment pendant l'annee 1503 12• Tout en restant
dans la meme sphere des discussions concernant
l'aube de cet etablissemen~spirituel, ii en faut
consigner l'information offerte par un document
de l'annee 1775, une conscription des monasteres
de cette province, effectuee par Ies autorites
imperiales autrichiennes, ou son debut est place
dans l'annee 1623, evidemment en suivant la
meme trad ition historique 13 •
Donc, on constate le fait que le dressement
de ce monastere est etabli par l'historiographie
selon une source discutable et aussi perdue,
provenant du XVlll-e siecle, designant une
periode de grandes turbulences pour Ies
monasteres de Banat, qui ont souffert une
pression constante de la part des autorites
habsburges, planant en permanence le spectre de
la restriction ou meme de leur disparition.
Les premieres informations sur le monastere
Saint Georges de la vallee de Bârzava
proviennent du domaine de l'administration
fiscale otomaine, d'une periode ulterieure de
l'occupation du Banat de l'annee 1552. Ainsi,
Ies defteres (document turques) des annees
1556-1557 ont consigne le monastere Saint
Georges avec deux moi nes 14 • Les memes
sources inscrivaient cet etablissement pendant
la periode des annees 1579-1580 avec un
nombre de quatre moi nes 15 • Dans le XVII-e
siecle de telles informations apparaissent dans
une note de 1623 du prieur Leontis, trouvee
dans un livre rituel 16 • Le prieur Iosif de ce
monastere est connu du Registre de compassion
de I' annee 1660 du Patriarcat serbe de lpek 17 •
L'eglise actuelle avec deux clochers, dresses
au dessus de la nef et du pronaos, et Ies
bâtiments du monastere construits entierement

10
Zeremski, op. cit, 136, avec la difference que
l'inscription qui mentionnait l'annee du dressement et le
constructeur aurait ete trouve a la demolition d'un maison
de l'enceinte du monastere, au cours de l'annee 1793.
11
Ibidem, 136
12
Szentklăray, op.cit.
11
I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la
istoria Mitropoliei Banatului, I, Timişoara, (1989), 346.
14
O. Ziroevic, Ţârkve i manastiri na podrucyu Petcke
patriarsije do 1683 godine, Beograd, (1984), 185.
11
Ibidem, 185; P. Engel, A Temesvari
Moldavai
Szandzsak torokkori telepiilesei 1554-1579, Szeged,
( 1996), 124.
16
Szentklăray, op. cit., 42; Zeremski, op. cit„ 137-138.
17
Suciu, Constantinescu, op. cit., 144.
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en briques, appartient a I'architecture du XVIIIe siecle. L'eglise est situe dans un cour
rectangulaire (61.95x39,45 m), entoure par Ies
constructions du monastere. L' acces dans le
monastere consiste d'une porte monumentale
emplacee dans le corps du sud de celui-ci. Le
cote de sud, la ou on accede a I' interieur, a ete
emmenage avec rez-de-chaussee et etage, avec
Ies cellules des moines et la residence du prieur,
formee de cinq pieces. La cuisine et le refectoire
se trouvaient dans la zone ouestiques, a la cote
nordique se trouvant la cave, Ies remises et
d'autres emmenagements domestiques. Des
quelques plaques en marbre rouge, disposees
aupres des cellules et aux appartements du
prieur, mentionnent Ies noms des quelques-uns
des habitants de Timişoara, de Pardani et de
Bavanişte qui ont soutenu du point de vue
financier, au cours de l'annee 1766, la
construction des cellules, du refectoire et aussi
des annexes domestiques. Le logement du
prieur, par sa structure planimetrique et Ies elements decoratifs, s' inscrit dans le rang des monuments d 'architecture ecclesiastique baroque
du Banat, apparus au long du XVIII-e siecle
sous I' influence de I' arch itecture locale.
li s'agit d'une eglise salle avec l'autel legerement decroche, realise sous la forme d'une
abside demi-circulaire. Le plan de celle-ci est
compose d'un pronaos etroit, superpose d'un tour
clocher massif. Deux paires de piliers, disposes
en flanques devant !'abside de l'autel et a l'interieur de la nef, soutenaient un tour demicirculaire
qui couronnait la nef. Les inscriptions qui se sont
gardees ici marquent seulement l'annee 1799,
quand cette eglise a ete peinte par des artisans
locaux, mais pas le moment de sa construction, en
restant l'hypothese que ce fait aurait pu etre
contemporain avec le dressement du logement du
prieur, donc tout le long de l'annee 1766.
li y a deux decennies auparavant, Adriana
Buzilă a emis I' opinion que la structure actuel le
de l'eglise du monastere Saint Georges pourrait
etre edifie en deux etapes. L'abside demi-ronde
et la premiere travee avec la taur circulaire
representeraient la phase ancienne de l'eglise de
cet etablissement monacal, a laquelle on a
ajoute pendant le XVllI-e siecle une deuxieme
travee, plus vaste, et la taur clocher du cote
ouestique 18 • Les observations faites pendant la
restauration des annees 2004-2005 ont permis
quelques constatations. Ainsi, l'eglise actuelle
du couvent a ete bâtie en briques dans une seule

18

Buzilă,

op. cit., p. 228-229

etape. On n' a constate aucun element de plan ou
d'elevation indiquant deux etapes dans
l'emmenagement de l'eglise. (PI. 7)
Les recherches d'archeologie medievale
auraient pu offrir des reponses â toute une serie
de questions concernant l'eglise medievale du
monastere Saint Georges. On a eu pour but
I' identification de son emplacement, de sa
planimetrie et, de ce qui est de plus important, la
quete des indices liees de la date de l'apparition
de cet ancien monument monacal dans le
territoire du Banat. Les fouilles, sans en avoir
I' ampleur necessaire et de courte duree, se sont
deroules seulement dans l'espace permis par Ies
travaux de restauration, c'est â <lire au nord et a
lest de l'eglise. On na pas pu etendre la
recherche vers le sud et vers I' est et aussi dans
I' interieur du monument, â cause de raisons
independantes de natre volante et des normes
propres â la recherche archeologique. Etant
donnees ces faits, Ies hypotheses enoncees ci
haut sont restes sans de reponse. On a fouille
une surface â environ 70 m~ dans l'espace de
nord-estet dans celui de nord-ouest de l'eglise,
en identifiant des traces de logement, une
construction du XVI-e siecle et un groupe de six
tombes d'une necropole plus grande.
Les tombes, sans aucun inventaire funeraire,
ont ete investigues dans I'espace nordique de
l'eglise. Nous avans identifie des tombes
detruites par Ies travaux de restauration et de
conservation du monument â son extremite de
sud, fait suggestif pour l'etendue de la zone avec
des tombes et aussi pour leur disposition autour
de l'actuelle eglise baroque. Les six tombes
recherchees du point de vue archeologique sur
le câte nordique de l'eglise, sans d'inventaire
funeraire, ont permis seulement quelques
constatations d'ordre stratigraphique sans de
relevance chronologique.
La tombe n° I, note sur plan M 1, a ete fouille
partiellement, seulement dans sa partie inferieure, dans la section 1, â une profondeur de 1,20 m, mesuree de l'actuel niveau de marche.
La tombe n° 2 a ete recherchee partiellement.
Celui-ci se trouvait â une distance de 1,60 m du
mur nordique de l'eglise, â une profondeur de
1,12m.
La tombe n°3 etait partiellement detruite par
la fosse de fondation du mur nordique de la nef.
Le crâne et le bras droit etaient colles du mur
nordique de l'eglise. Les bras etaient mis avec
Ies paumes sur la poitrine, â une profondeur de 0,90 m. Cette tombe n'a pas eu d'inventaire
funeraire.

Les autres trois tombes, notes dans le plan
M 4-M 6, ont ete identifiees et recherchees dans la
section nordique de !'abside de l'autel. L'une de
celle-ci (M 4 ) a ete identifiee partiellement, â une
profondeur de -0,90 m, Ies autres deux (notes
M 5 -M 6 ) ont ete mises en evidence â une
profondeur de -0,96 m et ont ete completement
investiguees. L'enterrement dans M 5 et M 6 a ete
realise en cercueils qui mesuraient 1,80 m en
longueur et 0,60 m en largeur (dans la zone du
crâne ), ayant une largeur de 0,3 5 m aux pieds.
Les bras etaient mis sur !'abdomen. L'absence
de l'inventaire funeraire ne permet pas l'encadrement chronologique de ce groupe de tombes.
Les seuls reperes sont Ies observations stratigraphiques effectuees dans Ies sections 1 et 2.
La tombe n° 3, trouve â câte du mur nordique
de la nef, partiellement detruite, est anterieure
avec certitude â la construction de l'eglise
baroque de la deuxieme moitie du XVIII-e
siecle. Les deux tombes ou Ies cercueils se sont
gardes intacts (M 5 et M 6), qui peuvent etre
attribues aux quelques moines, constituent des
enterrements tardifs, probablement contemporaines avec l'eglise actuelle. L'une de ces
tombes (M 5) a superpose un niveau avec des
traces de logement provenant du XVIII-e siecle.
La recherche archeologique a mis en
evidence au nord de )'abside de l'autel des
traces de logement et d'activite, provenant de la
fin du XVI-e siecle. Ainsi, dans la section 2, sur
une surface ayant 5 m en longueur on a trouve
une couche de 0,80 m avec des traces de
logement (de la ceramique, des briques en
torchis, des clous et des dechets domestiques)
qui delimitent une construction avec le plancher
enfonce. On a trouve aussi des piliers brules, â
une profondeur de -1,80 m. Les traces
consistantes de brulure et de charbon denotent
un puissant incendie qui a detruit le logement.
Quelques constatations s'imposent, en tenant
compte des observations issues â I' egard de la
situation stratigraphique, concernant I' actuelle
eglise du monastere Saint Georges, Ies
enterrements et Ies logements, identifies â voie
archeologique. La recherche a ete effectuee
jusqu' â la profondeur de 2 m. Le fondement de
l'eglise actuelle descend jusqu'â la profondeur
de -1,25 m, mesuree de l'actuel niveau de
marche, le niveau de construction se trouvant â
- 0,55 m, mesure en tenant compte du meme
repere. Une petite fosse (0 0,35 m), ayant une
profondeur de -1,25 m de l'actuel niveau de
marche, qui a ete mise en evidence sur le profile
ouestique de la section 1, peut etre interprete
comme fossoyee pour un pilier de l'echafaudage
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de construction de l'eglise du monastere. Tant le
fondement que l'elevation de l'eglise presentent
un mode d'execution unitaire, avec des
murailles en briques (aussi le fondement)
realises dans une seule etape, jadis au long du
XVIII-e siecle. La couche archeologique sterile
a ete identifie dans Ies sections de I' est et du
nord de I' egl ise, aux profondeurs comprises
entre 1,50 - 1,60 m.
Les enterrements se sont effectues aux
profondeurs comprises entre 0,90 - 1,20 m, en
se delimitant vers le nord et vers le sud de
l'emplacement actuel de l'eglise. On n'a
identifie aucune tombe dans la section 3,
trouvee â 15,50 m est de I' eglise. On ne peut pas
entamer une discussion ferme concernant
l'anciennete de ces enterrements â cause du
nombre restreint de tombes recherchees et â
cause de l'absence de l'inventaire funeraire.
L'emplacement et le plan de l'eglise medievale du monastere restent inconnus au stade
actuel de la recherche. La question concernant le
moment de la construction de ce monastere dans
la val lee de Bârzava reste aussi sans de reponse.
Cet etabl issement orthodoxe s' inscrit dans le
rang des 30 monasteres appartenant â ce culte qui
fonctionnaient dans l'espace banatien, au milieu
du XVI- siecle, quand ceux-ci sont attestes dans
Ies documents ottomans. Ce monastere a le meme
patron (le Saint Georges) avec celui de Remetea
Mare. Ce fait n' est pas hasardeux, en etant en
relation directe avec le nom du village avoisinant
(roum. Sângeorge) 19 , ayant une attestation
docum~ntaire dans l'annee 1319.
Le village Sângeorge (vil/a Sancti Georgii) a
ete, tout le long du XVI-e siecle, une possession
nobiliaire, selon Ies documents de chancellerie.11
se trouvait dans la possession de Nicolae cel Mic
(Nicolas le Petit), surnomme Jank, en fait le frere
de l'archeveque de Kalocea 20• Des quelques
informations provenues des actes redi-gees par
Ies collecteurs du pape prouvent l'existence
d'une eglise paroissiale catholique tenant de
I' archidiacrie de Caraş 21 • Les memes actes de
chancellerie indiquent Ies possessions successives
du domaine de Sângeorge de la vallee de Bârzava.
Vers 1421 cette propriete devenait la possession
du principe de Transylvanie 22 • Egalement, ce
village est mentionne dans Ies documents
ottomans, â cote du couvent 23 • Les informations
19

DIR, C, XIV-e siecle, I, 326.
DIR, C, XIV-e siecle, III, 361.
21
DIR, C, XIV-e siecle, III, 229, 234.
22
Ortvay T. (red. Pesty Fr.) Oklevelek Temesvarmegye
Temesvarvaros tortenetehez, Bratislava, (1896), 571-572.
B Engel P., op. cit., 124, 167.
20
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sommaires ne permettent pas de suivre l'evolution des rapports ethno demographiques et
confessionnelles de ce segment de la vallee de
Bârzava le long du XV-e siecle. Les incursions
turques, passees en fin du XIV-e siecle et dans
celui suivant, ont affecte un bon nombre d'eglises
et de monasteres catholiques de la zone, comme
par exemple la destruction du monastere pauline
de Gătaia, au cours de l 'attaque de 1392 24 .
En egale mesure, ii faut prendre en
consideration I' autre aspect concernant Ies
actions repressives de l'eglise catholique contre
l'orthodoxie, qui se sont diminues du quatrieme
decennie du XV-e siecle, moment marque par le
Concile de Florence de l'annee 1437 25 •
En ce qui concerne Ies possessions de la
familie Brancovic du comitat de Caraş, nous ne
disposons que des informations lacunaires.
Cette question doit etre etudiee avec responsabilite, en tenant compte du fait qu'un bon
nombre de monasteres de Banat est considere
comme de fondations de cette puissante et tres
riche familie noble serbe, qui ajoue un role de
premiere importance vers le fin du XV-e siecle.
Le monastere qui fait l'objet de cette etude a ete
considere comme la fondation de Jovan
Brancovic en 1487 26 • Celui-ci etait le fils de
Ştefan Brancovic, celui aveugle par le sultan et,
par consequence, le neveu de Gheorghe Brancovic, qui a occupe la dignite de despote entre
Ies annees 1427-1456, quand ii a accumule, par
des heritages et des dons, des domaines
importantes dans le royaume hongrois 27 • Le
despote Gheorghe Brancovic a eu en Banat des
domaines considerables dans le comitat de
Torontal, connus d'un document de l'annee
1422, et quelques peu nombreuses possessions
au sud du Banat (villages et châteaux forts),
dans le comitat de Caraş 2 H. Celui-ci a obtenu-de
la part du vod'evode Iancu de Hunedoara le
château fort d'Ersumlio dans l'annee 1448, avec
son domaine, sans en ayant des informations
Gy. Gyi:irffy, Az Ârpad kori Magyarorszag tărteneti
III, Budapesta, ( 1987), 483; D. Ţeicu,
Ekkleziastische Geografie des Mittelalterichen Banats.
Bucureşti, (2007), 48-49.
25
A. A. Rusu, Ioan de Hunedoara şi românii din vremea
lui, Cluj-Napoca, ( 1999), 77 şi urm; V. Achim, Banatul în
Evul Mediu, Bucureşti, (2000), 154-155.
26
Zeremski, op. cit., 137-138.
27
L. Tha116czy, XIX şi urm. L. Thall6czy, A. Ăldăsy, A
Magyarorszag Szerbia Kăzti ossekătteteseg okleveltara
1198-1526, Budapesta, (1907), XVI-XVII.
2
• L. Tha116czy, op. cit„ XVI-XVIII; Fr. Pesty, Brancovics
Gyărgy racz despota. Birtokviszonyai Magyarorszagban
es a racz despoia czim, Budapesta, ( 1877), 9 et Ies
suivantes.
24

făldrajza,
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plus precises 29 . Les villages Vaja et Dragolyolch
ont ete consignes parmi Ies pas trop nombreuses
possessions du Banat du Sud trouvees dans la
maîtrise des nobles serbes Brankovi<'.:3°.
Pour la periode finale du XV-e siecle
n 'existe aucune information qui peut prouver
une maîtrise de Yuk Brancovic, ou de son cousin
et de son successeur a la possession Sângeorge
ou a d' autres possessions foncieres dans cette
zone de la vallee de Bârzava. Comme on l'a
montre auparavant, la possession Sângeorge
faisait l'objet d'un proces de partage (1471)
entre Ies familles nobles hongroises Orszag et
Ungur. Selon natre opinion, ii faut tenir compte
du fait que ce monastere se trocvait aux
alentours d'un château fort de la vallee de
Bârzava, atteste au cours du XV-e siecle sous la
maîtrise de la familie Janak 31 • La presence d'un
bon nombre de monasteres orthodoxes, dans la
premiere moitie du XV-e siecle, aux alentours
des châteaux forts de frontiere dresses dans la
meme periode au sud du Banat, constitue un fait
qui doit etre pris en consideration alors quand
on discute sur Ies eventuelles connexions entre
Ies fortifications de frontiere et l'apparition des
monasteres orthodoxes dans le XY-e siecle.
L'existence de quelques etablissements serbes
dans la vallee de Bârzava, quelques-uns
fortement compactes, comme par exemple la
localite de Denta, en fin du XY-e siecle et dans
la premiere moitie de celui suivant, constitue
une realite do·'t on doit tenir compte 32 •
On a expose ici Ies elements definitoires du
tableau historique extremement complexe et
aussi dynamique concemant la vallee de Bârzava,
tout le long du XV-e siecle, comme contexte ou
s'est deroule l'apparition et l'evolution du
monastere orthodoxe de Saint Georges. Malheureusement, Ies informations historiques et memes
la recherche archeologique ne peut pas offrir une
reponse satisfaisante aux toutes Ies questions
concernant le moment de son dressement, de sa
structure architectonique et aussi de son
constructeur.
29

Pesty, op.cit., 20-21, 53.
Ibidem, 54 ; Le village Voja, signifiant que la localite
Valea se trouvait dans le pre de Caraş. L'etablissement
disparu Dragolyolch, atteste dans l'annce 1431, a ete
localisc aux alentours du château fort de Ilidia, a Potoc ;
Pesty Fr, Krass6, 111, 240 ; 8. Milleker, Delmagyarorszag
kăzepkorifăldrajza, Timişoara, ( 1915), 82.
11
Pesty, Brancovics Gyărgy racz despoia„., 54
12
T. Halasi-Kun, Serbians and roumanians in ottoman
southeastern Hungary: Detta. The Mutual Effects of tize
Islamic and Judis-Clzristian Worlds: Tize East European
Pattern, Ed. By A. Ascher, T. Halasi-Kun and 8. K.
Kiraly, Brooklyn, New Jork, ( 1979), 113-127.
111
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PI. 1. La carte de la Valee de Bârzava dans la zone Sângeorge (Saint Georges).
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PI. 2. Le plan du monastere Saint Georges et de I' eglise (selon I' architecte N. Dancu).
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PI. 3. Le monastere Saint Georges. L'eglise et le manoir avant la restauration .
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PI. 4. L'eglise du monastere Saint Georges pendant la restauration de l'annee 2004.
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PI. 5. Le monastere Saint Georges. S2 ; des details avec Ies etapes de la recherche des tombes.
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PI. 6. Le monastere Saint Georges. S2 ; des details avec Ies etapes de la recherche des tombes.
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PI. 7. Le plan de I eglise.
182

Vl
;:)

E

_,.

::l

O'>_

~

CJ

c

-

I

-~-

::l
'-.D

'--

III

ă.

t:

..

i'

.....
'-·u;_ c
<O
.....o
L

o

E

~

.e·c:"'

E

::l
'--

c

°'"'c ·a.o
QJ

Ol
(.,

•O

'--

Cl.

"'

~

:I

D~ 8 ~
-

PI. 8. Le monastere Saint Georges. Le plan de la section I et le profile ouestique.
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PI. 9. Le monastere Saint Georges. Le plan de la section l et section 2.
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PI. 10. De la ceramique decouverte dans la section 2.
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ÎNTREGIRI ŞI ÎNDREPTĂRI LA ISTORIA BANILOR DE
CARANSEBEŞ ŞI LUGOJ (SEC. XVI-XVII)
Costin Feneşan'
Cuvinte cheie: ban, Caransebeş, Lugoj, Toma Turnea (Thorny), Acaţiu Barcsay.
Keywords: banus, Caransebeş, Lugoj, Tomas Thorny, Achatius Barcsay.
Cu un deceniu în urmă, instituţia atât de
interesantă dar, în mod surprinzător, tot pe atât
de puţin cunoscută a banilor de Caransebeş şi
Lugoj s-a bucurat de o cercetare temeinică şi
amănunţită, cu scopul de a sistematiza, pe de o
parte, într-un context bine definit, rosturile ei, de
a-i scoate în evidenţă pe cei care au slujit-o, iar
pe de altă parte, cu menirea de a lămuri o seamă
de neclarităţi şi inadvertenţe 1 • Pornind de la
puţinele cercetări anterioare 2 , cele mai multe
dintre ele superficiale şi incomplete, parcurgând
cu stăruinţă şi judecată cumpănită materialul
documentar aflat la dispoziţie, autorul ne-a
oferit pentru prima oară o imagine bine
închegată a băniei Caransebeşului şi Lugoj ului.
Cercetările de arhivă pe care le-am efectuat în
ultima vreme ne-au îngăduit descoperirea unor
documente necunoscute sau ştiute doar în mod
mijlocit (prin rezumate sau referiri fugitive la
acestea) cu privire la aspecte de prim-ordin din
istoria banilor de Caransebeş şi Lugoj 3 . În cele
ce urmează, le publicăm şi comentăm având în
vedere mai ales numărul mic de documente
ajunse până la noi de la şi despre banii
caransebeşano-lugojeni, după cum vom scoate
în evidenţă unele aspecte până acum nesesizate
din trecutul instituţiei banilor.
Până în prezent, s-a acceptat aproape fără
rezerve faptul că banii Caransebeşului şi
Lugojului au fost numiţi de principu
Transilvaniei - cărora le revenea acest drept
suveran - mai cu seamă din rândurile nobilimii
locale, ţinându-se seama de cererile/pretenţiile
acesteia întemeiate pe diploma privilegiată din
·Arhivele Naţionale Bucureşti.
1
D. L. Ţigău, Banii de Caransebeş şi Lugoj, Consideraţii
asupra atribuţiilor şi competenţelor acestora. SMJM,XVI
( 1998), 225-241; şi XVII (1999), 237-251.
2
Cea mai temeinică şi bine documentată prezentare I s-a
datorat lui Fr. Pesty, A szărenyi bdnsag es Szăreny
varmegye tărtenete, voi. I, Budapesta, (1877), 293~3 I 3;
vezi şi I. lvanyi, A lugosi es karansebesi banok. TRET, s.
v., voi. I, (1875), 100-103.
3
Vezi documentele 1-5 publicate la finele studiului.

29 august 14574 . Or, examinarea listei banilor de
Caransebeş şi Lugoj ne convinge tocmai de
contrariu. Banii proveniţi din rândurile nobilimii
locale (Ioan Glesan, Nicolae Cherepovici,
Grigore Bethlen de lctar, Toma Turnea de Turnu,
Gheorghe Palatici de Ilidia, Ştefan Vaida de
Caransebeş şi Petru Bethlen de Ictar), chiar fiind
destul de numeroşi, nu au deţinut dregătoria - cu
două excepţii notabile: Grigore Bethlen de lctar
(1560-1566) şi Toma Turnea (1577-1587)- decât
pentru puţină vreme. Banii cei mai longevivi în
funcţie au fost tocmai cei originari din
comitatele fostei Transilvanii voievodale, chiar
dacă din locuri învecinate cu Lugojul şi
Caransebeşul: Paul Nagy de Deva (1617-1644)
şi Acaţiu Barcsay de Bârcea Mare (1644-1658).
Banii numiţi în timpul războiului civil din
Transilvania şi a celei de-a doua ocupaţii
habsburgice, la începutul secolului al XVII-iea,
au fost nişte aventurieri cu prezenţă efemeră,
deosebit de păgubitoare şi complet străini de
lumea locului. Criteriul primordial care, credem,
că a fost determinant la numirea banilor de
Caransebeş
şi
Lugoj a fost loialitatea
necondiţionată şi de lungă durată faţă de
principele Transilvaniei, deopotrivă cu
încrederea acestuia în reprezentanţii săi militari
şi civili într-o zonă de maximă importanţă
pentru însăşi existenţa ţării. Nu e mai puţin
adevărat, că au existat situaţii în care demnitarii
otomani de la hotar au intervenit direct în
schimbarea/numirea banului de Caransebeş şi
Lugoj, doar că acestea reprezentau excepţia de
la regulă. Astfel, în aprilie 1595, Ahmed paşa,
beilerbeiul Timişoarei, care avea să preia peste
puţin timp aceeaşi dregătorie la Buda, s-a plâns
principelui ardelean Sigismund Bathory că
Ştefan Bekes, noul ban lugojan, îngăduise
comiterea mai multor acte de agresiune
împotriva teritoriului otoman, lotrii care operau
în zonă bucurându-se de întregul său sprijin.
4

Vezi mai nou D. L.

Ţigău,

op. cit., ( 1998), 228.
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Beilerbeiul i-a reproşat principelui ardelean
numirea lui Bekes, în funcţie, deoarece „la
Lugoj nu este nevoie de un astfel de om, ci de
unul care, prin felul său de a fi, se ştie purta pe
măsura scopului în care a fost pus" (az Jele
ember nem )6 Lugoson, hanem oly ember, ki az
vegben modgiaval tudgia magat tartani). Faptul
că Ştefan Bekes cutezase să ia din teritoriul
otoman mai multe sute de robi şi să-i ducă la
Lugoj şi Caransebeş îl revoltase peste măsură pe
beilerbeiul Ahmed, mai alesa că „banii care au
fost mai înainte n-au luat nici măcar pe unul
dintre ai noştri în robie" ( ezelot val6 banok egiet
sem veztetenek el bennek). Drept urmare,
Ahmed paşa i-a cerut în mod cominativ
principelui Băthory să-l schimbe pe Bekes din
funcţie şi „să numeşti în bănie un om cu minte"
(hogi ezer embert boczas az bansagra) 5 • Reacţia
princiară n-a întârziat: la 27 mai 1595 ca nou
ban al Caransebeşului şi Lugojului a fost numit
Gheorghe Borbely de Sima 1'. Că noul ban avea
să se dovedească în scurt timp un adversar cât se
poate de implacabil al otomanilor din zona
Banatului îi era cunoscut, pe semne, doar celui
care îl numise în funcţie.
Aşa cum am amintit, în cazul numirii unui
nou ban al Caransebeşului şi Lugojului alegerea
principilor ardeleni era influenţată într-o măsură
mult mai redusă decât s-a crezut până acum de
opţiunea nobilimii locale, ci mai cu seamă de
apropierea candidatului faţă de persoana
suveranului. Banii caransebeşeni Toma Turnea
de Turnu, Paul Keresztessy de Nagymegyer,
Paul Nagy de Deva şi Acaţiu Barcsay de Bârcea
Mare au fost cu toţii, la începutul carierei lor
publice, familiari ai curţii princiare, unii dintre
aceştia (Paul Nagy şi Acaţiu Barcsay) ajungând
să deţină şi funcţia de încredere de comandanţi
ai gărzi princiare, păstrată de altfel şi după
numirea în dregătoria de ban. Mai mult, unul
dintre banii caransebeşano-lugojeni, Petru
Bethlen de Ictar, a fost rudenie apropiată cu
principele Gabriel Bethlen, fiind numit de acesta
în funcţie tocmai după urcarea în scaunul

5
Fr. Pesty, Krass6 varmegye tărtenete, voi. IV, Budapesta,
( 1883 ), doc. 482, 179-181.
'' S. Szilăgyi, Gyulaffi Lestăr tbrteneti maradvănyai.
Tărtenelmi Tar, ( 1893):" Eodem die (27 mai 1595 - C. F.)
Georgius quoque Barbely banus Karansebesiensium
constituitur". D. L. Ţigău, op. cit„ (1998), 240, preluând
cronica lui Wolfgang (Farkas) Bethlen, îl menţionează, la
rândul său, pe Gheorghe Borbely în dregătoria de ban
începând cu 27 mai 1595.
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princiar 7, ca om în care putea avea deplină
încredere. La fel de adevărat este şi faptul că
legăturile matrimoniale ale unor viitori bani sau
bani aflaţi în funcţie cu familii nobiliare de
frunte ale Transilvaniei princiare vor fi avut, fără
îndoială, influenţă asupra carierei publice şi
deopotrivă asupra situaţiei lor materialeK.
In condiţiile în care banii Caransebeşului şi
Lugojului au fost oameni de încredere ai
principilor ardeleni, în mod deosebit Paul Nagy
şi mai ales Acaţiu Barcsay 9 , nu ne surprinde
faptul că tocmai ei au fost cei care au
recomandat principilor Gheorghe Răk6czy tată
şi fiu înnobilarea şi acordarea blazonului
nobiliar pe seama mai multor caransebeşeni şi
lugojeni ilustraţi prin merite militare şi civile,
oameni pe care îi cunoşteau de altfel în mod
nemijlocit. Până în prezent ne sunt cunoscute 12
!lStfel de cazuri, în două dintre ele recomandarea
datorându-i-se banului Paul Nagy, în celelalte
zece lui Acaţiu Barcsay 10 • Mai mult, în unele
situaţii principii ardeleni au transferat chiar
atribuţii ale lor banilor de Caransebeş şi Lugoj.

7
Petru Bethlen de Ictar - al cărui tată, Grigore, fusese, la
rândul rău, ban al Caransebeşului şi Lugojului între 1560
şi 1566 - era văr primar cu Farkas, tatăl principelui
ardelean Gabriel Bethlen de Ictar, cf. M. Lendvai, Temes
varmegye nemes csaladjai, voi. I. Budapesta, (1896), 29,
tab. III, 3 I.
'Prin soţia sa, Elisabeta Seredy, membră a unei familii de
vază din Transilvania, banul Gheorghe Palatici de llidia a
ajuns să stăpânească, de pildă, moşia Săcueni (UjSzekely) din scaunul Odorhei, cf. Fr. Pesty, Krass6, voi.
IV, doc. 454, 124. Prin a doua sa soţie, Sofia Kendeffy,
fostul ban Paul Keresztessy de Nagymegycr - nobil de
seamă al principatului Transilvaniei în veacul al XV Ii-lea.
Sargetia, voi. 21-24 ( 1994 ), 161. Ultimul ban caransebeşano-lugojan, Acaţiu Barcsay, a avut, fără îndoială, mult
de câştigat atât pe plan material cât şi al influenţei în urma
celor trei căsătorii cu reprezentante de frunte ale unor
familii nobiliare de vază din principatul ardelean: Anna
Horvăth-Petrichevich, Elisabeta Szalănczy şi Agnes
Losonczi-Bănffy, cf. M. Lăzăr, Erdely foispănjaj.
Szazadok, voi. 23, ( 1889), 35.
9
Semnificativ este faptul că mama banului Acaţiu Barcsay
a fost Ana Palatici de llidia, sora fostului ban Gheorghe
Palatici de Ilidia, cf. M. Lazăr, op cit., 34. Cariera publică
a lui Acaţiu Barcsay a fost fulminantă: familiar al curţii
princiare căruia i s-au încredinţat mai multe misiuni
diplomatice". (cf. D. L. Ţigău, op. cit., ( 1998), 231 ), că
pitan al unei unităţi din garda princiară, ban al Caransebeşului şi Lugojului (numit la 20 decembrie 1644),
comite supreme al Hunedoarei (numit la I O ianuarie 1648,
după moartea lui Ştefan Bethlen), jude-asesor al Tablei
princiare ( 1649-1650), consilier princiar şi preşedinte al
Tablei princiare de judecată ( 1653), locţiitor al principelui
Gheorghe Răk6czy al II- lea pe timpul cât acesta s-a aflat
în campanie în Polonia ( 1657-1658), principe al
Transilvaniei (13/14 septembrie 1658-6 ianuarie 1661).
10
C. Feneşan, Diplome de înnobilare şi blazon din Banat.
Secolele XVI-XVII, Timişoara, (2007), 26-27.

Astfel prin articolul VIII al hotărârilor Dietei de
la Alba Iulia ( 1646), banul caransebeşano
lugojan a fost împuternicit să elibereze salvconducturi celor aflati sub autoritatea sa 11 •
În ceea ce priveŞte implicarea banilor de
Caransebeş şi Lugoj în acţiunile politicodiplomatice ale Principatului ardelean 12, socotim
că trebuie menţionată şi participarea noului ban
Paul Keresztessy de Nagymegyer la ratificarea
tratatului de alianţă încheiat la Kosice (la 15
august 161 O) între împăratul Mathias al Ii-lea şi
principele Gabriel Băthory de către Dieta de la
Cluj (6 septembrie 1610) 13 • Dacă implicarea
banilor în activitatea diplomatică a fost mai
mereu benefică, acţiunea lor în calitate de capi ai
administraţiei în districtele Caransebeş şi Lugoj
(cunoscute în epocă şi drept comitat al
Severinului) a determinat uneori producerea
unor situaţii tensionate, care au dus până la urmă
la schimbarea lor din funcţie. Astfel, în mai
1577, principele Cristofor Băthory i-a trimis la
Caransebeş şi Lugoj pe consilierii săi Martin
Berzeviczy şi Francisc Kendi, pentru a cerceta
abuzurile reclamate împotriva banului Ştef'!n
Tompa şi comise „în mod nedemn" (indigne). In
aprilie 1577, Dietei ardelene întruni te la Turda i
se plânseseră mai mult de 500 de ţărani din
părţile Caransebeşului şi Lugojului, ameninţând
că vor fugi în teritoriul otoman „dacă nu vor fi
scăpaţi de cruzimea acelui om" (si ab ilius
hominis saevitia non fuerint vindicati), deoarece
din această cauză în jur de 600 de oameni se
refugiaseră deja la turci, anume fie când Tompa
ajunsese ban (februarie 1573 ). In raportul său
către Ştefan Bathory, fostul principe ardelean
rămas legat de rosturile ţării sale de baştină şi
după alegerea ca rege al Poloniei ( 1575),
consilierul Berzeviczy îl informa că, „după câte
văd, banul este vinovat că şi-a atras duşmănia
tuturor, deoarece comite lucruri grave, spre cea
mai mare pagubă a acelui district" (banus,
quantum video, omniwn invidiae est obnoxius,
q11od magnam rem cum maximo detrimento

11
S. Szilăgyi, Monumenta Comitia/ia Regni Transylvaniae, voi. X, Budapesta, ( 1884), doc. LXIV, 440: '• Hogy
.Nagysagod fejedelmi kegyelmessegebăl a Szăriny
varmegyebeli atyankjiai intercessi6jokra făban uramnak
authoritast ad limitative az salvus conductus adasra
Nagysâgodnak megs:ofaljuk"'.
'~Vezi în acest sens trecerea în revistă a acestora la D. L.
Ţigău, op cit . . ( 1998), 230-234.
11
Noul ban semnează documentul din 6 septembrie 161 O
ca Paufus Keres:::tesi, banus civitatis ac dis/rictus
Kara11sebesiensis, cf. J. Kemeny, I. Kovacs, Erdelyorszag
tărteneti tara, voi. III. Cluj. ( 1845). doc. 17, 185.

illius districtus fecit) 14 • De altfel cercetările
făcute la Caransebeş şi Lugoj de către
Berzeviczy şi Kendi aveau să confirme pe
deplin comportamentul brutal şi abuziv al
banului Tompa 15 ,ducând în scurtă vreme la
schimbarea sa din funcţie. La 13 septembrie
1577 principele Cristofor Bathory l-a numit în
dregătoria de ban al Caransebeşului şi Lugojului
pe un localnic, Toma Turnea (Thorny) de
Turnu 16, de altfel un om de încredere al curtii
princiare. În calitate de familiar al acesteia,
Turnea adusese mai multe servicii credincioase,
care i-au fost răsplătite de principele Ştefan
Bathory prin donarea, la 23 aprilie 1575 (din
Braşov) a unor părţi de moşie la Gaida de Jos
(cu moara, casa şi curtea nobiliară de acolo),
Galtiu (inclusiv curtea nobiliară de acolo),
Fahyd (lângă Gaida de Jos) şi Zentmyklos
(lângă Teiuş), toate aflate în comitatul Alba 17 .

" E. Veress. Bathory Istvan, erdefyi fejedelem es fengyef
kirafy fevefezese, voi. li, Cluj, ( 1944), doc. 514, 75-76.
Tot în primăvara anului 1577, beilerbeiul Timişoarei îi
cerea principelui Cristofor Băthory restituirea unor vite
luate abuziv de banul Tompa de la nişte raiale de pe
teritoriul otoman, cf. Fr. Pesty, Szoreny, voi. I, 300.
15
Vezi Az Erdelyi fejedefmek kirafyi konyvek I (I 5691602)/Bathory Zsigmond kirafyi kănyvek I 582-1602, cd.
T. Fejer, E. Răcz, A. Szasz, Cluj, (2005), 61-64. Nu este
exclus ca banul Tompa să fi supralicitat ajutorul militar dat
principelui Ştefan, Băthory în lupta împotriva rebelului
Gaspar Bekes ( 1575), precum şi împrumutarea a 1800
florini ungureşti, în schimbul cărora principele i-a zălogit
cetatea Jdioara cu pertinenţele acesteia, dar şi moşiile
Coruşu şi Popeşti (ambele în comitalul Cluj); în legătură
cu acest aspect, vezi L. Boldea, Asupra avatarurilor unei
cetăţi medievale: Jdioara anilor 1548-1658. AnB (S. N. ).
arheologie-istorie, XIV. 2, (2006), 51.
11
' Textul actului de numire este publicat în anexa I.
Documentul a fost semnalat în Îndrumător în Arhivele
Statului. Judeţul Hunedoara, ed. I. Frăţilă, Bucureşti,
(1972),219.
17
Arhivele Naţionale Deva (Hunedoara), Colecţia de
documente, Documente până la 1700. doc. 8011575 (o
copie contemporană fragmentară se păstrează tot acolo, cf.
doc. 7211575). La 22 februarie 1579 (din Alba Iulia),
principele Cristofor Băthory i-a eliberat lui Thome Thorny,
bani nostri districtuum Lugas et Karansebes un nou
document de danie pentru cele patru părţi de moşie din
comitatul Alba, deoarece beneficiarul "afirmă că îi lipsesc
şi că, în aceste vremuri tulburi, ar fi pierdut scrisorile de
dare de seamă (cu privire la darea înstăpânire -C. F.) cu
privire la acele părţi de moşie şi curţi" (literas super
earundem portionum curiarumque relatorias his
disturbiorum /emporibus amisisse el perdidisse asserit),
vezi Arh. Nat. Deva (Hunedoara), Colectia de documente.
Documente până la 1700, doc. I/ 6/1579. În aceeaşi zi (22
februarie 1579), Cancellaria Maior a principelui i-a
întocmit banului Toma Turnea documentul de dare în
stăpânire asupra celor patru părţi de moşie, cf. Arh. Naţ.
Deva (Hunedoara), Colecţia de documente. Documente
până la 1700, doc. 1/6 a/1575.
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curţii princiare, Toma Turnea
işi văzuse răsplătită credinţa şi prin altă donaţie.
La 22 februarie 1576 (din Alba Iulia), Ştefan
Bâthory i-a dăruit moşia Cămăraşul şi o parte
din moşia Sâmboleni,ambele aflate în comitatul
Cluj, care îi fuseseră confiscate lui Mihail

Tot ca familiar al

Telegdi, condamnat pentru participarea la
rebeliunea condusă de Gaspar Bekes şi încheiată
prin înfrângerea în bătălia de la Sânpaul ( l O iulie
l 575) 1K, la care Turnea va fi participat, cu mare
probabilitate, în rândurile oştii princiare. In
1575, încă înainte c victoria de la Sânpaul,
principele îi acordase familiarului curţii sale,
Toma Turnea, dreptul de a strânge în acel an
dijmele de pc moşiaAgârbiciu (comitatul Cluj),
cu excepţia celor din miei şi albine 19 •
Banul Turnea n-a fost însă singurul dregător
suprem caransebeşano-lugojan care s-a bucurat
de favoarea principilor211 • Astfel, Sigismund
Bathory l-a răsplătit pe banul Albert Lonay ( 15891590) prin două danii succesive, încă în anul
instalării sale: la 4 mai 1589 cu târgul Reteag din
comitatul Solnocul interior 21 şi la 5 mai 1589 cu
moşia Gheorgheni (azi cartierul omonim al
municipiului Cluj-Napoca) aparţinând de cetatea
Gherla 22 . Banul Ştefan Vaida (1607) a primit, la
rândul său, de la principele Sigismund Rak6czy o
casă de piatră în oraşul Lipova, confiscată de la
Paul Marokhazi, care fugise la turci 23 • Cel mai
longeviv în funcţie dintre bani, Paul Nagy de
Deva (161 7-1644 ), care a deţinut la fel de multă
vreme (1627-1643) şi comanda gărzii personale
de pedestraşi a mai multor principi ardeleni, a
beneficiat din plin de munificenţa acestora.
Astfel, la 1 mai 1632, Gheorghe Rak6czy I i-a
zălogit moşia Musca din comitatul Alba până la
rambursarea de către fiscul princiar a
împrumutului de 2000 florini ungureşti 24 • La 21
'"Arh. Naţ. Deva (Hunedoara), Colecţia de documente.
Documen/e pâ/l{i la 1700, doc. 87115 76. Plecat între timp
în Polonia pentru a-şi prelua atribuţiile regale, Ştefan
Bathory a lăsat pe seama fratelui său Cristofor, care îi
urmase la conducerea principatului, efectuarea procedurii
de dare şi punerea în stăpânire, vezi Arh. Naţ. Deva
(Hunedoara), Colecţia de documente. Documente pânâ la
1700. doc. 100115 77 (documentul princiar care ordonă
darea şi punerea în stăpânire).
1
'' Vezi atestatul din 8 mai (dat la Turda) a arendaşului
dijmelor, Ladislau Sombori, la Arh. Naţ. Deva (Hunedoara), Colecţia de documente. Documente pânâ la 1700,
doc. 8111575.
211
Vezi D. L. Ţigău, op cit. , ( 1998), 229.
21
Arhiva Naţională Maghiară (Magyar Orszagos Leveltar)
Budapesta, F. I: Erdelyi fejedelmi kancellâria, li. Liber
Regius Sigismzmdi Bâthory, 471-472; vezi şi D. L. Ţigău,
op cit. , ( 1998), 229. nota 24.
2 - Arhiva Naţională Maghiară Budapesta, F. 1:11. Liber
Regius Sigismundi Bathory, 373-374;
D Vezi Anexa 4.
2
' Arhiva Naţională Maghiară (Magyar Orszagos Leveltar)
Budapesta, ( 1960): Bethlcn csalad leveltara, 67. tel (Devai
Nagy Pal), nr. 2; tot aici sub nr. 3, porunca de dare în
stăpânire a moşiei Musca.
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martie 1634 principele Gheorghe Rak6czy I i-a
dăruit banului Paul Nagy moşiile Hoghiz
(împreună cu curtea nobiliară de acolo) şi Dopca,

ambele în comitatul Alba, în apropiere de Rupea,
revenite fiscului în urma morţii fără urmaşi a lui
Gheorghe Siikosd de Tirimioara. De menţionat
este faptul că cele două moşii ar fi revenit din nou
fiscului abia după ce i-ar fi plătit banului Nagy
suma de 3000 florini ungureşti 25. La Deva, oraşul
său de baştină, banul Nagy ajunsese să
stăpânească în anul 1643, prin cumpărare sau prin
doqaţie, nu mai puţin de 6 case 26 .
In cele ce urmează, vom examina comparativ
trei acte de numire a unor bani ai Caransebeşului
şi Lugojului din perioade diferite. Cel dintâi îl
priveşte pe Toma Turnea, fiind emis la Alba
Iulia, la 13 septembrie 1577 27 • Vom remarca
faptul că, pe lângă enumerarea calităţilor
personale ale beneficiarului şi evidenţierea
meritelor sale „în toate treburile şi dregătoriile
încredinţate până acum", principele şi-a rezervat
dreptul de a-l menţjne în funcţie „atâta timp cât
ne va fi pe plac". Indatoririle care îi reveneau
noului ban priveau în mod deosebit strângerea şi
administrarea corectă a veniturilor princiare din
districtele Caransebeş şi Lugoj, „precum şi
oricari alte obligaţii de plată pe care le vom
orândui în orice chip". Că aceasta era una din
îndatoririle de mare importanţă ale banului o
dovedeşte din plin documentul din 3 ianuarie
1584, prin care principele Sigismund Bâthory
recunoştea găsirea în bună rânduială a bilanţului
financiar înaintat de banul Turnea pentru cetăţile
Caransebeş, Lugoj şi Jdioara pe perioada l septembrie 1579- 31 august 1583 28 • Faptul că banul
Turnea şi-a îndeplinit cu bună credinţă obligaţiile care îi reveneau este confirmat de menţi
nerea sa în funcţie de către principele Sigismund
Bathory. Moartea l-a surprins pe Toma Tumea la
Lugoj, la vremea Crăciunului anului 1587, pe
când exercita dregătoria de ban 29 .
În ceea ce priveşte actul de numire a lui
Simon Horvăth („Croatul"), un aventurier
dalmatin cunoscut şi sub numele de Simon Lodi
' Ibidem, nr. 6; tot aici, sub nr. 7 şi 8, rapoartele de dare şi
punere în stăpânire.
'' Ibidem, nr. 12.
27
Vezi anexa 1.
2
' Vezi anexa 2. Documentul i-a fost cunoscut şi lui Fr.
Pesty, Szăreny, voi. I, 301.
2
'' S. Barabas, 4 szekely kronika (Annales ex quodam
manuscript o ex Siculia). Tărtenelmi Tar, ( 1880), 646:
"1587. Torni Tamas meghala Karacson tajban, ki akkor
Lugosban vaia" ( 1587. La vremea Cră<;_iunului a murit
Toma Turnea, pe când se afla la Lugoj). In acest context,
se cuvine emendată ultima menţiune a lui Turnea ca ban (6
februarie 1585) şi admisă posibilitatea ca Gheorghe
Palatici de Jlidia să-şi fi început mandatul de ban mai
târziu de 24 iunie 1586 sau, în cel mai bun caz atunci, dar
în calitate de ban-substitut (viceban).
2

2

de Trogir, documentul emis la 7 noiembrie
l 60Y 0 se cuvine examinat în contextul de atunci
al Transilvaniei princiare, o ţară mistuită de
războiul civil şi adusă în marginea prăpastiei de
ocupaţia militară habsburgică. Lipsit de orice
simpatie şi sprijin din partea nobilimii caranscbeşano-lugojene, mai ales după implicarea sa în
executarea în tabăra de la Găvojdia (aprilie
1603) a banului Petru Huszăr de Brenhida,
comandantul militar şi guvernatorul imperial al
Transilvaniei, generalul Gheorghe Basta, a
trebuit să recurgă la o soluţie extremă pentru a
găsi o persoană potrivită pentru funcţia de ban.
S-a oprit, din nefericire, asupra lui Simon Lodi,
un condottier dalmatin de origine modestă, dar
mânat de o ambiţie şi dorinţă de parvenire cu
atât mai mare. De altfel, în actul de numire
semnat de generalul Basta în tabăra de la
Voivozi, la 7 noiembrie 1603, lui Simon Lodi,
pc atunci căpitan al unei cete de haiduci sârbi
aflaţi în slujba Habsburgilor, nu i-a fost
incrcdinţată dregătoria propriu-zisă de ban, ci
doar „căpi tănia supremă a Caransebeşului şi
Lugojului". Documentul de numire nu menţiona
nici o îndatorire a noului „ban", ci doar le cerea
in mod cominatoriu caransebeşenilor şi
lugojenilor săi se supună şi să-i dea ascultare şi
orice venit care i s-ar fi cuvenit. Având astfel
mână liberă, Lodi a instaurat în banatul
Caransebeşului şi Lugojului un adevărat regim
de teroare, marcat prin crime, silnicii şi abuzuri,
„banul" dovedindu-se a fi pe drept cuvânt „mai
mult un călău decât un conducător" ( carnifex
potius quam praefectus )J 1 •
În fine, actul de numire cel mai interesat al
unui ban de Caransebeş şi Lugoj este cel dat în
cetatea Onod, la 20 decembrie 1644, de
Gheorghe Răk6czy I pentru Acaţiu Barcsay3 2 •
Preambulul documentului - ca la multe din
actele solemne emise de Gheorghe Rak6czy I reprezintă o expunere cât se poate de limpede a
politicii principelui de a-i promova pe cei care
binemeritaseră în slujba statului la cele mai
înalte dregătorii, chiar dacă originea lor socială
era mai modestă. Pătruns de această convingere,
principele Răk6czy a evidenţiat apoi atât
calităţile morale ale lui Barcsay, dovedite încă
pe vremea tinereţii, ca familiar al curţii
princiare, cât mai ales în cursul misiunilor sale
diplomatice, „când au trebuit să fie trimise

daruri la principii din provinciile învecinate, dar
mai cu seamă la conducătorii şi dregătorii de
frunte ai neamului otomanilor)) şi mai ales în
expediţia noastră militară de acum (este vorba
de intervenţia Transilvaniei în Războiul de 30 de
ani, pc teatrul de operaţiuni din Bocmia şi
Moravia - C.F.), pe care am fost siliţi să o
pornim în acest an pentru a răzbuna şi restabili
liniştea neamului nostru preaiubit şi a acestei
patrii". Cu acest prilej, principele laudă în mod
cu totul deosebit meritele militare ale lui
Barcsay care, fiind căpitan al unui corp de oaste,
învinsese trupele habsburgice la cetatea
Jesenice. Aceasta a fost, credem, argumentul
determinant pentru hotărârea luată de Rak6czy
la numirea lui Barcsay ca ban. Spre deosebire de
Cristofor Bathory, care i-a conferit lui Toma
Turnea bănia Caransebeşului şi Lugojului „atât
timp cât ne va fi pe plac", Răk6czy în schimbia acordat dregătoria lui Barcsay „pe timp cât va
trăi". Tot spre deosebire de actul de numire ca
ban a lui Toma Turnea, cel acordat lui Barcsay
specifică beneficiile de care urma să se bucure
în noua funcţie: „oricari venituri şi vămi de
moară obişnuite ale acestora, care privesc şi
trebuie să ţină de drept şi din vechime de acea
dregătorie". Şi tot spre deosebire de actul de
numire a banului Turnea, în cel al lui Barcsay
era prevăzută în mod expres obligaţia de a-i
presta principelui un jurământ de credinţă în
noua sa calitate. Mai mult, documentul de
numire a lui Barcsay stipula obligaţia acestuia
de a duce la îndeplinire poruncile princiare, de a
asigura strângerea dărilor cuvenite fiscului
princiar - îndatorire prevăzută de altfel şi în
actul banului Turnea -, de a-i apăra şi menţine pc
magnaţii şi nobilii din districtele Caransebeş şi
Lugoj „în drepturile şi libertăţile lor legitime".
De asemenea, noului ban i se cerea să asigure
lndeplinirea corectă a actelor de justiţie şi
supravegherea atentă a administrării tuturor
veniturilor cuvenite principelui, fără să „se
amestece sau să-şi vâre mâinile în veniturile
fiscului nostru". La finalul actului de numire
urma obişnuita porunca a principelui adresată
tuturor dregătorilor şi locuitorilor din districtele
Caransebeş şi Lugoj de a-i da ascultare
necondiţionată noului ban „ în toate treburile
obişnuite şi îngăduite de lege" şi care ţineau de
atribuţiile sale. Se mai cuvine amintit faptul că
Acaţiu Barcsay avea să-şi preia funcţia la foarte
scurt timp după numire. La 26 decembrie 1644,

3

Vezi anexa 3.
Wolgang Bethlen. Historia de rebus Transyll'Gnicis. cd.
J. Benk(i. tom VI. Sibiu. ( 1793). Liber XII. 45.
32
Vezi anexa 5. Documentul îi era cunoscut lui Fr. Pesty.
S::oreny. voi. I. 311 şi M. Lăzâr. op. cit .. J.t
"
31

JJ

Vezi în acest sens G. L.
op. cit . . 34.

Ţigău,

op. cit., ( 1998), 231

şi

M.

Lăzar.
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aflat la Dej, principele Răk6czy i-a poruncit
protonotarului Gheorghe Gavay să ducă la
lndcplinire procedura de punere în dregătorie
(i11troductio) a noului ban 34 • Odată cu aceasta
începea capitolul final al băniei Caransebeşului
şi Lugojului, ale cărei origini trebuie căutate,
fără îndoială, în bănia Severinului de mai
înainte, amintirea dincolo de vreme a instituţiei
băniei, a banatului, perpetuându-se în denumirea
sub care va fi cunoscut din secolul al XVIII-lea
teritoriul pe care a fiinţat în timpul Evului
Mediu.

ANEXA
I. 15 77 septembrie 13, Alba Iulia - Cristofor
principele Transilvaniei, îl numeşte în
dregătoria de ban al Caransebeşului şi Lugojului
pe Toma Turnea.
Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor
Naţionale (Deva), Colecţia de documente.
Documente până la 1700, doc. 95/1577; original
pe hârtie; urme ale peceţii în ceară roşie.
Nos, Christophorus Batori de Somlyo,
waivoda Transsylvaniae et Siculorum comes etc.,
memoriae commendamus tenore presentium
significantes quibus expedit vniversis, quod nos,
ad plenum confisi de fide, integritate, industria,
animi dexteritate ac rerum gerendarum sufficienti
peritia egregii Thome Torny, qui în cunctis rebus
et functionibus hactenus fidei sue creditis vtilem
operam navavit fidemque et vigilantiam suam
erga nos et hoc regnum palam declaravit, eundem
igitur Thomam Torny in banum nostrum in
civitate et districtu Karansebes ac oppido Lugas
pertinentiisque suis vniversis pleno iure,
authoritate, facultate et potestate eligendum,
nominandum, preficiendum ac functionem banatus durante beneplacito nostro eidem dandam et
conferendam duximus, quemadmodum eligimus,
nominamus, preficimus damusque et conferi mus
presentium per vigorem, ita tamen vt ipsa ea que
sui sunt offitii ratione huiusmodi banatus omnia
diligenter et fideliter exequi curet et debeat ac
iuxta constitutionem et limitationem nostram in
proventibus ac aliis atque aliis solutionibus
quomodocunque erogantibus per nos faciendis
sese gerat ac accomodet.
Quocirca vobis, vniversis et singulis
egregiis, nobilibus, castellanis vniversitatique
nobilium, item prudentibus, circumspectis
iudicibus et iuratis civibus civitatis et districtus
Băthory,

HA. Beke, Az erdelyi kăptalan leveltăra Gyulafehervărott.

Tortene/mi Tar, (1895), 632, nr. 1503.
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Karansebes ac oppidi et pertinentiis Lugas
modernis et futuris, cunctis etiam aliis
cuiuscunque status et conditionis hominibus
presentium noticiam habituris, harum serie
committimus et mandamus firmiter, quatinus
vosque tempus infra, vt premissum est
beneplaciti nostri, prefatum Thomam Torny pro
vero et legitimo bano tenere, habere et
recognoscere, illius aut vicesgerentes eius
iuditio astare ac eidem in omnibus iustis et
legitimis morem gerere, optemperare ac eidem
debitam obsequentiam et reverentiam prestare et
exhibere modis omnibus debeatis et teneamini.
Secus non facturi. Presentibus perlectis,
exhibenti restitutis. Datum in civitate Alba Julia,
decima tertia die mensis Septembris anno
Domini millesimo quingentesimo septuagesimo
septimo.
L.S.
Christophorus Bathorj de Somljo ppa.
Emericus Sulyok,
Secretarius, propria
Pe verso: Az Lugassj Bănsăgrull walo levele
Tornj Tamăsnak (sec. XVI)

Traducere:
Noi, Cristofor Băthory de Şimleu, voievod al
Transilvaniei şi comite al secuilor etc., dăm de
ştire făcând cunoscut prin cuprinsul scrisorii de
faţă tuturor cărora li se cuvine că noi, pe deplin
încrezători în credinţa, cinstea, strădaniile,
dibăcia sufletului şi cunoaşterea suficientă a
treburilor care se cuvin duse la îndeplinire vădite
de alesul Toma Turnea care, în toate treburile şi
dregătoriile încredinţate până acum credinţei
sale a îndeplinit o muncă plină de folos şi şi-a
manifestat deschis credinţa şi purtarea sa de
grijă faţă de noi şi faţă de această ţară, aşadar pe
acest Toma Turnea am hotărât să-l alegem, să-l
numim, să-l punem în frunte şi să-i dăm şi
conferim - cu drept deplin, cu temeiul
autorităţii, al capacităţii şi al puterii -, anume
atâta timp cât ne va fi pe plac, dregătoria de ban,
făcându-l ban al nostru în oraşul şi districtul
Caransebeş şi târgul Lugoj şi toate pertinenţele
acestuia, după cum îl alegem, îl numim, îl
punem în frunte şi îi dăm şi conferim prin tăria
scrisorii de faţă (dregătoria de ban), anume în
aşa fel, ca acesta să se îngrijească şi să fie dator
a îndeplini cu sârguinţă şi credinţă toate cele ce
ţin de slujba unui asemenea ban şi pentru a se
purta şi a osteni potrivit cu aşezământul şi
reglementarea noastră în ceea ce priveşte
veniturile, precum şi oricari alte obligaţii de
plată pe care le vom rândui în orice chip.

De aceea prin cuprinsul scrisorii de faţă vă
însărcinăm şi vă poruncim vouă, tuturor şi
fiecăruia, aleşilor, nobililor, castelanilor şi obştii
nobililor, de asemenea înţelepţilor şi chibzuiţilor
juzi şi cetăţeni-juraţi ai oraşului şi districtului
Caransebeş şi ai târgului şi pertinenţelor
Lugojului, de acum şi din viitor, ba chiar tuturor
celorlalţi oameni, de orice stare sau condiţie ar
fi, care veţi vedea scrisoarea de faţă, că voi
trebuie şi sunteţi datori ca pc timpul - aşa cum sa spus - cât ne va fi pc plac să-l ţineţi, să-l aveţi
şi să-l recunoaşteţi pe amintitul Toma Turnea
drept adevărat şi legiuit ban, să vă supuneţi
judecăţii lui sau ale acelora care îi ţin locul, să-i
faceţi pe voie şi să-i daţi ascultare în toate
treburile drepte şi legitime şi să-i arătaţi şi
manifestaţi cuvenita ascultare şi consideraţie în
orice chip. Altfel să nu se facă. După citirea
scrisorii de faţă, să o restituiţi celui care a
înfăţişat-o. Dată în oraşul Alba Iulia, în a
treisprezecea zi a lunii septembrie, în anul
Domnului o mic cinci sute şaptezeci şi şapte.

L. S.
Christofor Bâthorj de Somlyo ppa.
Emeric Sulyok,
Secretar, propria
Pe verso: Scrisoare pentru Toma Turnea cu
privire la banatul Lugojului (sec. XVI)
2. 1584 ianuarie 3,j 1. - Sigismund Bathory,
principele Transilvaniei, confirmă că Toma
Turnca, banul Caransebeşului şi Lugojului, este
descărcat de gestiune, depunând în bună ordine
bilanţul
financiar al cetăţilor princiare
Caransebeş, Lugoj şi Jdioara pentru perioada I
septembrie 15 79 - 3 I august 15 83.
Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor
Naţionale (Deva), Colecţia de documente.
Documente pânâ la 1700, doc.153/1583;
original pe hârtie; pecetea timbrată în ceară
roşie.

Sigismundus Bathory de Somlyo, vaivoda
Transsylvaniae et Siculorum comes etc„
recognoscimus per praesentes egregium
dominum Thomam Torny, banum nostrum
districtuum Karan-Sebes et Lugas, super
administratione vniversorum proventuum trium
castrorum Karan-Sebes, Lugas et Sidovar â
prima die mensis Septembris anni millesimi
quingentesimi septuagesimi noni vsque vltimum
diem mensis Augusti annni millesimi
quingentesimi octuagesimi tertii, annorum
nempe quatuor, nobis veram, rectam et
sufficientem dedisse rationem, quam nos in
omni parte acceptamus, approbamus et pro
sufficienti ratione habemus eundemque super ea

quiettum 1et exp (editum) 2(red)dimus harum
nostrarum vigore et testimonio literarum
mediante. Datum in civitate nostra („ .)',tertia
die mensis Januarii anno Domini millesimo
quingentesimo octuagesimo quarto.

L.S.
Sigismundus Bathori de Somli

Traducere:
Sigismund Bathory de Şimleu, voievod al
Transilvaniei şi comite al secuilor etc„
recunoaştem prin scrisoarea de faţă că alesul
domn Toma Turnea, banul nostru al districtelor
Caransebeş şi Lugoj, ne-a dat socoteală
adevărată, corectă şi îndestulătoare cu privire la
administrarea tuturor veniturilor celor trei cetăţi
- Caransebeş, Lugoj şi Jdioara - de la prima zi a
lunii septembrie a anului o mie cinci sute
şaptezeci şi nouă până la ultima zi a lunii august
a anului o mie cinci sute optzeci şi trei, anume
pe patru ani, (socoteală) pe care noi o primim, o
aprobăm şi o considerăm îndestulătoare în toate
părţile ei şi, prin tăria şi mărturia scrisorii
noastre de faţă, îl socotim descărcat şi dezlegat.
Dată în oraşul nostru („.), în a treia zi a lunii
ianuarie, în anul Domnului o mic cinci sute
optzeci şi patru.

L.S.
Sigismund Bâthory de Somlyo pr.
3. 1603 noiembrie 7, Voivozi - Generalul
Gheorghe Basta, consilier imperial şi comandant
al armatei imperiale din Transilvania,
porunceşte comiţilor, vicecomiţilor, juzilor
nobililor şi obştii nobililor din comitatul
Severinului, precum şi juzilor şi juraţilor
oraşului Caransebeş şi târgului Lugoj, să dea
ascultare în toate lui Simon Horvath, pe care l-a
numit căpitan suprem (ban) al Caransebeşului şi
Lugoj ului.
Ediţie: Pesty Frigyes, Krass6 varmegye
tdrtenete, voi. IV, Budapesta, 1882, nr. 508,
p. 232-233.
Georgius Basta, comes in Huzt, liber baro,
dominus a Suit, Sacrae Caesareae Regiaeque
Maiestatis et Catholici Regis Hispaniarum
consiliarius bellicus ac eiusdem Caesareae
Maiestatis Sacratismae exercitus et regni
Transylvaniae generalis capitaneus etc.,
generosis, egregiis, nobilibus, comitibus,
vicecomitibus et iudicibus ac vniversitati
nobilium
comitatus
Zăreniensis,
item
prudentibus ac circumspectis iudicibus ac
iuratis civibus civitatis Caransebes et oppidi
Lugos
nobis
honorandis,
salutem
et
benevolentiam, Mivelhogz mw Horvath
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Sirnonnak, Czjazar Eă Felsege bizonios zarnu
Racz vitezinek capitannyănak, attuk az
Caransebessi es Lugosi făcapitansagoth,
haggiuk es paranczyolliuk authoritate a Sacra
Caesarea Maiestate nobis attributa, hogy
rnindenekben az mi az focapitansagnak tiztit
nezi engedelrnesek legyetek es rnindenekben
ahoz tarczyatok rnagatokoth. Ha penig valahul
valarnijovedelrne annak az tisztnek volna, azt is
citra
ullarn
tergiversationem
kezeben
adrninistralni tartozzatok. Secus non facturi.
Presentibus perlectis exhibenti restitutis. Daturn
ex castis ad possessionern Alrnazegh positis, die
septirna rnensis Novernbris, anno Domini
rnillesirno sexcentesirno tertio.

GBasta m.p.
Traducere:
Gheorghe Basta, comite de Hust, liber baron,
la Sult, consilier militar al Sacrei
Maiestăţi Imperiale şi Regale şi al regelui catolic
al Spaniei, precum şi căpitan general al armatei
aceleaşi preasacre Maiestăţi Imperiale şi al Ţării
Transilvaniei etc., de neam nobililor, aleşilor şi
nobililor comiţi, vicecomiţi şi juzilor, precum şi
obştii nobililor din comitatul Severinului, de
asemenea chibzuiţilor şi înţelepţilor, juzilor şi
cetăţenilor juraţi ai oraşului Caransebeş şi ai
târbului Lugoj, nouă vrednici de cinste, sănătate

stăpân

şi bunăvoinţă.

Deoarece noi i-am dat lui Simon Horvăth,
al unui anumit număr de viteji sârbi ai
Înălţimii Sale Împăratul, căpitănia supremă a
Caransebeşului şi Lugojului, rânduim şi
poruncim în temeiul autorităţii atribuite nouă de
Sacra Maiestate Imperială, ca în tot ceea ce
priveşte dregătoria sa de căpitan suprem să-i fiţi
ascultători şi în toate să depindeţi de el, iar orice
vă va înfăţişa şi vă va porunci, voi să vă ţineţi de
toate acestea. Iar dacă în vreun loc ar fi vreun
venit pentru acest dregător, şi pe acesta sunteţi
datori să i-l daţi fără vreo amânare. Altfel să nu
se facă. După citirea scrisorii de faţă, să o
restituiţi celui care a înfăţişat-o. Dată în tabăra
aşezată lângă moşia Voivozi, în a şaptea zi a
lunii noiembrie, în anul Domnului o mie şase
sute trei.
căpitan

G Basta m.p.
4. 1607 august 10, Alba Julia - Sigismund
Rak6czy, principele Transilvaniei, îi dăruieşte
lui Ştefan Vaida din Caransebeş, banul
districtelor Caransebeş şi Lugoj, o casă din
piatră în oraşul Lipova, confiscată de la Paul
Marokhazi, fugit la turci.
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Arhiva Naţională Maghiară (Magyar
Orszagos Leveltar) Budapesta, F. l: Erdelyi
fejedelmi kancellaria, IV. Liber Regius
Sigisrnundi Rak6czy, foi. 120 r. - v.
Nos Sigismundus Răk6czy etc., memoriae
cornmendamus etc., quod nos, cum ad
nonnullorum fideliurn dominorum consiliariorum nostrorurn singularem intercessionem nobis
propterea factarn, turn vero dignum et
honorificurn habentes respectum praeclare fidei,
fidelitatis cumulatissimorurnque meritorum
fidelis nobis syncere dilecti, generosi Stephani
Vayda de Caransebes, districtuurn civitatuumque
Caransebes et Lughas bani, quae ipse a primis
adolescentiae suae temporibus partirn ad latus
procerum et rnagnatum regni, partirn vero in aulis
principurn servitiis addictus aulicis, deinde vero
crescente eiusdern aetate surnptisque rnaioribus
animi pariter et corporis viribus tarn in generalibus quarn etiam partialibus bellicis expeditionibus quandoque in externis regni finibus
contra hostes patriae publicos plerumque larga
cum sanguinis suis profusione, intreprido anima
indefessoque studio, posthabitis armorum
strepitibus et gravibus quibusque obviando periculis conternptis, primurn principibus Transilvaniae, praedecessoribus nostris, deinde nobis
etiarn et praedicto regno nostro Transilvaniae
vtiliter et laudabiliter vsque ad praesens ternpus
iugiter praestitit ac in posterurn quoque pari
studio et fidelitate se praestiturus velle pollicetur,
totalern et integram nostrum domurn lapidearn in
civitate nostra Lippensis, in platea Solymos vcza
vulgo nuncupata vicinitatibusque domorum
egregiorurn Joannis Pribek ab vna et Esaie
Balogh partibus ab altara, in comitatu Orodiensis
existentern et habitam, quae antea Pauli
Marokhazy praefuisset, qui, postquarn ad Turcas
defecisset, ad nos consequenterque collationern
et disposicionem nostram rite et legitime devoluta
esse perhibetur, totum itern et omne ius regium, si
quod in eadern domo etiarn aliter qualitercunque
existeret et haberetur aut eadem et idem nostrarn
ex quibuscunque causis, viis, modis et rationibus
concernerent collationern, simul cum cunctis suis
vtilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris
scilicet arabilibus etc., sub suis veris metis et
antiquis limitibus existentern, memorato
Stephano Vayda ipsiusque haeredibus et posteritatibus vniversis clementer dedimus, donavirnus
et contulirnus, imo damus, donarnus et conferirnus iure perpetuo et irrevocabiliter tenedam,
possidendarn pariter et habendam, salvo iure
aliena, harurn nostrarurn etc., quas nos informam
etc. Daturn Albae Juliae, die l OAugusti 1607.

Traducere:
Noi Sigismund Răk6czy etc„ dăm de ştire
etc., că noi, la rugămintea deosebită făcută nouă
în această privinţă de mai mulţi credincioşi
domni consilieri ai noştri, precum şi luând
seama aşa cum se cade şi este vrednic de cinste
la credinţa deosebită, la faptele de credinţă şi la
nenumăratele slujbe ale credinciosului nostru
sincer iubit, a de nobil neam domnului Ştefan
Vaida din Caransebeş, banul districtelor şi
oraşelor Caransebeş şi Lugoj, pe care acesta lea adus până acum fără de preget, cu folos şi spre
laudă încă din anii de început ai tinereţii sale, în
parte alături de fruntaşii şi magnaţii ţării, în
parte la curtea principilor, când a fost folosit la
diferite slujbe de curte, iar mai apoi, după ce a
inaintat în vârstă, folosindu-se de puterea cea
mai mare a sufletului şi, de asemenea, a trupului
său atât în expediţiile militare generale cât şi în
cele parţiale ori de câte ori s-au purtat la hotarele
din marginea ţării, împotriva duşmanilor
cunoscuţi ai ţării, cu mare şi multă vărsare a
sângelui său, cu inimă neînfricată şi silinţă
neobosită, lăsând de o parte zarva armelor şi
dispreţuind primejdiile care-i stăteau în faţă, mai
intâi principelor Transilvaniei, predecesorilor
noştri, iar mai apoi şi nouă şi zisei ţări ale
noastre a Transilvaniei, (slujbe) pe care s-a
oferit că le va duce şi în viitor cu aceeaşi râvnă şi
credinţă, i-am dat, i-am dăruit şi i-am hărăzit cu
îndurare amintitului Ştefan Vaida, precum şi
tuturor moştenitorilor şi coborâtorilor săi, toată
şi întreaga noastră casă din piatră, aflată şi
stăpânită în oraşul nostru Lipova şi comitatul
Arad, pe strada numită Şoimuş în graiul
poporului, în vecinătatea caselor aleşilor Ioan
Pribeg pe de o parte şi Isaia Balog pe de altă
parte, (casă) care i-a aparţinut mai înainte lui
Paul Marokhazy, de la care - după ce acesta a
plecat la turci - se ştie că a ajuns apoi, după
rânduială şi în chip legiuit, la dreptul nostru de
danie şi la dispoziţia noastră, de asemenea tot şi
intreg dreptul regesc, dacă ar fi sau am deţine
vreunul asupra acelei case într-un mod oarecare
sau dacă aceasta ar privi dreptul nostru de danie
din oarecari cauze, căi, feluri şi motive,
dimpreună cu toate folosinţele şi orice fel de
pertinenţe, anume pământuri de arătură etc., aşa
cum se află între adevăratele şi vechile hotare şi
margini, după cum o dăm, o dăruim şi o hărăzim
cu drept veşnic şi nestrămutat spre a o ţine,
stăpâni şi, de asemenea, a o avea, fără a fi însă
vătămat dreptul altuia, (prin puterea) scrisorii
noastre etc., pe care (am dat-o) sub chip de
privilegiu etc. Dată la Alba Iulia, în ziua de 1O
august 1607.

5. 1644 decembrie 20, Onod Gheorghe
I, principele Transilvaniei, îl numeşte
pe Acaţiu Barcsay de Bârcea Mare în dregătoria
de ban suprem al Caransebeşului şi Lugojului.
Arhiva Naţională Maghiară (Magyar
Orszăgos Leveltăr) Budapesta, F. l: Erdelyi
fejedelmi kancellaria, XX. Liber Regius
Georgi i Rak6czy I., foi. I 09 r. - 11 O r.
Nos Georgius Rakoci etc., memoriae
commendamus tenore praesentium significantes
quibus expedit universis, quod cum nos
principibus viris maxime convenire probe
sciamus actiones et opera singulorum suorum
subinde inspicere, avertere iuxtaque illas qui
virtute magis policre atque de ipsis et patriae
plus mereri comperiuntur, eos maioribus etiam
honoribus, beneficiis dignitatibusque cumulare
ac, si ydem 2 în mediocri vei etiam in infime
sortis mundanae gradu sunt constituti, in altius
illico honoris culsen, ex eo, inspicientes ad
singula momenta, vitam, mores, singulares
necnon praeclara gesta ac fidelium servitiorum
merita fidelis nobis szncere dilecti, generosi
Acacii Barcsay de Nagy Barcsa, primaris
ordinis aulae familiarum nostri, dignum
profecto comperimus quam maiori bus et quidem
virtutibus suis, paribus honoribus, principalis
utope munificentiae nostrae singularibus
prosequamur testimoniis, is siquidem a primis
adolesccentiae suae initiis in aula nostra inter
cubiculi nostri familiarum ad latus nostrum
educatus, laudatis moribus, vitae probatae,
singularis sobrietas, sanctimoniis imbutus, a
toto suo adolescentiae suae tempore ad
praesentem
usque
diem,
in
omnibus
occasionibus quibus a nobis identidem adhibitus
fuit, variis nimirum interventis muneribus, ad
vicinarum provinciarum principes, verum etiam
gentis Ottomanicae maiores gubernatores et
officiales perfunctus, maxime vero in prasenti
hac expeditione nostra bellica,quam pro
vindicanda restituendave retituendave gentis
nostrae charissimae et patriae huius libertate
hoc anno praesenti suscepisse coacti fueramus,
nonnullarum copiarum nostrarum capitaetus
functus munere, in reprimendis hostium iniquis
conatibus, protligato ac debellate ad arcem
Jeszenjeo inimicorum nostrorum non mediocri
peditatu virtutes suas in rebus etiam militaribus,
ac singularem in nos constantiam satis superque
contestatas
reddidit
ac
in
posterum,
maturescente in dies aetate ipsius, quin maiora
etiam editum sit virtutis ac fidelium
obsequiorum specimina, nulii dubitamus. Ut
itaque principalis gratiae et munificentiae nostra
erga se haec etiam occasione singularen experiri
Răk6czy
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posset contestationem, honorem supremi banus
districtuum Karansebesiensis et Lugasiensis
simul cum slitis illorum proventibus et
emolumentis qui
buslibet ad eandem
functionem de iure et ab antiquo spectatibus et
pertinere debendibus eidem Acacia Barcsiai
I vita ipsius gratiose dandum et conferendum
esse duximus, ita tamen, ut ipse super officio
eodem nobis iuramentum praestare, in
devotione et fidelitate nobis praestanda
perseverare. iteras et mandata nostra fidel iter
exequi, contributiones solitas administrari
facere. unum quemque magnatum et nobilium
districtuum illorum in suis iustis iuribus ac
libertatibus conservare et conservari facere ac
omnia ea quae sui muneris esse censebuntur
fideliter et diligenter peragere, iudicium et
iusticiam quibusvis administrare, bonorum
nostrorum eorundem districtuum administratoribus in promovendis proventibus ac negotiis
nostris auxilio debeat et teneatur, neque in
proventus fisei nostri manus suas immittere ac
inycere 1, prout damus et conferimus
praesentibus per vigorem.
Quocirca vobis, vniversis et singulis,
generosis, egregiis et nobilibus, vicecomiti,
iudicibus nobilium, iuratis assessoribus sedis
iudiciariae ac toti universitati nobilium comitatus
Zeoreniensis, iudicibus item et iuratis incolisque
omnibus et inhabitatoribus oppidorum nostrorum
Karansebes et Lugas, cunctis etiam aliis
cuiuscunque status, conditionis et praeeminentiae hominibus quorum interest vei intererit,
modernis et futuris quoque pro tempore constituendis praesentem notitiam habituris harum
serie committimus et mandamus firmiter,
quatenus vos quoque a modo deinceps praenotatum fidelem nostrum Acacium Barcsai pro
vestro vero et legitimo supremo bano cognoscere
eidemque in omnibus consuetis et licitis rebus
obedire et obtemperare, iudicia illius acceptare ac
omnessolitos proventus atque emolumentum ad
eandem functionem et honorem districtuum, de
iure et ab antiquo spectantes, administrare
administrarique facere modis omnibus debeatis et
teneamini. Secus non facturi. Prasentibus
perlectis, exhibenti restitutis. In cuius rei
memoriam firmitatemque perpetuam praesentes
literas nostras Acacia Barcsai clementer dandas
duximus et concedendas. Datum 111 arce
Onodiensi, die 20 Decembris 1644.
G Rakocy m.ppr.
Joannes Syalardi
Vicesecretarius m.pr.
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Traducere:
Noi Gheorghe Răk6czy, etc., dăm de ştire
făcând cunoscut tuturor cărora li se cuvine prin
cuprinsul scrisorii de faţă, că deoarece ştim
foarte bine că este spre cea mai marc tărie a
principilor să cerceteze îndeaproape şi să ia
aminte din vreme în vreme la faptele şi la
lucrarea fiecăruia dintre credincioşii săi şi, pc
potriva acestora, cel care va fi găsit că se
remarcă mai mult prin virtute şi binemerită mai
mult faţă de patrie, să-l umple chiar cu cele mai
mari onoruri, câştiguri şi demnităţi, iar dacă
unul ca acela s-ar afla pc o treaptă lumească a
stării de mijloc ori chiar pe cca mai de jos, să-l
ridice imediat pe culmea unei dregătorii mai
înalte. Din acest motiv, cercetând îndeaproape
fiecare clipă din viaţa, purtarea, vrednicia de zi
cu zi, precum şi faptele strălucite şi meritul
slujbelor credincioase ale credinciosului nostru
nouă sincer iubit, ale de nobil neam domnului
Acaţiu Barcsay de Bârcea Marc, familiar al
curţii noastre de pe treapta cca dintâi, pc care 1am aflat vrednic de a fi ridicat atât datorită
râvnei strămoşilor săi cât şi ale sale, (am hotărât
să-l ridicăm) la onoruri asemănătoare, anume
din dărnicia noastră princiară, dând curs fiecărei
mărturii şi având în vedere că acesta, încă din
primii ani ai tinereţii sale la Curtea noastră,
afându-se printre familiarii Cămării noastre, a
fost crescut pe lângă noi şi s-a umplut cu
sfinţenia unor purtări lăudabile, a unei vieţi
cinstite şi a unei cumpătări deosebite, cu care
ne-a fost alături încă din vremea tinereţii sale şi
până în ziua de azi în toate ocaziile în care l-am
folosit, anume atunci când au trebuit să fie
trimise daruri la principii din provinciile
învecinate, dar mai cu scamă la conucătorii şi
dregătorii de frunte ai neamului otomanilor şi
mai ales în expediţia noastră militară de acum,
pe care am fost siliţi să o pornim în acest an
pentru a răzbuna şi restabili libertatea neamului
nostru preaiubit şi a acestei patrii, fiind dăruit cu
funcţia de căpitan al unor oşti ale noastre, cu
care a respins încercările dăunătoare ale
duşmanilor, nimicind şi învingând la cetatea
Jeszenyo (azi Jesenice, în Republica CehiaC.F.) o mulţime deloc neînsemnată dintre
pedestraşii inamicilor noştri, şi s-a ilustrat prin
bărbăţia sa în treburi militare şi prin statornicia
deosebită a inimii sale faţă de noi, pe care le-a
dovedit cu vârf şi îndesat, şi nu ne îndoim defel
că, odată cu sporirea în vârstă, Ic va arăta şi în
viitor mai mult, ca nişte pilde ale vredniciei şi
sluijbelor credincioase.
Prin urmare, ca să poată afla chiar cu acest
prilej deosebit manifestarea milostiviei şi

dărniciei noastre princare faţă de el, am hotărât
cu milostivire să-i dăm, să-i dăruim şi să-i
hărăzim, după cum îi dăm şi hărăzim prin
puterea scrisorii de faţă, pe timp cât va trăi,
acestui Acaţiu Barcsay dregătoria de ban suprem
al districtelor Caransebeş şi Lugoj împreună cu
oricari venituri şi vămi de moară obişnuite ale
acestora, care privesc şi trebuie să ţină de drept
şi din vechime de acea dregătorie, anume în aşa
fel, ca el să trebuie şi să fie dator să ne presteze
jurământul de credinţă pentru acea dregătorie, să
stăruiască în devoţiunea şi credinţa pe care
trebuie să ni le dovedească, să ducă la
lndeplinire cu credinţă scrisorile şi poruncile
noastre, să asigure administrarea dărilor
obişnui te, să păstreze şi să fie păstrat fiecare
dintre magnaţii şi nobilii acelor districte în
drepturile şi libertăţile lor legitime şi să
îndeplinească cu credinţă şi stăruinţă tot ceea ce
se socoteşte
ţine de îndatoririle sale, să
împlinească oricui judecata şi dreptatea, să fie
spre ajutor administratorilor bunurilor noastre
din aceleaşi districte întru propăşirea veniturilor
şi treburilor noastre şi nici să nu se amestece sau
să-şi vâre mâinile în veniturile fiscului nostru.
De aceea, prin cuprinsul scrisorii de faţă vă
punem în vedere şi vă poruncim cu tărie vouă,
tuturora şi fiecăruia, celor de nobil neam,
aleşilor şi nobililor, asesorilor-juraţi ai scaunului
de judecată şi întregii obşti a nobililor din
comitatul Severinului, de asemenea juzilor şi
juraţilor şi tuturor locuitorilor şi localnicilor din
târgurile noastre Caransebeş şi Lugoj, ba chiar şi
tuturor celorlalţi oameni de orice stare, condiţie
şi treaptă ar fi, care se află acum sau care vor fi
ln viitor, de acum şi care vor fi rânduiţi în
curgerea vremii şi care vor vedea scrisoarea de
faţă, ca de acum înainte voi să-l cunoaşteţi pe
amintitul credincios al nostru Acaţiu Barcsay
drept adevăratul şi legitimul vostru ban suprem
şi sunteţi obligaţi şi datori să-i daţi ascultare şi să
i vă supuneţi în toate treburile obişnuite şi
îngăduite de lege, să primiţi judecăţile acestuia
şi să împliniţi şi să faceţi să fie împlinite toate
veniturile şi câştigurile care privesc de drept şi
din vechime acea dregătorie şi slujbă a
districtelor. Altfel să nu se facă. După citirea
scrisorii de faţă, să o restituiţi celui care a
infăţişat-o. Spre amintirea şi tăria veşnică a
acestui lucru am hotărât să dăm şi să hărăzim cu
milostivire scrisoarea noastră de faţă amintitului
Acaţiu Barcsay. Dată în cetatea noastră Onod, în
a 20-a zi a lui decembrie 1 6 4 4.

G Rak6czy m.ppr.
Ioan Szalardi,
Vicesecretar m.pr.

ERGĂNZUNGEN UND
RICHTIGSTELLUNGEN ZUR
GESCHICHTE DER BANE VON
KARANSEBESCH UND LUGOSCH
(16-17. JH)

Zusammenfassung
Aufgrund bis z.Z. vollig unbekannter oder
wenig
beri.icksichtigter
Archivunterlagen
werden hauptsăchlich drei noch kaum erforschte
Fragen aus der Geschichte der Bane von
Karansebesch und Lugosch in cin neues Licht
geri.ickt:
ihre
Ernennungsurkunden,
Verănderungen ihrer Besitztumsverhăltnisse vor
und nach der Ernennung zum Banu,
Richtigstellungen i.iber ihre Ernennung bzw.
Ausscheiden aus dem Amt. So darf festgestellt
werden, dass die am 13. September 1577 fiir den
Banu Thomas Thorny/Thornyai (Turnea)
ausgestellte siebenbi.irgische Fi.irstenurkunde
ihm das Amt nur durante beneplacito nostro
verlieh. Im Fall des letzten Banu von
Karansebesch und Lugosch, Achatius Barcsay
(1644-1658), betonte die Ernennungsurkunde,
class ihm die Wi.irde vita ipsius durante
aufgetragen wurde. Beim Banu Simon Horvath
(besser bekannt unter den Namen Simon Lodi
von Trogir), einem dalmatinischen Condottiere,
der sich in Diensten des damals ( 1603) in
Siebenbi.irgen waltenden Habsburgerfeldherrn
Georg Basta befand, wird i.iber dessen Amtszeit
kein
Wort
verloren.
Wăhrend
die
Ernennungsurkunde von Thomas Thorny
hinsichtlich dessen Verdienste ziemlich
wortkarg ist, und sich die des Simon Lodi diese
gănzlich erspart, ist jene von Georg Răk6czy I.
fi.ir Acatius Barcsay ausgestellte ein wahres
Panegyrikon des Beschenkten. Auch soli
hervorgehoben werden, dass im Fall von
Thomas Thorny besonders seine Pflichten
hinsichtlich einer redlichen Verwaltung der
fi.irstlichen Einki.infte betont wurden, wăhrend
bei Acatius Barcsay sowohl seine eigenen
Pfri.inde wie auch seine offentliche Aufgaben als
Banu eine viei weitlăufigere Beri.icksichtigung
fanden. Bemerkt sei noch, dass eine bis dahin u.
E. hoch geschătzte Meinung der Historiker,
nămlich die siebenbi.irgischen Fi.irsten hătten bei
der Ernennung des Banu von Karansebesch und
Lugosch den Forderungen und Wi.inschen des
Lokaladels Rechnung getragen, weiterhin nicht
mehr fest behauptet werden kann. Wenn schon
manche der Bane von Karansebesch und
Lugosch die dortige Gegend ihre Heimat nennen
durften, so war ihre Amtszeit in der Rege! sehr
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kurz, mit der Ausnahme von Gregorius Bethlen
von Iktar ( 1560-1566), Grossonkel des
zukiinftigen siebenbiirgischen Fiirsten Gabriel
Bethlen, und des schon erwahnten Thomas
Thorny
( 1577-1587).
Andererseits
verzeichneten die aus dem benachbarten
Hunyader Komitat stammenden Bane Paul
Nagy von Deva (1617-1644) und Acatius
Barcsay von Nagy Bârcsa ( 1644-1658), der
zukiinftige siebenbiirgische Fiirst, die langsten
Amszeiten. Nicht unerwahnt soli auch die
Tatsache bleiben, dass viele der kiinftigen Bane
iiber kiirzere ader langere Zeit beim Fiirstenhof
treue Dienste als fami/iares, manchmal sogar als
Befehlshaber der ftirstlichen Leibwache
geleistet hatten. Daftir wurden sie sowohl vor
als auch nach der Ernennung zum Banu mit
verschiedenen Schenkungen seitens des Fiirsten
bedacht. In der Rege I waren es ganze Giiter ader
Teile deren, die sich vorwiegend im Albenser,
Koloscher ader Hunyader Komitat befanden
und die dem Fiirsten infolge von Hochverrat
(nota infidelitatis) ader Aussterben ihrer
Besitzer ohne Nachkommen (ob defectum
seminis) zugefallen waren. Auch sind uns
Schenkungen bekannt, die als Pfand der vom
Fiirsten vom jeweiligen Banu geliehenen
Geldsummen galten.
Abschliessend sei bemerkt, dass Thomas
Thorny seine Amtszeit als Banu nicht, wie bis
z.Z.
angenommen,
im
Februar
1585
abgeschlossen hat, sondern am Weihnachtstag
des Jahres 1587, wie es einer zeitgenossichen
Aufzeichnung zu entnehmen ist, aus dem Leben
geschieden ist.
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FAMILIA NOBILILOR VAIDA ÎN SECOLELE XVI- XVII
Dragoş-Lucian Ţigâu'

Cuvinte cheie: Banat, Caransebeş, Vaida, genealogie, nobilime.
Schlagworter: das Banat, Karansebesch, Waida, der Stammbaum, das Adeltum.
Familia Vaida s-a afirmat relativ târziu în
cadrul acelei „nobilimi însemnate" din Banatul
montan, elită recunoscută ca atare în actele
oficiale ale cancelariilor şi în scrierile
călătorilor 1 • Documentele emise pe parcursul a
I 70 de ani ( 1529-1699) 2 acoperă inegal şi
parţial multele aspecte din viaţa familiei
(originea etnică, onomastica, succesiunea
generaţiilor, înrudirea cu alte familii, situaţia
materială, funcţiile şi demnităţile primite,
cultura şi mentalităţile). Acesta pare să fi fost şi
motivul interesului limitat al istoricilor pentru
familia Vaida 3• Totuşi, materialul rămas permite
decuparea unor bucăţi oarecum coerente ale
căror imagini mai prind viaţă şi astăzi.
Numele familiei -Vaida- divers ortografiat
(Vayda, Wayda), provine din cuvântul maghiar
vajda şi reprezintă echivalentul termenului
voievod4 • Acest nume deschide problematica
statutului socio-juridic timpuriu şi a originii
· Şcoala Superioară Comercială "N. Kretzulescu", bd.
Hristo Botev, nr. 17, Bucureşti,
e-mail: dragoslucian68@yahoo.com.
1
„Universitas nobilium et keneziorum de districtibus
Lugas. Sebes. Mi ha Id. ... , ( 1457), „nobiles Status et
Ordines Comitatus Szuryny" ( 1571 ), „magna nobili/as"
( 1586). cf. Eudoxiu Hurmuzaki, Dornmente privitoare la
istoria Românilor, Il/2 (/ 451-151 O), Bucureşti ( 1891 ), 92:
Il/5 (/ 552-15 75). ( 1897), 695; Călători străini despre
Ţările Române. 111, Bucureşti ( 1971 ), 121.
2
Cele mai multe din documentele familiei au fost
publicate de istoricii Frigyes Pesty (A Szorenyi Bânsâg es
S:oreny varmegye tortenete, III, Budapest (1878); Krass6
vcirmegye tdrlenete, III-IV, Budapest, ( 1882-1883) şi
Costin Feneşan (Documente medievale bănăţene (14401653), Timişoara, 1981).
J Aspectele genealogice au fost cercetate din interese
practice încă din 1590, când membrii familiei Vaida purtau
un proces de proprietate cu nobilii de Măcicaş: "rami
autem genealogiae tenor sic se habet. .. ." (Pesty, Krass6,
IV, 169). Singurul tablou genealogic a fost realizat în 1877
de Fr. Pesty (Szorenyi, I, 476-477), iar unica abordare
românească, foarte sumară, este studiul lui Sorin
Bulboacă, Nobilimea românească din Banatul Lugojului
şi Caransebeşului în sec. XVI-XVII. Studii de caz:
Familiile Bekcs, lojica, Vaida şi Măcicaşi. A/IC. series
hislorica. XLIII, (2004), 65-66.
•Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti,
Bucureşti (1983), 479.

etnice a familiei. Este recunoscut faptul că
voievozii constituiau categoria cea mai înaltă în
ierarhia feudalităţii româneşti din Banat şi
Transilvania, iar voievodatul era funcţia
superioară celei a cnezatului 5 • Instituţia
voievodatului în Banat, zonă cu o mare densitate
de cnezi, s-a conturat la mijlocul secolului al
XIV-iea, afirmându-se ulterior în asociere cu
funcţii
diverse: comite, viceban, jude
orăşenesc • Ca proprietari, voievozii stăpâneau
fie moşii ancestrale, cu drept cnezial 7, fie
posesiuni cu drept nobiliar sau asimilat acestuia,
din partea regelui maghiar 8• Pentru mulţi
voievozi, denumirea funcţiei se transformă în
nume de familie, aceştia fiind consemnaţi sub
forma Vayda, Wayuoda, filius Wayuoda (ung.
Waydaffy) 9 • În perspectivă, termenul Vayda,
Vajda a supravieţuit îndeosebi prin onomastică.
De la mijlocului secolului al XV-iea, termenul
de voievod, ca şi cel de cnez, a fost înlocuit cu
acela de nobil, stăpânirile funciare dobândind
atributul unor proprietăţi nobiliare româneşti •
6

10

Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania
între anii 1440-1514, Bucureşti (2000). 120: Viorel
Achim, Voievozii în districtele româneşti din Banat.
SMJM, XII. (1994), 95-119.
1
' Ligia Boldea, Nobilimea românească din Banal în
secolele X/V-XVI (origine. statut. studiu genealogic),
Reşiţa
(2002), 14-15; Ştefan Pascu, Voievodatul
Transilvaniei, III. Cluj-Napoca ( 1986), 509-511. „Radu!
waywoda comes de Kuesd' ( 1370). „Rayn waywoda
vicebanus Zewriniensis" ( 14 78), „Stephanus Ztoykajudex
el waywoda de Karansebes'' ( 1498, 1505).
7
Ligia Boldea, op. cit., 14-15.
"Nicolae fiul răposatului Toma Voievodul (wayuode de
Waydafalua) primea în 1407 de la regele Sigismund
posesia
Giarmata
(Kysgyarmath
in
comitalu
Themesyensi), dania find întărită (nova donatio) în 141 O şi
rehotărnicită la
1428 (Tivadar Ortvay, Oklevelek
Temesvârmegye es Temesvâr varos tortenetehez, Pozsony,
1896, 421-423, 619-622). Ioan şi Nicolae, fiii zisului
Nicolae, primeau împreună cu tatăl lor ( 1418) o jumătate
din moşia Kysgywregh -azi Ghiroda (ibidem, 549) şi
singuri, pentru merite proprii (1439), 25 de sesii la
Giarmata (MOL, DL 13400, regest disponibil la adresa
http://www.arcanum.hu/mol/).
"I. Drăgan, op. cit., 121, 191-192.
10
Ligia Boldea, op. cil., 58-59.
5
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După răscoala „cruciaţilor" lui D6zsa (1514),
măsurile

Dietei au lovit decisiv în voievozii
bănăţeni pe care nobilii locului erau obligaţi să-i
desfiinţeze 11 . Astfel, în momentul primelor
menţiuni documentare (1529-1534), nobilii
Vai da nu mai erau de mult timp legaţi de funcţia
care, în secolul anterior, le asigurase
ascensiunea socială 12 . De asemenea, patronimul
Vaida sugerează, ca şi în cazul altor familii
bănăţene 13 , o certă origine românească.
Abordarea genealogică a familiei se
dovedeşte a fi dificilă, deoarece multe din
documentele acelei epoci au fost distruse, iar
cele păstrate sunt puţin relevante, nobilii Vai~a
fiind prezenţi adeseori în mod individual. In
decursul a 170 de ani ( 1529-1699) s-au succedat
6-7 generaţii care reunesc 49 de membri. Dintre
aceştia, 40 sunt bărbaţi, iar pentru 35 de
persoane se poate dovedi cel puţin o legătură de
rudenie cu ceilalţi membri. Mărturiile luminează
foarte inegal viaţa acestor oameni: şase nu sunt
asociaţi cu vreun an precis, 14 sunt consemnaţi
pentru un singur an, alţi şase p~nă la zece ani, iar
restul de 23 între 10-55 ani. In aceste condiţii,
evocarea biografiilor în ordinea generaţiilor,
pare a fi cel mai sugestiv mod de prezentare.
Cei dintâi membri ai familiei, George şi
Nicolae Vai da, sunt atestaţi în 1529, an în care
regele Ioan Zapolya le reconfirma stăpânirea
asupra a cinci posesii din comitatul Hunedoara14, eliberând noi acte în locul celor
pierdute. Această nova donatio este importantă
nu doar pentru că atestă o stăpânire anterioară,
cel mai probabil din timpul regilor Jagielloni, ci
şi pentru că permite o aproximare a vârstei celor

I. Drăgan, op. cit., 121, 272.
Sugestiv este exemplul familiei timişene Waydaffy (vezi
nota 8). Fraţii Nicolae şi Ioan stăpâneau terenuri: primul
( 144 7) lângă târgul părăsit Kew=eg (Dezsă Csănki.
Magyarorszag tdrtenelmifoldrajza a Hunyadiak koraban.
II, l3udapest. 1894. 113), iar al doilea (1453) la Giarmata
(MOL. DL 37628, regest la www.arcanum.hu/mol/).
Ulterior, documentele amintesc pe nobiles Ladislaus
( 1505), Nicolaus Waydajfy de NagyGyarmath - 1523
(ibidem, DL 38442, 26685) şi loannes Vaydajfy de
iliaggyarmat în 1535-39 (I-lurmuzaki, Documente, 11/4
(1530-1552), (1894), 78, 196).
13
Michael r'ayda şi Ladislaus filius vaywode de Mihald în
1440 (C. Feneşan, op. cit .. 31. 35), Johannes Waydajfy de
eadem Mihald la 1452 (Pesty, Szdrenyi, III, 64), apoi fraţii
Mihai, George, Ioan şi Ştefan Wayda de Cerowa între
1459-1464 (C. Feneşan, Un proces de proprietate în
districtul românesc Bârzava la mijlocul sec. al XV-iea.
Studii şi comunicări de istorie, Caransebeş, ( 1979). 294301 ).
"I-ITRTE, X, Deva (1899), 71; Fr. Pesty, Krassd, 11/1.
(1884).313.
11

12
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doi nobili proprietari. Acest act, împreună cu
mărturiile ulterioare, conduc la ideea că nobilii
George şi Nicolae Vai da s-au născut la cumpăna
secolelor XV-XVI. La 30 noiembrie 1534, erau
prezentaţi cu numele Vayvoda de Lwgas, semn
că aveau proprietăţi şi în zona acestui oraş
bănăţean 15 . George Vai da a avut o ascensiune
remarcabilă devenind, pe rând, primar al
Caransebeşului
şi
castelanul districtului
înconjurător. Este atestat sistematic până la 11
aprilie 1566, când avea aproximativ 70 de ani ir•.
Ascendenţa, precum şi posteritatea acestui nobil
sunt relevate doar în câteva însemnări târzii. La
17 mai şi 18 iunie 1589, era pomenită „Barbara

fi/ia Egregii quondam Stephani fi/ii o/im
Georgii, fi/ii quondam alterius Stephani Vaida
de Cara11sebes" 11 • Un alt act, din 16 noiembrie
1590, aduce precizarea că George Vaida fusese
{ili11s Margarethae Maczykasy, nobila doamnă
fiind prezentată în repertoriul lui Nagy Ivan ca
soţia lui Ştefan Vaida 18 . Acest ultim personaj a
fost părintele a cinci copii, consemnaţi în
intervalul 1529-1539.
Fratele lui George, Nicolae, a rămas în
atenţia documentelor 19 numai până la 14
decembrie 1539. Al treilea frate a fost Grigore,
consemnat ca locuitor al Caransebeşului între 7
decembrie 1534-14 aprilie 1552. El a trăit până
în preajma anului 1560, când era menţionată
văduva sa, Ana Lazăr • Grigore a avut un fiu, pe
Ivaşcu, fiind singurul membru al familiei căruia
i se cunoaşte descendenţa până la a treia
generaţie 21 • Din 8 aprilie 1535 şi 14 decembrie
1539 provin singurele informaţii despre
existenţa şi înrudirea celorlalţi doi fraţi, Elena,
respectiv Simon Vaida 22 .
In această primă generaţie pot fi plasaţi
Mihai Wayda de Thewes 23 , consemnat la 5 iulie
1548, apoi în Lugoj, la 14 septembrie 1557, şi
Ştefan Vaida, căsătorit cu Elisabeta Rachit, care
a lăsat un fiu, Ştefan 2 4, în viaţă la 1585.
20

"I-lurmuzaki, Documente. Il/4. 63.
"'Ibidem. 79. 80. 193. 392. 567. 682: 11/5. 15. 285. 467.
475, 557. 590.
17
Directia Arhivelor Nationale Istorice Centrale
(=DANIC\ fond Microfilme Ungaria, r. 872, c. 216 (după
Liber Regius Sigismundi Bathori, II).
" Fr. Pesty, Krassd, IV, 169; Nagy Ivan. Magyarorszag
csatadai czimerekkel es nemzedekrendi tablakkal, VII.
Pest ( 1860). 218.
19
Hurmuzaki, Documente, 11/4, 63. 79. 193.
2
" Ibidem. 59. 79. 118, 193, 388. 392. 416: I!/5. 15. 467.
21
O mică genealogie la Fr. Pesty, S:::orenyi. II. 455.
22
Hurmuzaki. Documente, Il/4. 79, 193.
23
Ibidem. 427-428; I!/5, 440.
2
' Tdrtenelmi Tar. (1888). I 02-103.

Aşadar, documentele din perioada 15301540 au conturat existenţa unei noi familii
nobiliare, care se diferenţiază net de o alta, cu
nume asemănător - Vaydafjj; de Giarmata. Actul
redactat la 8 aprilie 1535, în adunarea nobililor
din Caransebeş , îi menţiona deopotrivă pe
loa1111es Vaydaffy de Naggyarmath şi pe fraţii
George, Nicolae, Grigore şi Elena Vaiuoda.
Primul era descendentul unei familii din părţile
Timişoarei, atestată din 1401 şi care va dispărea
odată cu ocuparea şesului bănăţean de către
otomani (1552)2 6, iar ceilalţi fac parte dintr-o
familie consemnată sistematic în Banatul
montan până la 1700.
A doua generaţie cuprinde şapte persoane
care au trăit în intervalul 1560-1590. Primul şi
cel mai îndelung consemnat (1 O ianuarie 156116 noiembrie 1590) 27 a fost Ivaşcu Vaida.
Prenumele său, utilizat constant sub forma
lwasko, lwaczko, lwachco (un diminutiv sau
hipocoristic pentru Ioan) indică atât dorinţa
diferenţierii de o altă rudă mai vârstnică cu
numele Ioan, cât şi un mediu originar
românesc 2K. Ivaşcu a avut doi băieţi, Ştefan şi
Ioan, iar nevasta acestuia i-a supravieţuit
(S11sa11na relicta egregy quondam Jwachco
Vajda de Karansebes, 13 iunie 1597) 29 •
Documentele anului 1567 aduc în prim plan
alţi trei membri ai familiei, anume Bona, Gabriel
şi Nicolae Vaida. Bona figurează de la început ca
nobil în Caransebeş (25 octombrie 1567),
activitatea sa fiind menţionată până la 16
noiembrie 1590. Uneori este amintit şi cu
numele de Bonaventura (1577, 1586) sau
Bonifaciu (1585, 1590) 31 • Din 1575 şi până la
moarte (survenită înainte de 1591 ), Bona Vaida
apare căsătorit cu Elisabeta Gârleşteanu 32 .
25

30

Gabriel Vaida este amintit împreună cu
rudele sale Bona ( 17 decembrie 1567), Mihai şi
Ioan Vaida (18 aprilie 1582). Se pare că trăia şi
la 28 mai 1597, când era menţionată căsătoria sa
cu răposata Caterina Peica, de la care a avut un
fiu, numit Ladislau 3 J.
Nicolae Vaida este cunoscut în doar două
ipostaze şi momente ale vieţii sale: copist în
cancelaria mică princiară ( 1567) şi egregius et
nobiles de predic ta Karansebes (7 iunie 1577) 14 .
Ultimii reprezentanţi ai generaţiei au fost
Ştefan, amintit trecător 35 la 22 octombrie 1585,
un alt Ştefan (fiul lui George Vaida) decedat 36
înainte de 1589, şi Petru Vai da care, la 11 martie
1590, era deja răposat, lăsând în urma sa pe
văduva Martha J6sika şi un băiat, numit tot
Petru 37 •
În a treia generaţie pot fi plasaţi 11 membri ai
familiei care au trăit în ultimele decenii ale
secolului al XVI-iea, unii trecând hotarul anului
1600. Cel mai favorizat, sub aspect documentar
(9 iunie 1573-27 mai 1602)3K, rămâne nobilul
Mihai Vaida. Provenit „dintr-o familie
românească" 39 , acesta s-a remarcat în anii
maturităţii (avea 45 de ani în 1599) 40 ca un
militar valoros. El apare în acte alături de Ioan,
Gabriel şi George Vaida.
Ioan, nobil locuitor al Caransebeşului ( 18
aprilie 1582-8 februarie 1590), a fost frate cu
Ştefan (ambii sunt fiii lui Ivaşcu Vaida) şi soţul
Anei Devecseri, care i-a dăruit un băiat, Grigore,
poate botezat astfel în amintirea străbunului
lor 41 • A fost un om instruit, ajungând copist şi
notar în cancelariile princiare.
George şi Ladislau Vaida intră în atenţia
documentelor aproape simultan 42 , la 18 aprilie şi
28 mai 1597. Viaţa celui dintâi poate fi urmărită
până în martie 1603, când ocupa funcţia de

25

Hurmuzaki, Documente, 11/4, 78-79.
Vezi notele 8 şi 12; actul din 1401, la Elemer Mălyusz,
Zsigmondkori Okleveltar, II/I. Budapest ( 1956), 11 O.
nr. 914.
27
Hurmuzaki. Documente. 11/5, 475; Fr. Pesty. Krasso, IV,
111. 145. 168; Andrei Veress, Documente privitoare la
istoria Ardealului. Moldovei şi Ţării Româneşti. III (15851592), Bucureşti (1931 ), 31-32, 210-211; C. Feneşan,
Documente. 71. 73.
2
' Pentru acest prenume, vezi consideraţiile lui Adrian
Andrei Rusu, Ioan de Hunedoara şi românii din vremea
sa, Cluj Napoca ( 1999), 16-17.
29
Vezi nota 21; Fr. Pesty, Krass6, IV, 199.
311
Hurmuzaki, Documente, 11/5, 627, 655, 675, 723, 731,
748; C. Feneşan, Documente, 61; Fr. Pesty. Krass6. IV, 51,
112-113,168.
11
Fr. Pesty, Sziirenyi, li I, 41 O; idem, Krass6, IV, 112-113,
119, 122, 145-146.
"Ibidem, li, 25, 33, 469; idem, Krass6, IV, 270-271
(consemnări târzii (I iulie 1618) ale căsătoriei cu Ersok
Ger/istei şi apoi a decesului).
21
•

11
Hurmuzaki, Documente, 11/5, 627, 629; Fr. Pcsty,
Sziirenyi, li, 69 (MOL, F szekci6: F 4 Cisla comitat11111.
Zarand, Fasc. 2, nr. 24); C. Feneşan, Documente, 100.
·" Zsolt Tr6csănyi, Erdely kiizponti kormirnyzata (15401690), Budapest ( 1980), 371, 390 cu nota 627; Fr. Pesty,
Sziirenyi, li!, 410.
~ Vezi nota 24.
1
" Vezi nota 17.
17
Fr. Pesty, Krass6, IV, 145; A. Veress, Documente, III,
210-211.
"Hurmuzaki, Documente, 11/5, 724; Fr. Pesty, Sziirenyi,
II, 69; idem, Krass6, IV, 121, 168, 192, 223; A. Veress,
Documente, VI (1600-1601), 1933, 157; C. Feneşan,
Documente, 125-126; DANIC, Microfilme Ungaria, r.
879, c. 735-737.
19
Nicolae Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria.
ed. Georgeta Penelea, Bucureşti ( 1989), 139.
411
Fr. Pesty, Sziirenyi, I, 324.
41
Ibidem, II. 69, 245, 455.
42
C. Feneşan, Documente, 98, 100.
1
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primar al Caransebeşului 43 , în timp ce Ladislau,
fiul pomenitului Gabriel Vaida, este greu de
diferenţiat faţă de ruda sa cu acelaşi nume
consemnată între anii I 590-I 623.
Două acte, din I I martie şi I 6 noiembrie I 590,
dezvăluie aspecte din viaţa altor patru membri ai
familiei, anume Petru, Barbara, Ana şi Elisabeta
Vaida 44 • În primul document, Petru apărea alături
de mama sa, Martha J6sika, văduva lui Peteo
Vajda. Numele său va mai figura într-o scrisoare
din 6 septembrie I 597 şi în conscripţia porţilor,
realizată la 1603 45 • Acest recensământ fiscal
reprezintă până în prezent unica mărturie despre
un alt bărbat la familiei, anume Francisc Vaida.
Barbara Vaida figurează în primul act din
1590 ca fiica răposatului Nicolae Vaida. Urma ei
se regăseşte târziu, în 1619, când trăia alături de
Ioan Kornis de Totvaradia (Vărădia de Mureş) 4 r'.
Această nobilă doamnă nu trebuie confundată cu
o altă Barbara, nepoata lui George Vaida care, la
18 iunie 1589 şi 16 noiembrie 1590, era
prezentată ca soţia lui Ioan Boronkai de
Mindszent17 • Ana Vaida este amintită ca nevasta
lui Francisc Basarab, fapt reiterat în a doua
sursă, unde apare şi Elisabeta Vai da căsătorită cu
Paul Czyeren de Bala.\falva (Blajova-Timiş ).
O altă generaţie distinctă cuprinde şapte
bărbaţi, şase din ei fiind fraţi. Primul reprezentant
poate fi considerat Grigore, fiul lui Ioan şi nepotul
acelui Ivaşcu Vaida 4K de la mijlocul secolului al
XVI-iea. Începând cu anul 1590, documentele
consemnează existenţa a şase fraţi, în ordinea:
Ladislau, Cristofor, Nicolae, Ştefan, Ioan şi Bona.
În momentul primei atestări ( 11 martie 1590),
Ladislau era deja la vârsta bărbăţiei, capabil să
deschidă un proces de proprietate în nume propriu
şi pentru rudele sale 49 • Este amintit în 1601-1604,
alături de fraţii săi 50 , apoi tocmai în primăvara

anului 1623, împreună cu soţia sa Emerentiana
Marin şi cei cinci copii: Gabriel, Ioan, Cristofor,
Caterina şi Barbara 51 •
În privinţa lui Cristofor Vaida, documentele
luminează doar ultimii 14 ani ai vieţii sale.
Relevante sunt două însemnări, din l O aprilie
160 I şi 22 februarie 1604, care consemnează
botezul unor copii, naşa lor fiind nevasta lui
Cristofor Vai da din Glzerla 52 • Prezenţa nobilului
bănăţean în oraşul_ de pe Someşul Mic nu a fost
prea îndelungată. In 1604 a revenit la Caransebeş, dar din nefericire, a fost prădat şi ucis de
haiducii sârbi care stăpâneau oraşul5J. Un destin
asemănător a avut şi cel de-al treilea frate,
Nicolae Vaida. Viaţa sa a cunoscut multe împliniri: s-a căsătorit cu Caterina, fiica bravului
căpitan George Borbely 54 , a fost paj la Curtea
principelui Sigismund Băthori de la care a primit
câteva sate. Ca şi fratele său mai mare, Nicolae
a peregrinat prin Transilvania, fiind amintit în
câteva acte cu numele Vayda de Meggies 55 .
Norocul l-a părăsit brusc când s-a hotărât să-l
sprijine pe Moise Szekely în tentativa de cucerire a Transilvaniei. După înfrângerea pretendentului (l 7 iulie I 603), Nicolae Vaida a fost
capturat de mercenarii generalului Basta şi
spânzurat de una din porţile cetăţii Braşov 56 .
Averea i-a fost confiscată, iar în toamna
aceluiaşi an, la Caransebeş, soţia sa era răpusă
de ciumă 57 •
Al patrulea frate, Ştefan Vaida, este prezent
în acte timp de patru decenii (I590-I628) 5K. În
1615 era căsătorit cu Elisabeta Fiat 59 , dar
posteritatea nu i se cunoaşte. În timpul vieţii s-a
remarcat ca un statornic partizan al taberei
habsburgice, opunându-se capitulării Caransebeşului în faţa trupelor lui Moise Szekely ( 1603)
Fr. Pesty, Szărenyi, II, 66, 497. M.O.L., F szekci6: F2
Protocol/a, VI, 35.
52
Tărtenelmi Tar, ( 1884), 87-88.
51
· W. Bethlen, op. cit., VI, (1793), 47.
54
ibidem, V, 126, 244, 410, 497; A. Vcress, Documente,
VI, 370, nr. 353; idem, Epistolae, II, 380: „Nicolao Vajda
el generosae Catharinae Borbely consorti eius".
~ 15 A. Veress, Epistolae, li, 379, 795. El nu trebuie
confundat cu un alt Nicolae Vayda de Nagy Meggies care
trăia şi în 1607, cf. DANIC, Microfilme Ungaria, r. 872, c.
570.
56
W. Bethlen, op. cit., V, 497: „Nicolaus Vaida ab oppido
Caransebeso oriundus Georgii Borbeli gener summae
indolis iuuenis pro porta urbis val/ari trabi suspensus
est".
57
Ibidem, 527; vezi şi nota 55.
5
' A. Veress, Documente, III, 210-211; Hurmuzaki,
Documente, IV/I (1600-1649), (1882), 224; Fr. Pesty,
Krass6, IV, 192; Adrian Magina, In Karansebcs Patres
Societatis Jesu evangelizant. Studii Bănăţene, Timişoara
(2007), 173.
59
C. Feneşan, Documente, 142.
51

41
Wolfgang Bethlen, Historia de rebus Transsylvanicis, V,
Cibinii ( 1789), 208.
"A. Veress, Documente, III, 2 l 0-211; Fr. Pesty, Krass6,
IV, 168-169.
45
Tărtenelmi Tar, ( 1893), 353; Fr. Pesty, Szărenyi, II, 33,
71. Este posibil ca Petru să mai fi trăit şi la 24 martie 1634,
când apare stăpânind un făneţ lângă râul Timiş, cf. MOL,
F szekci6: F 234, XX szekreny, Q, f. 17.
'"Fr. Pesty, Szărenyi, II, 50.
"Vezi nota 17. Fr. Pesty, Krass6, IV, 168-169.
" Vezi nota 2 I.
"'A. Veress, Documente, III, 210-211.
5
" „Nicolao Vajda de Karansebes et ... fratribus suis carnalibus Ladislao, Christophoro, Stephano, Joanni el Bonae
Vajda", cf. DAN IC, fond Microfilme Ungaria, r. 879, c. 374
(după Liber Regius annorum 1601el1602); Dir.Jud.Cluj
Arh. Naţ., fond Macskas de Tincova, cutia 7, nr. 706 şi A.
Veress, Epistolae el acta Generalis Georgii Basta, II (16031607), Budapcst (1914), 380, nr. 1498 (Monumenta
Hungariae Historica, Diploma/aria, XXXVII).
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şi

apoi ca importanta cetate Lipova să fie predată
otomanilor (1616).
Ioan Vaida este amintit în documente alături
de fraţii săi buni (1590, 1601-1604) sau de
rudele mai îndepărtate, George şi Mihai Vaida
( 1598-1599)6°. A avut propria familie, în 1602
fiind prezentat ca al doilea soţ al Barbarei
Osztrovi 61 . Ultima ştire referitoare la Ioan se
plasează în vara anului 1622, când ducea la
îndeplinire o poruncă princiară 62 .
Bona Vaida a fost fratele mezin, care începe
să fie consemnat exact în momentul dispariţiei
fizice a înaintaşului său cu acelaşi nume. Căsă
torit cu Ana Gârleşteanu (5 iunie 1615) 63 , Bona
a avut o ascensiune comparabilă cu cca a fraţilor
săi, reuşind să devină vicecomite de Severin,
primarul Caransebeşului şi triccsimator al vămi
lor bănăţenc 64 • În august 1632, l-a ajutat pe Matei Basarab să ocupe tronul Ţării Româneşti 65 .
A cincea generaţie cuprinde zece persoane
care au trăit la mijlocul secolului al XVII-iea. O
unică mărturie, din 1623, consemnează existenţa celor cinci copii, deja amintiţi, ai nobilului
Ladislau Vaida. Nici celelalte cinci persoane nu
sunt favorizate sub aspect documentar. Din viaţa
lui George Vaida este cunoscută perioada dintre
8 septembrie 1630-6 septembrie 1662 ()().A fost
căsătorit cu Ana Kuti, detaliu expus în cadrul
unui act de succesiune ( 1630). George a avut o
fiică botezată (24 octombrie 1646) cu numele
Catcrina 67 • După cucerirea otomană a Banatului
montan, el s-a retras în comitatul Hunedoara. În
casa sa din Peştişul Mic a fost martor la redactarea unui testament ( 1662) pc care şi-a pus
sigiliul.
Viaţa lui Nicolae Vai da este jalonată de două
mărturii, prima în cadrul unui proces la
Caransebeş (12 septembrie 1635), iar cealaltă în
corespondenţa lui Ioan Kcmeny (22 septembrie

l 657) 6x. A lăsat urmaşi (Nicolai quondam Vai da
posteritas) care la sfârşi tul secolului (16881698) revendicau bunurile imobiliare părin
teşti69. Un alt personaj însemnat a fost Mihai
Vaida care, la 16 septembrie 1645, era căsătorit
cu Barbara Bucur. S-a aflat în atenţia actelor
până la 22 aprilie 1653, fiind prezentat ca
vicecomite de Severin şi primar al Caransebcşu
lui70. Registrele cu persoanele botezate în rit
catolic, din 1645-1646, ilustrează aspecte din
viaţa altor doi membri ai familiei, anume
Francisc şu Ştefan Vaida. Despre primul se ştie
că a avut o fiică, Magdalena, care a primit
botezul la 29 martie 1645. Ştefan Vai da a fost
căsătorit cu nobila doamnă Sara care, la 24
octombrie 1646, era naşa (patrina) fiicei lui
George Vai da 71 • Peste ani (25 noiembrie 1655),
o ascultare de martori face din nou referire la
Francisc şi Ştefan Vaida, primul având un supus
în satul Ciuta, iar celălalt nouă iobagi la
Csercsnyefalva. Despre Ştefan se ştie că trăia şi
la 4 februarie 1659 72 .
Ultima generaţie are şase reprezentanţi a
căror viaţă s-a consumat în a doua jumătate a
secolului al XVII-lca. Trei dintre aceştia s-au
născut în perioada 1644- 1646. Primul este
Mihai Vaida, despre care hârtiile arată că în
1699 avea 55 de ani7 3 • El a copilărit alături de
Magdalena şi Caterina, fiicele no bi li lor
Francisc, respectiv George Vai da ~. La vârsta
adolescenţei, Mihai şi-a urmat familia în
pribegia ardeleană. După eliberarea Banatului
montan de sub stăpânirea otomană, Mihai Vaida
s-a reîntors la Caransebeş ( 1688 ), încercând să
recupereze patrimoniul imobiliar al familiei şi,
împreună
cu alţi nobili, să restaureze
administraţia comitatensă, pc baza vechilor
privilegii şi rânduieli 75 •
7

8
C. Feneşan, Documente, 168; Târte11el111i Târ, ( 1882),
596. Fr. Pesty (Szărenyi, L 477) îl arată ca fiul unui Ştefan
Vaida care a trăit în primele decenii ale secolului XVII.
"" C. Feneşan, Caransebeşul la începutul celei de-a doua
stăpâniri habsburgice (I 688). RI, s.n., VII I 996, nr. l-2,
83; idem, Comitalul Severinului la sfârşitul secolului al
XV Ii-lea. Tibiscum, VII, Caransebeş ( 1988), 223, d.
XXIV.
0
'
DANIC, fond Microfilme Ungaria, r. 87R, c. 184-185;
Fr. Pesty, Krass6, IV, 340; idem, Szâre11yi, I, 327; C.
Feneşan, Documente, 196, I 98.
1
' Krista Zach, op. cit., 88 şi 90.
2
'
Fr. Pesty, Szărenyi, II, 44. MOL, P szekci6: P 291
GO.man csa/6.d, l tetei, f. 80-8 l v. Monumenta Comitialia
Regni Transsylvaniae (=MCRT), ed. Szilăgyi Săndor, XII,
Budapest ( 1887), 259.
.
" C. Feneşan, Stăpâni, I 86, 201, 2 I 5.
''Cele două fete au fost botezate în 1645-1646 (vezi nota
71 ).
5
' C. Feneşan, Caransebeşul, 81; idem, Stăpâni. I 55. 158.
"

'"'Ibidem, 80; Fr. Pesty, Krass6, IV, 223.; vezi şi notele 14
(HTRTE, 1899, 83), 49, 50.
'" Fr. Pesty, Szărenyi, L 463, 477.
'" Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane (/ 5991699), Cluj (1940), 167.
"'MOL, F szekci6: F 234, XX szekreny, Q, f. 16: „ Vaida
Bona Uram fe/esege Gerlestei Anna azoni".
''' Fr. Pesty, Krass6, IV, 262; C. Feneşan, Documente, 142,
149, 154.
5
" Istoria
Ţării Româneşti 1290-1690.
Letopiseţul
Cantacuzi11esc, ed. C. Grecescu, D. Simionescu, Bucureşti
( 1960), 100.
''" Tărtene/mi Tar, ( 1903), 273 şi 436. M.O.L., R szekci6:
R 314, 8 doboz, Karansebes.
''' Krista Zach, Die bosniclre Franziskanermissiou des 17.
Jalrrlrunderls im siidăsl/iclren Niederu11garn. Munchen
( 1979), 90.
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Vaida este cunoscut prin două
pe care le distanţează un deceniu: o
insemnare din 1O februarie 1668, ce amintea
contribuţia de 200 florini pe care a făcut-o
impreună cu soţia sa, apoi scrisoarea redactată şi
semnată personal la Braşov, în 8 iulie 1678.
Ladislau Vaida a avut o carieră remarcabilă
la curtea principelui Mihai Apafi, reuşind să
ajungă şeful poştei princiare (1677-1685) 77 • A
dovedit reale calităţi de diplomat, fiind trimis cu
diverse misiuni la marile Curţi europene.
Ladislau a rămas în atenţia documentelor n până
la 26 aprilie 1689.
Ultimul reprezentant al familiei descris aici
este Ioan Vaida. Viaţa sa a fost atestată la început
(30 august 1688) într-o manieră indirectă, acesta
fiind reprezentat de nobila Suzana Fiat în
demersurile pentru recuperarea bunurilor
detinute la Caransebeş înainte de cucerirea
ot~mană. În următorii zece ani, până la 9 iunie
1698, Ioan Vaida figurează în rândul nobilimii
severinene şi printre locuitorii Lugojului 79 •
La sfârşitul acestei investigaţii care a relevat
imposibilitatea conturării unui arbore genealogic coerent, se poate constata că familia Vaida
s-a integrat bine în elita nobiliară bănăţeană,
prin alianţe cu familii alese şi influente: Fiat,
Gârleşteanu, J6sika, Măcicaş şi Peica.
traiul nobiliar au fost asigurate prin
stăpânirea unui însemnat patrimoniu imobiliar,
atât în oraşele şi districtele bănăţene cât şi în
cuprinsul Transilvaniei. Pentru mulţi membri ai
familiei, documentele atestă, pe lângă calitatea
de nobil, şi locul de rezidenţă. Fraţii George şi
Nicolae sunt amintiţi la început cu numele
Vayuoda de Lwgas (1529, 1534), apoi sub forma
Wayda de Sebes, Karansebes (1537, 1539),
semn că stăpâneau proprietăţi în ambele oraşe
bănăţene 80 . Urmaşii lor au păstrat obiceiul de aşi etala diversele reşedinţe. La 1548 era amintit
Michael Wayda de Thewes, iar în 1585, /waczko
Wayda de Bozyx 1 • Între 1600-1603, nobilul
Nicolae Vaida este menţionat cu diverse

apelative: de Lugos, de Karansebes sau de
Meggiesx 2 • Tot astfel, Ioan şi Mihai Vaida
figurau ca proprietari în Caransebeş ( 1688), dar
primul a preferat să locuiască la Lugoj ( 1695), în
timp ce ultimul s-a recomandat ca fiind de
Bozasl Boszzus ( l 696- l 699)K 3• Contemporanul
lor, Ladislau Vaida a fost amintit constant ca
generosus de Nagy-Medgyes, (1677-1684)
indiciu al stabilirii sale definitive în
Transilvania.
Aceste aspecte determină un interes firesc
pentru cercetarea modului în care proprietăţile
familiale au fost dobândite, păstrate sau
pierdute. Ca şi în cazul altor familii însemnate,
nobilii Vaida au stăpânit bunuri imobiliare cu
mult înainte ca acestea să fie menţionate
documentar. Prima mărturie scrisă despre
familie (1529), arată că regele Ioan Zapolya a
reconfirmat fraţilor George şi Nicolae Vaida
dreptul de stăpânire asupra a cinci sate din
comitatul Hunedoara, eliberând noi acte de
proprietate, în locul celor pierdute. Peste şapte
decenii ( 1598), principele Sigismund Bathori a
dăruit aceleaşi cinci sate nobililor Mihai, Ioan,
Nicolae şi George VaidaK 4 • Această nova
donatio, aparent banală, are un temei aparte. La
23 decembrie 1596, printre numeroasele posesii
cu care era răsplătit cancelarul Ştefan J6sika se
regăseau şi trei dintre satele nobililor Vaida. În
actul princiar se specifica faptul că toate
aşezările donate fuseseră eliberate din robia
otomană de către armatele creştine (a tyrannide
Turcica armis nostris recepimus )K 5 • La fel s-a
petrecut şi cu a patra posesie a familiei - Făget recuperată odată cu cetatea omonimă K<', în
august 1595. Aşadar, există dovezi ale faptului
că vechile posesii ale familiei Vaida au fost
cuceri te de otomani, cel mai probabil în 15 52, şi
eliberate de creştini în campania anului 1595.
Pesemne, atunci au început şi demersurile
nobililor Vaida pentru recuperarea vechilor
stăpâniri. Reconfirmarea princiară nu a putut
veni decât după căderea în dizgraţie~ a puternicului cancelar J6sika (aprilie 1598). In 1596-

-,, Monumenta Hungariae Historica. Tărăk-magyarkori
aliam okmanytar, IV (1/6), Pest (1870), 401; VI (1/8),
1871, 23.
77
MCRT, XVI, 1893, 415; XVIII, 1895, 227, 329.
'' Tărăk-magyarkori, VII (1/9), Pest (1872), 305.
'" C. Feneşan, Caransebeşul, 81; idem, Comitalul, 211,
223, d. IX şi XXIV; idem, Stăpâni şi supuşi în comitatul
Severinului în timpul celei de-a doua ocupaţii habsburgice
(1688-1699). Banatica, XIV /2, ( 1996), 176, 178.
"' Hurmuzaki, Documente, 11/4, 63, 121, 193.
" Ibidem, 427; Fr. Pesty, Krass6, IV, 111. Ambele aşezări
au dispărut.

2
' C. Feneşan, Documente, 123; A. Veress, Epislolae, I,
455; li, 379, 795.
" Acta Bulgariae Ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a.
1799, ed. Eusebiu Fermendzin, Zagreb ( 1887), 318 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium,
XVIII); C. Feneşan, Caransebeşul, 81; idem, Stăpâni,
178, 180) 186.
84
HTRTE, X, Deva, 1899, 83.
5
' Fr. Pesty, Krass6, IV, 188.
6
' Radu Păiuşan, Corneliu Sav, Lupta antiotomană în
Banat şi Mihai Viteazul. SIB, IX, (1983), 31-32.
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1597, nobilii Vai da au avut posibilitatea reluării
altor posesii, pierdute odinioară la otomani KJ.
La câţiva ani după consemnarea posesiilor
hunedorene, apar şi primele mărturii despre
stăpânirile din Banat ale familiei Vaida. La 8
aprilie 1535, fraţii Nicolae, George, Grigore şi
Elena Vaida au încheiat o înţelegere cu membrii
familiei More pentru împărţirea egală a
bunurilor şi drepturilor poscsionarc din 12 predii
şi sateK 8 • Actul oferă dovada unei stăpâniri
anterioare, în indiviziune cu alte neamuri.
Această stăpânire se restrânge la nivelul unor
părţi poscsionare, devenind deplină.
Următoarele scrii de documente ilustrează cât
se poate de convingător faptul că fidelitatea faţă
de autoritatea centrală, concretizată prin contribuţii băneşti, fapte de arme şi servicii însemnate, a
contribuit la sporirea proprietăţilor, după cum
opoziţia făţişă şi trădarea au pricinuit mari pagube
patrimoniului familial. Prima informaţie datează
din 24 iunie 1539, când nobilul Nicolae Vaida, în
numele fraţilor săi, s-a opus la introducerea lui
Francisc Fodor în posesia moşiilor Cornereva şi
Domaşnea, acestea făcând obiectul partajului din
1535, mai sus amintit. Împotrivirea familiei Vaida
a fost foarte energică, apelându-se la slujitori
inarmaţi, călări şi pedeştri, pentru oprirea punerii
în posesie 89 . Opoziţia fizică a fost dublată şi de o
certă agresivitate verbală. La 18 iulie 1539, nobilul Grigore Vaida era acuzat de comitele Francisc
Fiat că i-a adresat „verbis ignominiosis et
diffamatorys'', fiind citat în faţa Curici militare a
regelui „personaliter et 11011 per procuratorem"
pentru a răspunde la învinuirea adusă 90 • Conflictul a culminat la 14 decembrie 1539 printr-o nouă
opoziţie a nobililor Vaida care, ajutaţi de numeroşi servitori şi iobagi înarmaţi, au oprit executarea procedurii de punere în posesie 91 • Reacţia
autorităţii centrale a fost pc măsură, regele Ioan
Zapolya trecând în patrimoniul fiscului toate
posesiile familiei Vaida (19 ianuarie 1540) 92 •
şi

"La 24 iulie 1597, Mihai Vai da avea un slujitor chibzuit
dar nenobil „in Forotiglz" (azi lângă Oraviţa), cf. Fr. Pesty,
Krass6, IV, 208. Acest fapt atestă indirect stăpânirea unor
terenuri în satul recent recuperat de la otomani.
"Hurmuzaki, Documente, 11/4, 78-79.
"' lbide111, 193-194: „11obilis Nicolaus Wayda de prefala Kara11sehes congregala 111ultiludine familiarium. ac aliarum
perso1111rum sibi coliere11cium, /am equilum. /am eciam
peditum, armatis mani/ms evaginato el de1111dato gladio ... ''.
''"Ibidem, 194-195.
'" Ibidem, 226-227: „„.temeraria viole11taque repulsione
ab exequcione„.".
n Ibidem. 228-29: „i11 110/a perpetue infidelitatis
universorum bonorum juriumq11e possessio11ariorum
11ec11011 ren1111 111obiliu111 ... flsco nostro regi o /otaliter
applicandornm ... ".

Moartea regelui nu a anulat confiscarea, nobilii
Francisc Fodor şi Francisc Moise intrând, la
1543, în stăpânirea celor nouă posesii ale 1ivalilor
din familia Vaida 91 . Această pierdere, mult prea
lnsemnată, i-a determinat pc fraţii George şi
Grigore Vaida să redeschidă la tribunalul
districtual ( 13 ianuarie 154 7) procesul pentru
moşiile Cornercva şi Domaşnea. Audierile de la
Lugoj (4 mai 154 7) şi Caransebeş (26 ianuarie
1548) nu au condus spre un rezultat favorabil
cauzei familiei Vaida 94 . La 27 aprilie 1560, tot
printr-un proces, fiii răposaţilor Francisc Fodor şi
Francisc Moise obţineau scrisorile de proprietate
ale celor nouă posesii, deţinute până atunci de
George Vaida şi de văduva fratelui său. Aceştia
trebuiau să predea fără vreo împotrivire (sine
defectu reddere et remittere) actele deţinute,
urmând să primească şi mustrarea autorităţilor'' 5 .
Documentele ulterioare atestă faptul că nobilii
Vaida au reuşit totuşi să rămână proprietari la
Cornereva şi Domaşnca. În conscripţia din 1603,
Bona şi Ivaşcu Vaida figurează fiecare cu câte o
poartă fiscală în cele două sate. Mai târziu, la
1699, nobilul Ioan Vai da stăpânea o parte din
Domaşnea, restul satului aparţinând fiscului
imperial%.
O serie de acte, din perioada 1600-1604,
evidenţiază la fel de bine cât de nestatornică a
fost poziţia materială a unui alt membru al
familiei, anume Nicolae Vaida. Acest nobil,
tânăr la 1600, fusese în adolescenţă „vagio di
Camara de Sigism1111do Battori". Credinţa i-a
fost răsplătită, în decembrie 1597, prin acordarea a trei posesii „in comitatu Bihoriensi",
confirmate apoi de cardinalul Andrei Bathori 97 •
A câştigat şi încrederea lui Mihai Viteazul care,
inaintea luptei de la Mirăslău, l-a trimis în solie
la Curtea imperială 98 . Prin neparticiparea alături
de domn la bătălie „nobiles ac generosus
iuvenes Nicolau.\· Vaida de Karansebes" a reuşit
să figureze în tabăra învingătorilor, a celor care
au luptat „contra immanissimum tyra111111111
Michaelem Vaivodam". Astfel, la 20-21 noiembrie 1600, fruntaşii ardeleni şi generalul George
Basta îi scriau împăratului Rudolf II despre
credinţa lui Nicolae Vaida şi despre confirmarea
stăpânirii posesiilor bihorene, la rugămintea

91

Ibidem, 360-362, nr. CCX şi CCXI.
Ibidem, 391-394, 397-398, 408-41 O.
95
Ibidem, 11/5, 467-468.
"'Fr. Pesty, Szărenyi, II, 57, 284; C. Feneşan, Stăpâ11i, 190.
97
Hurmuzaki, Documente, XI I (1594-1602), Bucureşti
(1903), 1086, 1123; DANIC, fond Microfilme Ungaria, r.
879, c. 372 (după Liber Regius a11norwn 1601et1602).
'"Ibidem, IV/I (1600-1649), Bucureşti (1882), 234.
9

'
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acestuia 99 • Pe de altă parte, există informaţii
potrivit cărora Nicolae Vaida a rămas credincios
lui Mihai Viteazul pe timpul retragerii acestuia
în Ţara Românească şi al pribegiei la Curtea lui
Rudolf. Domnul român chiar a intervenit pentru
ca împăratul să retrocedeze lui Nicolae Vaida
bunurile confiscate din Transilvania 11111 •
Abilitatea nobilului bănăţean şi-a arătat roadele
la 26 mai 1601, când prin ci pe le Sigismund
Bathori a conferit vestitului căpitan George
Borbely cetatea Deva şi dome ni ul ei (3 7 sate),
împreună cu târgurile Deva şi Dobra. Donaţia a
fost răsplata contribuţiei la lupta împotriva
„tiranului Mihai Voievod" şi a îndelungatelor
servicii credincioase aduse principelui. În actul
princiar figurează ca beneficiar şi Nicolae Vaida,
in calitate de ginere al căpitanului Borbely 1111 • Se
pare că Nicolae Vaida a luptat de partea
principelui Bathori în bătălia de la Guruslău, iar
consecinţele nu s-au lăsat aşteptate: la 1
octombrie 1601, generalul Basta a donat unui
credincios toate posesiile bihorene ale nobilului
bănăţean, pe motivul „quod prefatus Vayda
Nicola cum caeteris infidelibus contra Sacram
Maiestatem Caesaream arma sumpsisset„ ." 102 .
Nobilul Vai da nu s-a descurajat şi a obţinut de la
Sigismund Băthori (Deva, 22 decembrie 160 l)
reconfirmar,ea donaţiei din 1597 pentru cele trei
posesii 1113 • In anul următor, după abdicarea
definitivă a nestatornicului principe, înţelegând
evoluţia evenimentelor, Nicolae Vaida şi-a oferit
averea şi serviciile taberei imperiale. Pentru o
contribuţie de 25.000 florini ungureşti, el a
primit de la generalul Basta, ca zălog, castelul şi
târgul Aiud împreună cu alte posesii şi
pertinenţe în comitatele Alba, Turda şi în
scaunul Arieş . De asemenea, la 31 ianuarie
1603, şi-a recăpătat posesiile bihorene, urmare a
rezoluţiei imperiale favorabile 105 . Cu toate
acestea, Nicolae Vaida nu a fost sincer ataşat
cauzei imperiale. În primăvara anului 1603, l-a
sprijinit pe Moise Szekely în tentativa de
cucerire a Transilvaniei. După înfrângerea
104

99

Ibidem, XII, 1086; A. Veress, Epistolae, I, 455.
Ibidem, 1123, nr. MDCXXVIII.
101
A. Veress, Documente, VI, 370.
wi Idem, Epistolae, II, 795, nr. 2081.
1t1J Dir.Jud.Cluj Arh.Naţ., fond Macskas de Tincova, cutia
wo

7, nr. 706.
0
' ' A. Veress, Epistolae, II, 379-380, nr. 1498: „Donatio
Georgii Basta super castello „. Nicolao Vajda de

Karansebes et generosae Catharinae Borbely consorti
eius, ad utrumque sexum, his vero deflcientibus, fratribus
suis ladislao, Chrislophoro, Stephano, Joanni el Bonae
Vajda, in 25 m. Hung. jlorenos inscriptis" (însemnare
târzie din 1773).
105
Ibidem, 172, nr. 1188.
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pretendentului (17 iulie 1603), nobilul Vaida a
fost prins şi executat de imperiali la Braşov, iar
întreaga avere i-a fost confiscată 106 .
Documentele lasă să se întrevadă şi alte
modalităţi de sporire a patrimoniului material al
familiei. Una dintre acestea a fost achiziţionarea
prin cumpărare a unor case, mori, grădini şi
terenuri. De exemplu, la 14 aprilie 1552,
Grigore Vaida a cumpărat cu 23 de florini o vie
pe dealul Teiuş (in promonthorio Thys) de lângă
Caransebeş 107 .

O altă cale a fost preluarea părţilor
posesionare cuvenite ca zestre femeilor intrate
prin căsătorie în această familie. De cele mai
multe ori, acest patrimoniu numit „sfertul fetei"
(quarta puellaris et portiones congruentes) a
generat conflicte şi procese între familiile
bănăţene. În 1575, soţia lui Bona Vaida,
Elisabeta Gârleşteanu a pornit proces împotriva
fraţilor săi, George şi Petru Gârleşteanu, pentru
părţile de posesie care îi reveneau în opt sate
bănăţene. Litigiul a ajuns până în instanţa
princiară (1576), care a hotărât oprirea acţiunii
de separarell1K. Peste ani, în 1615, Elisabeta Fiat,
nevasta nobilului Ştefan Vaida, „pretinzând
drepturile asupra unor anumite părţi de moşie
( „.) le-ar fi sechestrat pe lângă acelea de la
Caransebeş până la terminarea procesului"
purtat cu Sigismund, Ioan şi Nicolae Fiat 1119 •
A treia modalitate, în strânsă legătură cu cea
anterioară, a fost dobândirea unor moşteniri, pe
cale paşnică sau prin proces. La 22 octombrie
1585, alesul Ştefan (Stepan) Vaida îşi împărţea
cu verii săi din familia Peokry părţile
posesionare şi drepturile aferente din comitatul
Severinului, care odinioară aparţinuseră familiei
Cerneanu (Chornai) 110 • După câţiva ani, 12
membri ai familiei împreună cu persoane din
neamurile J6sika şi Simon se aflau în proces cu
nobilii de Măcicaş pentru averea din comitatul
Hunedoara, părţile aducând diverse dovezi,
inclusiv de natură genealogică ( 11 martie-16
noiembrie 1590)' 11 •
De asemenea, bunurile şi terenurile rămase
fără stăpân au constituit o tentaţie pentru nobilii
Vaida. Pentru credinţă şi servicii credincioase,
106
Vezi notele 56 şi I 04 (31 ian. 1604). În 1650, cele trei
posesii bihorene, satele Mirăslău şi Aiudul de Sus, cetatea
Deva figurează printre bunurile fiscale ale principatului,
cf. MCRT, XI, ( 1886), I 09-112.
107
Hurmuzaki, Documente, 11/5, 15.
'"" Fr. Pesty, Szorenyi, II, 25, 449.
109
C. Feneşan, Documente, 142.
110
Tărtenelmi Tar, ( 1888), I 02.
111
A. Veress, Documente, III, 210-211; Fr. Pesty, Krassă,
IV, 168-169.

Bona şi un alt Nicolae Vaida primeau o moară cu
două roţi, pe râul Timiş, rămasă liberă prin
moartea proprietarului fără moştenitori (9
martie 1578) 112 • Peste ani, la 27 mai 1602, Mihai
Vaida a reuşit, printr-o danie princiară, să devină
stăpânul
părţilor
posesionare din satele
Dragomireşti şi Zorlencior, care aparţinuseră
unei persoane stinsă din viaţă fără urmaşi. Prin
aceasta, poziţia familiei Vaida în satul Dragomireşti a devenit şi mai puternică, întrucât părţile
posesionare deţinute de Mihai s-au adăugat
celor stăpânite de rudele sale. Interesul evident
pentru acele pământuri este dovedit şi prin faptul
că donaţia a fost precedată de o assecuratio, prin
care principele a promis lui Mihai Vaida
acordarea amintitelor părţi de sate 1u.
Un alt aspect care transpare din documentele
vremii, este tendinţa nobililor Vaida de a-şi
delimita stăpânirile proprii în cadrul satelor şi
târgurilor. Primul exemplu, deja amintit, este
înţelegerea dintre familiile More şi Vaida (8
aprilie 1535) pentru împărţirea egală a bunurilor
şi drepturilor posesionare din 12 predii. Peste
ani (12 aprilie 1548), la tribunalul districtual din
Caransebeş, fraţii George şi Grigore Vaida au
încheiat un acord cu nobilul Benedict de Zlathna
asupra posesiilor Machkas şi Zăgujeni 114 • Printrun proces s-a judecat şi disputa lui Bonaventura
şi Nicolae Vaida „egregios et nobiles de
Karansebes" cu membrii familiei Banffy de
Mogyoro pentru părţile posesionare de la
Iabalcea şi Tcregova (7 iunie 1577) 115 •
Membrii familiei Vaida au reacţionat prompt
şi în cazul în care considerau că drepturile de
stăpânire le sunt încălcate sau periclitate. Cea
mai violentă opoziţie, cu armele, s-a petrecut în
1539, dar a fost scump plătită. Această
experienţă i-a determinat pe membrii familiei să
devină mai precauţi şi să apeleze exclusiv la
calea judiciară 116 • In 1585-1586, nobilul
Bonifaciu Vaida a depus, pe rând, un protest la
Capitlul din Alba Iulia împotriva introducerii
nobilului Ştefan Apafi de Apanagyfalva în
posesia cetăţii Jdioara, apoi o oprelişte privitoare la părţile sale posesionare de la Găvoj
dia 117 • Tot astfel, intenţia principelui Sigismund
112

Fr. Pesty, Krasso, IV, !Ol.
DANIC, Microfilme Ungaria, r. 879, c. 735-736
(assccuratio) şi 736-737 (donaţia).
114
Hurmuzaki, Documente, 11/4, 419-420.
11
' Fr. Pesty, Szorenyi, Ill, 409-411.
11
'' Primul proces cunoscut (7 dec. 1534) a fost pu1tat de
Grigore Vaida cu nobilii Francisc şi George Moise pentru
plata unei sume de bani, cf. Hurmuzaki, Documente, 11/4,
59-60.
117
Fr. Pesty, Krasso, IV, 114, 122.

Bathori de a conferi lui Ştefan J6sika (viitorul
cancelar al Transilvaniei) castelul şi târgul
Jdioara cu câteva posesii învecinate (8 februarie
1590) s-a lovit de cele trei opoziţii ale nobilului
Bonifaciu Vaida pentru casa şi locul de moară
din cuprinsul târgului, apoi pentru valea Ştiuca
şi posesiaSidome1:falva (16-30 martie 1590) 118 •
Un alt exemplu de împotrivire datează din 28
mai 1597, sub forma unui protest a nouă
persoane din familiile Fiat, Peica şi Vaida faţă de
folosirea unor moşii cărăşene de către zece fete
şi femei din familiile Gârleşteanu şi Pejca, care
„s-au îngrijit să fie înzestrate cu drept de
moştenire pe linie bărbătească ... spre paguba şi
dauna şi încălcarea vădită a dreptului de moşte
nire a celor care au făcut întâmpinarea" 11 '1• Peste
un secol ( 1695), Ioan Vai da a fost cosemnatar al
unor memorii de protest, prin care nobilimea
bănăţeană a încercat să reglementeze problema
dregătoriei supreme în comitatul Severin şi pe
cea a restituirii şi recunoaşterii proprietăţilor,
după îndepărtarea stăpânirii otomane 120 •
Valoarea mărturiilor păstrate este dovedită, o
dată în plus, prin perspectiva deschisă spre
lumea puţin cunoscută a supuşilor de pe numeroasele proprietăţi ale familiei Vaida. De la cele
mai mari stăpâniri (cetăţi, târguri şi sate întregi)
până la cele mărunte (grădini şi parcele), toate
au adus mari beneficii nobililor Vaida, aceste
câştiguri fiind asigurate prin munca localnicilor
şi dărnicia naturii. Buna administrare a
proprietăţilor s-a datorat cnezilor, crainicilor,
diecilor şi juzilor săteşti. Nobilii Vaida au fost
ajutaţi şi de persoane de condiţie aleasă. În
1585-1586 şi 1590, nobilii Wolfgang Lippai,
respectiv Francisc Literatus, prezentaţi ca
„5eruitor egregii Bonifacy Wayda de
Karansebes'', au redactat şi susţinui în numele
stăpânului lor câteva oprelişti 121 • Tot astfel, în
mai-iunie 1602, nobilul Nicolae Vaida era slujit
de patru „aleşi" ( egregy) 122 • O persoană
competentă a fost şi „nobilis Nicolae fuga de
Fachyat, vice-crainicii et familiaris generosis
nobis syncere dilecti Nicolai Vaida de
Caransebes", pe care principele Sigismund
Bâthori l-a ridicat la acest rang „ex conditione
plebea et ignobili" (7 iunie 1602). Acesta este un
exemplu aproape singular pentru Banat al

111

11
'
119

Ibidem, 144-146.
C. Feneşan, Documente, 100.
120
Idem, Stăpâni, 151, 178-180.
121
Fr. Pesty, Krass6, IV, 112-113, 122, 144-146.
122
DANIC, fond Microfilme Ungaria, r. 879, c. 774, 776,
837.
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ierarhizării şi înnobilării

crainicilor 123 . Crainicii
colaborau cu cnezii care îndeplineau funcţii de
administratori sau juzi săteşti (ke11esius seu
izu/ex aut provisor). Mulţi sunt denumiţi slujitori
(familiari, servitori) „chibzuiţi şi ncnobili"
(providis et ignobilibus) şi, la rândul lor, pot
avea ajutoare (cenisius pagi Borzous cum
adiu11ctis sibi, 1699) 124 . Documentele înregistrează şi un număr însemnat de iobagi ( 15391655) pc care condiţia modestă nu i-a împiedicat
să participe la oprelişti ( 1539) şi puneri în
posesie ( 1548) ori ca martori în procese
(1590) 125 . După numele purtat, mulţi dintre
aceşti supuşi erau neîndoielnic români: Mihai
foma ( 1585), Ioan Cătuţă, Petru Cuibar, Martin
Şerpe, Petru Todor ( 1602), Laţcu şi Mihail
Dobrezkul, Ioan Milzucza, Roman Ketana,
Roman Oprea (1655) 126 •
Cucerirea de către otomani a şesului bănă
ţean ( 1552) a afectat parţial patrimoniul familiei
Vaida. Cea mai dură lovitură a fost primită la
1658, când turcii au ocupat şi zona montană,
silind nobilimea de aici să se refugieze în
Transilvania. Speranţa recuperării moşiilor bă
năţene şi a privilegiilor, renăscută în ultimul deceniu al secolului XVII, a dispărut definitiv la
1700, prin reocuparea provinciei de către
otomani.

*
Prestigiul social al familiei nobiliare Vaida a
fost asigurat şi prin demnităţile pc care membrii
acesteia le-au deţinut la nivelul districtului şi
oraşului Caransebeş, al comitatului Severin sau
al principatului Transilvaniei. Nobilii Vaida au
îndeplinit atât funcţii însemnate, cu o marc responsabili ta te (ban, castelan, tricesimator, reprezentant diplomatic) cât şi dintre cele modeste
(copist, paj, martori la puneri în posesie).
Nicolae şi Ioan Vaida sunt primii reprezentanţi ai familiei care au reuşit să fie admişi la
Curtea princiară ardeleană. Cei doi sunt atestaţi
succesiv, la o distanţă de două decenii (15671587) în funcţia de copist la cancelaria princiară
mică. Ioan Vaida a reuşit să promoveze în postul
de copist şi notar al cancelariei princiare mari
(scriba et juratus notarius cancellariae

majoris) 117 • În următorii ani, un alt Nicolae
Vaida a fost oagio di Camara de Sigis1111111do
Battori. O poziţie deosebită a avut şi Ladislau
Vaida. El s-a bucurat de încrederea şi preţuirea
principelui Mihai Apafi ( c11bic11/ari11m nostrum
intimum), care i-a conferit demnitatea de şef al
poştei princiare (rnprenws magister cursorum,
postamester) 12 K. Ladislau Vaida a dovedit certe
calităţi diplomatice, fapt atestat prin multitudinea soliilor care i-au fost încredinţate la cele mai
importante Curţi (la Poartă, la împăratul
Leopold I şi palatinul imperial, la regele Polonici)129, într-o perioadă crucială (1677-1685) a
evoluţiei raportului de forţe dintre Imperiul
Otoman şi Puterile creştine.
Membrii familiei Vaida s-au remarcat şi în
funcţii militare: castelani, comandanţi de trupe.
In perioada 1555-1600, George, Bona şi Mihai
Vaida au ocupat demnitatea de castelan al
districtului Caransebeş, această funcţie colegială
fiind îndeplinită alături de nobili din familiile
Basarab, Fiat, Florea, Gârleşteanu, Prisaca,
Racoviţă, Tivadar. La început, ei reprezintă
autoritatea puternicului comite Petru Pctrovici
de Suraklin 130, iar după moartea acestuia ( 1557)
pe cea a principilor Transilvaniei. Castelanii au
îndeplinit îndeosebi atribuţii administrative şi
judiciare, împreună cu judele nobililor din
comitat: participă la introduceri în posesie
(1555, 1573), cercetează şi raportează opoziţiile
la aceste introduceri (1555, 1573, 1580),
adeveresc zălogirea (1568, 1569, 1574, 1575,
1580, 1600) şi răscumpărarea unor moşii (1566,
1567), apoi înţelegerile în privinţa stăpânirii
(1564), folosirii (1566) şi împărţirii acestora
( 15 80), judecă procesele pentru deţinerea
actelor de proprietate (1567), aplică deciziile
princiare în privinţa împărţirii prin succesiune a
bunurilor imobiliare ( 1569), ascultă depoziţiile
martorilor în procese de proprietate şi le raportează principelui ( 1574).
Calităţile militare au fost etalate începând cu
anul 1594. Atunci, banul George Palatici de
Iladia l-a trimis pe Mihai Vaida să-i instige pc

Z. Tr6csănyi, op. cit„ 195, 371; Fr. Pcsty, Krasso, IV,
142, 144.
12
'Între 1677-1685. Vezi nota 77.
127

121

Ibidem, c. 787-788 (nobilitatio cum exemptione domus
nobilis Nicolai fuga de Caransebes); A. Veress,
Documente, VII (1602-1606), 1934, 46; amănunte despre
această

categoric la Emil Lazea, Crainicii români din
Transilvania. Rl, 37, (1984), nr. 9, 880-884.
124
Fr. Pcsty, Krass6, IV, 208; C. Feneşan, Documente, 71,
123; idem, Stăpâni, 182, 20 I, 215.
125
Hurmuzaki, Documente, 1114, 226-227, 416; Fr. Pesty,
Krasso, IV, 159.
"" C. Feneşan, Documente, 71, 123. Vezi şi nota 72.

208

129
„Ladislao Vaida de Nagy-Medgyes supremo cursorum
nostrorum magistro ad Sacram Polonorum regiwn
Majestatem legato nostro" ( 1684 ); „gen. Ladislao Vajda
eiusdem cels. principis aulae primar ord. familiari ad
regi am caesareamque Majestatem ablegato" ( 1685).
1111
„ Vobis igitur dominis Gabrieli de Gerlysthya, Georgio
Wayda castellanis ... auctoritate nostra ordinaria" ( 1555),
cf. Hurmuzaki, Documente, 1115, 287.

sârbi la luptă împotriva turcilor 131 • Nobilul bănă
tcan, confundat de unii istorici cu însuşi Mihai
Viteazul 132 , şi-a îndeplinit cu succes misiunea. În
tabăra de la Vârşcţ (13 iunie 1594) „cnezii şi
creştinii se adunară cu toţii, vreo mie, şi jurară
înaintea ( ... ) lui Mihai Vaida că slujesc cu
credinţă şi adevărat Maiestăţii Sale Craiului" 133 •
Peste câţiva ani, când otomanii au întreprins un
raid asupra Lugojului (iunie 1598), Mihai Vaida
şi alţi nobili bănăţeni s-au distins în luptă 134 •
Ştefan Vaida a fost un alt personaj important,
care a manifestat constant o atitudine ostilă faţă
de otomani. Alături de alţi nobili, Vai da s-a
împotrivit, fără succes, ca oraşul Caransebeş să
se predea trupelor lui Moise Szekcly (martie
1603) pornite de la Timişoara spre Transilvania,
cu scopul de a-i îndepărta pc imperiali 135 • Peste
câţiva ani, a deţinut demnitatea de ban ( 1607) 131',
după care i s-a încredinţat comanda cetăţii
Lipova (1612-1614). Cunoscându-i aversiunea
faţă de otomani, principele Gabriel Băthori i-a
poruncit, la 18 iunie 1612, să nu ocupe satele din
teritoriile turceşti şi să nu tulbure zona de la sud
de Timişoara 137 • Din 1613, atitudinea lui Ştefan
Vaida a intrat în contradicţie cu politica noului
principe Gabriel Bethlen. Ostilitatea lui Vaida
faţă de perspectiva ca Lipova să fie retrocedată
otomanilor, transpare inclusiv din corespondenţa împăratului Mathias II cu trimişii săi din
Transilvania (15 mai 1614). Deşi Ştefan Vai da a
fost exponentul voinţei locuitorilor şi militarilor
din cetatea Lipova, atitudinea sa a fost speculată
cu abilitate de diplomaţia habsburgică. In aceste
'" W. Bcthlen. op. cil .. III, 1783, 227: „submisilque
Michaelem Vajda diclt1111 qui Rascia11os ad co11li11ua11da111
rebellio11e111 Turcasque i11festa11do.1· instigare('.
112
Confuzia a pornit de la A. Vcress, Docu111e11te, IV
(1593-1595), ( 1932), 78, nota I: „în textul sârbesc este
scris Vaida Mihok, adică însuşi Mihai Vodă venit în taină,
fără ştirea turcilor, spre a câştiga pc sârbi pentru marele
scop de a porni o campanie împotriva păgânilor". Fantezia
a fost preluată de R. Păiuşan, C. Sav, op. cil., 30 şi de Ioan
Haţegan, Mihai Viteazul şi Banatul. Ba11alica, VIII,
(1985),214.
11
' A. Veress, Documenle, IV, 78-79.
'" Însemnarea cronicarului Szamoskăzi, în Monumenta
Hungariae Historica. Scriplores, 28, Budapest ( 1876), 95.
La 4 iulie 1598 se raporta uciderea a 250 de otomani şi
capturarea altor 100, cf. A. Veress, Docu111e11te, V (15961599), (1932), 170.
5
"
Ibidem, 29, 1877, 11; W. Bethlen, op. cil., V, 208; Fr.
Pcsty, Szore11yi, li, 147-148.
'"' DANIC, fond Microfilme Ungaria, r. 872, c. 514, 527
(după Liber Regius Sigis1111111di Rak6czi); Fr. Pcsty,
Szărcnyi, I, 308: „dislrictuwn civilatumque Caransebes et
Lugos ba1111s", „arcis el praesidii Kara11sebesiensis el
Lugosiensis cnpita11eus".
'" Monumenta Hungariae Historica, Torok-magyarkori
âllam okmanytâr, I (1/3 ), Pest ( 1868), I 07.

condiţii,

la 4 iunie, principele îi cerea insistent
banului Petru Bethlen să-l captureze pe Vaida
„cu mâini, cu gheare" pentru că „astfel vom
putea da de capăt mişeliilor secrete ale unor
oameni mai mari care au acţionat împreună cu el
( ... )spre pierzania patriei şi a noastră". Totodată,
bunurile sale trebuiau confiscate şi duse la Caransebeş. La 5 iulie 1614, porunca princiară era
deja îndeplinită, dar, cu toate acestea, Ştefan
Vaida a continuat să militeze, până în 1616, pentru păstrarea cetăţii Lipova 13 H. După predarea
acesteia, nobilul bănăţean a reacţionat mai precaut faţă de politica princiară, fapt evidenţiat la
29 octombrie 1620, în corespondenţa episcopului Ştefan Csiki cu arhiepiscopul-primat
Pazmăny Pctcr 139 .
Calităţi militare a dovedit şi Bona Vaida,
acestea fiind evidenţiate în mod indirect, la
1632, cu ocazia pregătirilor lui Matei Basarab
pentru preluarea tronului Ţării Româneşti.
Cronicarii nu au omis acest episod 14 ", arătând
cum „craiul <George Rak6czi I> n-au vrut să-l
lase să vie tar de oameni, ci au ales pre Vaida
Bun căpitanul cu o seric de oşti, de au petrecut
pc Matei aga cu mare cinste, purcegând de la
Caravan Sebeş, august 2 zile".
În perioada analizată aici, membrii familiei
au reuşit să ocupe şi alte demnităţi înalte: comite
(1581) sau comite substitut al Severinului
(1695-1698), vicecomite (1615, 1647-1648),
tricesimator ( 1627) 141 • Trebuie remarcat că
aceste funcţii onorabile erau foarte solicitante şi
uneori chiar periculoase. Este posibil ca
atribuţiile complexe şi răspunderea foarte mare
cc le-a implicat funcţia de triccsimator al
vămilor bănăţene să fi fost motivul pentru care,
la 1627, Bona Vaida „n-a voit să mai rămână în
slujbă" 142 • Peste decenii, după eliberarea Banatului montan de sub stăpânirea otomană, nobilul
Mihai Vaida desemnat comite substitut (în locul
lui Petru Măcicaş), a contribuit la reorganizarea
administraţiei comitatense. Urmărind apărarea
bunurilor şi drepturilor locuitorilor din Caransebeş, Mihai Vaida a intrat în conflict cu haiducii
rn C. Feneşan, Ştefan Vaida, un adversar caransebeşean al
principelui Gabriel Bethlcn ( 1614). StComC, Caransebeş,
II, (1977),413-418.
""Frank! Vilmos, Pazma11y Peter levelezese, I, Budapcst
( 1873), 259 (Monumenta
Hungariae Historica.
Diploma/aria, XIX).
140
Vezi nota 65.
141
Approbatae Co11stitulio11es din 1653 au stabilit
competenţele comiţilor, vicecomiţilor (pars 3, tit. 43, art.
1-4) şi tricesimatorilor (pars 2, tit. 12, art. 1-9; pars 3, tit.
39, art. 1-3), cf. ed. Liviu Marcu, Cluj Napoca ( 1997), 8891, 136, 139-140.
142
C. Feneşan, Documente, 154.
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sârbi din garnizoana oraşului, care, în câteva
rânduri, l-au jefuit şi ameninţat cu moartea 143 •
Poziţia privilegiată în cadrul comunităţii
locale a Caransebeşului este dovedită prin alegerea ca primari şi juraţi orăşeneşti a nouă membri
ai familiei, între 1537-1696. Cele mai multe
documente îi surprind pe membrii sfatului reuniţi
pentru a legaliza tranzacţii imobiliare (1537,
1552, 1650) ori pentru a audia întâmpinări şi a
adeveri angajamentele diverşilor locuitori în privinţa ridicării unor mori (1588, 1622). Celelalte
mărturii evocă implicarea primarilor pentru
apărarea intereselor concitadinilo! în faţa altor
privilegiaţi sau a armatelor străine. Intre locuitorii
din Caransebeş şi nobilii din împrejurimi au
existat inerente conflicte în problemele de hotar,
disputele fiind aplanate prin delimitarea marginilor oraşului şi ridicarea unor semne de hotar
(metali reambulacione et metarum erectione
fuisset definita). La 5 iulie 1551, un asemenea
conflict era în plină desfăşurare, ajungându-se cu
judecata până în faţa „fratelui" George
Utijesenovic (zis Martinuzzi). Principalul vinovat
era considerat prim-judele George Vaida care a
permis orăşenilor să intre cu plugurile sau cu
animalele pe pământurile nobililor, provocândulc pagube de peste 8.000 de florini. Atunci s-a
decis o nouă hotărnicire, pe baza arbitrilor aleşi de
ambele părţi şi în prezenţa unui trimis al „fratelui"
George care urma să dea decizia finală 144 •
Pe de altă parte, distanţa relativ mică până la
Dunăre, i-a determinat pe primarii Caransebeşului să caute a fi mereu informaţi despre
mişcările trupelor otomane. La 25 iulie 1538,
prim-judele Grigore Vaida a informat Sfatul din
Sibiu despre corăbiile turceşti care circulau pe
Dunăre, de la Belgrad spre Vi din 145 • Deşi
destinaţia a rămas necunoscută primarului,
deplasarea corăbiilor trebuie integrată în
contextul pregătirilor otomanilor pentru marea
lor expediţie împotriva lui Petru Rareş, domnul
Moldovei. Iminenţa unei invazii s-a conturat în
1551-1552, când instalarea imperialilor în
Banat şi Transilvania a oferit otomanilor cel mai
bun pretext pentru a porni o nouă campanie de
cuceriri 141'. În plus, conducerea Caransebeşului
Idem, Stăpâni, 186.
Hurmuzaki, Documente, 11/4, 567-568.
145
Ibidem, XV/I (1358-1600), Bucureşti (1911 ), 376-377.
14
" În febr. 1552, un firman sultanal îi învinuia pe bănăţeni,
inclusiv pe locuitorii din Caransebeş (Qara Şeb ), de
tulburările produse în Transilvania şi îi soma să înceapă
lupta contra imperialilor, altminteri „ţinutul lor va fi
pârjolit", cf. C. Feneşan, Banatul Caransebeşului şi
Lugojului între Habsburgi şi Poartă în anul 1552. SMIM,
XII, (1994), 166-167.

s-a

arătat

circumspectă

faţă

de

noua

administraţie imperială, care nu părea capabilă
să apere eficient oraşele şi cetăţile bănăţene. Din

solia pe care „universi consules ac tota civitas,
necnon universitas nobilium districtus de
Karansebes" a trimis-o la generalul Castaldo
(10 februarie 1552) a făcut parte şi primarul
George Vai da 147 • Obţinând doar promisiuni,
judele, consiliul şi toţi locuitorii oraşului i-au
adresat generalului Castaldo, în martie 1552,
alte solicitări: trimiterea unei persoane capabile
care să îndeplinească funcţia de ban, subsidii
pentru apărarea oraşului, restituirea castelului şi
moşiei Bocşa cu minele ei de aur, apoi
retrocedarea Mehadiei unde caransebeşenii
aveau un turn de observaţie 148 • În aprilie-mai
1552, George Vaida a predat lui George Peica
funcţia de primar şi, implicit, răspunderea
apărării oraşului.

Peste o jumătate de secol (1603 ), un alt
George Vaida a înlăturat cu înţeleeciune un
pericol asemănător celui din 1552. In martie,
Moise Szekely a pornit cu ajutor otoman de la
Timişoara spre Transilvania, cu intenţia de a
înlătura stăpânirea generalului Basta. Trupele
pretendentului aveau drum şi prin Caransebeş,
oraş care a trebuit să aleagă între rezistenţă şi
supunere. Unii nobili, precum Ştefan Vaida, s-au
împotrivit, dar primarul George Vaida a ţinut
partea celor care au acceptat deschiderea porţilor.
Predarea de bunăvoie a oraşului s-a făcut ţinându
se cont de slăbiciunea zidurilor, de lipsa artileriei
şi de faptul că toate acoperişurile caselor, făcute
din lemn, ar fi fost cu uşurinţă incendiate 149 .
Panorama funcţiilor deţinute de membrii
familiei se întregeşte cu cele considerate a fi mai
modeste. În cadrul tribunalului districtual,
alături de alţi nobili, ei s-au pronunţat în procese
pentru dreptul de stăpânire pe linie feminină
(1534) şi au legalizat diverse înţelegeri privind
drepturile de stăpânire (1534) şi cedarea
„sfertului fetei" (1588) 1511 • Totodată, îi întâlnim
ca martori la restituirea unei datorii către oraş (6
august 1537), la redactarea unui testament (6
iunie 1599) sau participând cu „un alt om
cinstit" la rezolvarea jalbei unui particular
(1622) 151 • Între 1534-1600, câţiva membri ai

141

144
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Hurmuzaki, Documente, 1114, 682.
Feneşan, Banatul. 183, d. VI.
Vezi nota 135. W. Bethlen. op. cit„ VI, ( 1793), 44:
„Mojses Szekellyius Civita te inopinato belio oppressa. nos
adfldem sibi obligandam armis mancipaverit".
1511
Hurmuzaki, Documente, 11/4, 63-64, 80; C. Feneşan,
Documente, 73-74.
151
Ibidem, 121; Fr. Pesty, Krass6, IV, 224-225; I. Lupaş,
op. cit„ 167.
14

"
149

C.

familiei au fost desemnaţi „homo regius'', unii
participând efectiv, la introduceri în posesie.
Ultima acţiune cunoscută datează din 25 iulie
1696, când Mihai Vaida de Boszzus, „/11rat11s
assessor nobilium" împreună cu alţi cinci nobili,
a certificat faptul că Ordinul Franciscanilor
avusese biserici, case parohiale şi locuinţe la
Caransebeş şi în câteva sate 152 .

*

Documentele acelor vremuri luminează
foarte discret aspectele confesionale, de educaţie şi comportament. Indiscutabil, apartenenţa
la catolicism a condiţionat ascensiunea socială a
familiei la cumpăna secolelor XV-XVI.
Ulterior, primirea lui Nicolae Vaida ca paj la
Curtea principelui Sigismund Băthori şi
bunăvoinţa pe care i-a arătat-o cardinalul Andrei
Băthori, au fost posibile şi datorită credinţei
catolice mărturisite. Contemporanul său, Ştefan
Vai da, a fost un bun catolic 153 , fapt sugerat de
atenţia pe care i-a acordat-o tabăra habsburgică,
apoi confirmat în mod direct la 1620 şi 1628.
Alte mărturii, de la mijlocul secolului al XVIIlea, atestă pentru cinci-şase persoane faptul că
mărturiseau credinţa catolică, prin botez sau
devoţiune. Totodată, este posibil ca în cadrul
familiei să se fi adoptat, după 1550, una din
cultele reformate intens propagate în Banat.
Un grad relativ ridicat de cultură trebuie
admis, în condiţiile în care mulţi membri ai
familiei Vaida au ocupat demnităţi înalte,
inclusiv la nivelul principatului ardelean.
Îndeplinirea în bune condiţii a funcţiilor de
castelan, primar, tricesimator, şef al poştei
princiare şi sol la diverse Curţi europene a
impus însuşirea unor solide cunoştinţe de
gramatică,
matematică
comercială,
drept,
retorică, apoi utilizarea fluentă a limbilor latină,
germană şi maghiară. De asemenea, administrarea proprietăţilor şi contactul nemijlocit cu
supuşii au presupus cunoaşterea limbii române.
De la nobilii Vaida s-au păstrat puţine mărturii
scrise: scrisoarea olografă a lui Petru Vaida
( 1678) şi semnăturile manu propria puse pe acte
de Bona (1574) şi Ioan Vaida (1695) 154 • La
acestea trebuie alăturate înscrisurile, azi mai
greu de identificat, făcute de Nicolae şi Ioan
Vaida pe timpul cât au fost copişti şi notari în
cancelaria princiară.
152

DANIC, fond Microfilme Ungaria, r. 857, c. 117.

151

„Vajda Istvan karanszebesi foember es j6 katholikus"

(vezi nota 139). În 1628, el se arăta favorabil iezuiţilor din
Caransebeş, cf. A. Magina, op. cit., 173.
154
Monumenta Hungariae Historica, Torok-magyarkori
aliam okmanytar, voi. VI (1/8), 23; Hurmuzaki, Documente, 11/5, 731; C. Feneşan, Stăpâni, 176.

De asemenea, se pot sesiza aspecte
referitoare la caracterul unor persoane din
familie. Câţiva au avut privilegiul de a primi
educaţie (Nicolae Vaida) şi de a trăi în ambientul
curţilor princiare (Ladislau Vaida), unde au
deprins maniere elegante şi abilitatea de a face
faţă intrigilor. Alţii şi-au arătat solicitudinea prin
contribuţii băneşti 155 , ajutorarea cunoscuţilor şi a
familii lor acestora 156 , susţinerea intereselor
publice chiar dacă ştiau că viaţa le este
ameninţată cu moartea (Mihai Vaida). Alături de
aceştia se regăsesc nobili care s-au dovedit a fi
aprigi la fapte şi vorbă (fraţii George şi Grigore
Vaida).
Descendenţi ai unor voievozi cu certă origine
românească, nobilii Vaida au reuşit să-şi
continuie ascensiunea socială, câştigându-şi un
loc privilegiat în cadrul elitei bănăţene din
secolele XVI-XVII. Aceştia au avut şansa de a
se afirma în funcţii foarte diverse şi de a căpăta,
ca răsplată pentru serviciile aduse, un patrimoniu imobiliar întins. În acelaşi timp, ci oferă
un exemplu singular în privinţa uşurinţei cu care
au pierdut, datorită lipsei de prevedere şi tact, o
mare parte din moşii. Cucerirea otomană a
amplificat aceste pierderi, astfel că familia Vaida
a părăsit Banatul după anul 1700.

155

Contribuţia

de 200 florini a lui Petru Vaida ( 1668), cf.
şi nota I 04.
156
Din anii 1600-1612 datează scrisoarea unui anonim
către „viteazul domn Ştefan Vaida din Caransebeş" prin
care îi aducea mulţumiri pentru grija purtată familiei sale
şi îl asigura de bunăvoinţa sa, cf. Hurmuzaki, Documente.
IV /I, 224, nr. CLXXXIX.

ibidem, voi. IV (1/6), 40 I. Vezi
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Genealogia f amilici Vaida În secolele XVI-XVII
Dcr Stammbaum der Familie Waida in dcn 16.-17. Jahrhundcrtcn
Genuatii
ŞTEFAN

=Margarera
Măcicaş

GEORGE
li

de Lugoj
1529-1566

I

ŞTEFAN

m.1589

III

GRIGORE

NICOLAE

1534--1552

de Lugoj
I 529-1539

=Ana Laz.Ir
m. 1560

ELENA

1

IVAŞCU

GABRIEL

de Bozeş
1561-1590

1567-1597
=Calerina

IV de Caransebeş
n.1554
1573-1602

IOAN

"'Ioan

1582-1590
=Ana

Boronkai

Devccscri

1589-1590

Rachit

NICOLAE BONAVENTURA
de Caransebeş
1567-1577

1597

PETRU

1585

=-Marta

Josika

=Elisabeta

-r·

Gârleşteanu

m.1591

GEORGE LADISLAU BARBARA
1597-1603

ŞTEFAN

de Bozeş
1567-1590

.T

~r

.1-,
ŞTEFAN

ŞTEFAN

=Elisabeta
m.(85

m.1597

BARBARA

ISJ9

1548-1557

•Suz.ana

MIHAI

MIHAI
deThews

SIMION

1535

1590-1619
=loan Komis

ANA

ELISABETA

PETRU

FRANCISC

1590
=Francisc

1590
=Paul Criercn

1590-1603

1603

Basarab

I

GRIGORE
V

LADISLAU

CRISTOFOR

NICOLAE

ŞTEFAN

IOAN

BONA

1590-1623

1590-1604

1590-1603
=Caterina
Bortely
m. 1603

1590-1628

1590-1622

1590-1632

=Elisabeta

=Barbara

=Ana

Fiat

Ostrovi

Girleşteanu

=Emerentiana

c!sătorit

m.1604

I
VI

GEORGE

NICOLAE

GABRIEL

IOAN

1631l-1662

1635-1657
m. 1698

1623

162]

=Ana Kuti

I I

Vil

CRISTOFOR
1623

CATERINA BARBARA
1623

CATERINA

fii

PETRU

LADISLAU

IOAN

1646

1698

1668-1678

de Nagy-Meggyes
1677-1689

1688-1698

căsitorit

1623

MIHAI
de

Boz.eş

n. 1644
1688-1699
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FRANCISC

MIHAI

1645-1655

1645-1653
=Barbara

I

MAGDALENA
1645

Bucur

ŞTEFAN

1646-1659

=Sara

Patrimoniul imobiliar al familiei Vaida în secolele XVI-XVII
Der Immobiliarschatz der Familie Waida in den 16.-17. Jahrhunderten
I. Posesii şi părţi posesionare

a) districtul Caransebeş
Aşezările dispărute

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

14
15

sunt însemnate cu asterisc.

Posesia

Krywa*
Domaşnea

Data

8 aprilie
1535

Gardony*
Pattak*
Thodorowycza *
Zlobodsag*
Dowarach*
utraque Kanych
Cornereva
Ohaba*
Poiana*
Bozeş*

(Bozas, Bozy)
Machkas*
Zăgujeni

16

Bucoşniţa

17
18

Iabalcea
Teregova

19

Găvojdia

20
21
22
23

Ştiuca
Ştiuca

de Jos
de Sus

Dragomireşti

24
25

Dembowicza*
(valea Ştiuca)
Sidomerfalwa*
Zorlencior

26
27

Zlakna

28

Cseresnyefalva *

Feneş

Beneficiar

Nicolae, Elena,
George şi
Grigore Vaida

Observaţii

Predii deja stăpânite. Familia Vaida
a încheiat cu Ioan More şi fiii săi o
înţelegere pentru împărţirea egală a
bunurilor şi drepturilor posesionare.
În 1540, regele Ioan Zapolya a
confiscat posesiile şi le-a acordat
familiei Fodor.
(Hurmuzaki, Documente, 11/4, 7879, 227-230).

George Vaida de Posesie deja stăpânită.
(Ibidem, 416).
Sebes
Posesii deja stăpânite, obiect al
George şi
înţelegerii cu Benedict de Zlathna
Grigore Vaida
asupra drepturilor de proprietate.
(Ibidem, 419-420).
Posesie amintită în cadrul
1575
Elisabeta
Gârleşteanu,
procesului purtat cu nobilii
soţia lui Bona
Gârleşteanu.
(Pesty, Szăreny, II, 25, 449).
Vaida
7 iunie
Bonaventura şi
Părţi posesionare disputate cu
1577
Nicolae Vaida
familia Banffy. La Teregova (1603)
Bona avea 4 porţi fiscale.
de Caransebeş
(Ibidem, 549; III, 409-41 1).
18 aprilie Mihai, Gabriel şi Deţineau părţi posesionare.
(Idem, Krass6, IV, 122; MOL F 4
1582
Ioan Vaida
3 iunie
Bonifaciu Vaida Cisla comitatum. Zarand, Fasc. 2,
nr. 24).
1586
Bonifaciu Yaida Posesii deja stăpânite, obiect de
30 ian.
litigiu cu Ştefan Apafi.
1585
(Ibidem, 114 ).
22-30
Bonifaciu Vaida Posesii deja stăpânite, obiect de
martie
litigiu cu familia Josika.
(Ibidem, 145-146).
1590
27 mai
George Vaida
Părţi posesionare donate de
1602
principele S. Bathori pentru servicii
credincioase.
(DANIC, Microfilme Ungaria, r.
879, c. 736-73 7).
1623
Ladislau Vaida Deţinea părţi posesionare.
(Pesty, Szăreny, II, 66; MOL F2
Protocol/a, VI, 35).
25 nov. Ştefan V aida
Avea 9 iobagi în sat.
1655
(Ibidem, 44).

2 martie
1548
12 aprilie
1548
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b) districtul Mehadia
Nr.
crt.
29
30
31
32
33
34
35

Posesia

Data

Plessiva*
Mehadica
Pârvova
Chebywak*
Mehadia
Verendin
Plugova

1575

36

Topleţ

37

Cornea

Observaţii

Beneficiar
Elisabeta

Vezi districtul

Caransebeş.

Gârleşteanu,
soţia

22 oct.
1585

lui Bona
Vaida
Ştefan Vaida

23 aprilie George Vaida
1602

1603

Mihai, Petru şi
Gabriel Vaida

lşi împărţea

cu verii săi din familia
Peokry, drepturile şi părţile
posesionare moştenite.
(Tortenelmi Tar, 1888, 102-103).
Donată de principele Sigismund
Băthori pentru servicii credincioase.
(DANIC, Microfilme Ungaria, r.
879, c. 564-565).
Conscripţia fiscală îi arăta
stăpânind: primul două porţi, iar
ceilalţi câte o poartă.
(Pesty, Szdreny. II, 277).

c) districtul Almăj
Nr.
crt.
38
39

Posesia
Prilipeţ

Data
1575

Rudăria

Observaţii

Beneficiar
Elisabeta

Vezi districtul

Caransebeş.

Gârleşteanu,
soţia

40

Lăpuşnic

41

Bozovici

22 oct.
1585
1603

42

Gârbovăţ

1603

43

Pătaş

1603

lui Bona
Vaida
Ştefan Vaida
Bona, Nicolae,
Petru, Francisc
şi Ivaşcu Vaida

Vezi districtul Mehadia.
ln

conscripţia fiscală

figurează

cu

Bona Vaida
iar ceilalţi

două porţi,

cu câte o poartă.
(Pesty, Szdreny, li, 33).
Bona, Gabriel,
Primul avea patru porţi fiscale,
Petru, Ivaşcu şi următorii doi câte două porţi, iar
Nicolae Vaida
ultimii câte o poattă.
(Ibidem, 71 ).
Bona şi Ladislau Fiecare figurează cu o poartă fiscală.
Vaida
(Ibidem, 438).

d) districtul Caraş
Nr.
Posesia
crt.
44 Forotic
45

Şopotul

Vechi

Data
24 iulie
1597
1603

Observaţii

Beneficiar
Mihai Vaida
Gabriel Vaida

Avea un slujitor în sat.
(Pesty, Krass6, IV, 208).
Figurează cu un sfert de poartă
fiscală.

(Idem, Szdreny, li, 483).
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e) comitatul Hunedoara
Nr.
crt.
46
47
48
49
50
51

52

Posesia
Kaporlo*

Data

Beneficiar

1529

George şi
Nicolae Vaida
de Lugoj

1598

Mihai, Ioan,
Nicolae şi
George Vaida
din Lugoj
George Borbely
şi ginerele său
Nicolae Vaida

Pogăneşti
Făget

Baya alias
Serpest*
Lewdin*
Târgul şi
cetatea Deva cu
domeniul ei (37
sate)
Târgu I Dobra

26 mai
1601

Observaţii

Posesii deja stăpânite. Reconfirmate
de regele Ioan Zâpolya, apoi de
principele Sigismund Bâthori.
(HTRTE, 1899, 71, 83; Pesty,
Krass6, li/I, 313; 11/2, 331-332).

Donate de principele Sigismund
Bâthori pentru servicii credincioase.
(A. Veress, Documente, VI, 370).

(ataşat cetăţii

Deva)
53

Peştişul

6 sept.
1662

Mic

George Vaida

Avea o casă în sat.
(MOL fond R 3 14, 8 doboz,
Karimsebes)

f) comitatul Bihor

Nr.
crt.
54
55
56
57

Posesia

Data

Criştior

25 dec.
1597

Ponoarele
Leheceni
Sălişte

Observaţii

Beneficiar
Nicolae Vaida

15 dec.
1601

Donate de principele S. Bâthori,
apoi reconfirmate de cardinalul
Andrei Bâthori şi de imperiali.
(DANIC, Microfilme Ungaria, r.
879, c. 372-374; Hurmuzaki,
Documente, XII, I 086; A. Veress,
Epistolae, I, 455; II, 172).

g) comitatul Alba

Nr.
crt.
58
59
60
61
62

Data

Posesia
Cetatea şi
târgul Aiud
Aiudul de Sus

1601 1603

Mirăslău

Beneficiar

Observaţii

Nicolae Vaida
Donate de generalul George Basta şi
de Meggies şi
apoi confiscate de imperiali pentru
soţia sa Caterina trădare.
Borbely
(A. Veress, Epistolae, II, 3 79-3 80).

Uioara de Jos
Uioara de Sus
cu castelul

h) comitatul Turda
Nr.
crt.
63
64

Posesia

Data

Ciugudul de
Sus cu

1601 1603

pertinenţele

scaunul

din

Arieş

Beneficiar

Observaţii

Nicolae Vaida
Vezi comitatul Alba.
de Meggies şi
soţia sa Caterina
Borbely
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II.

Proprietăţi

a)
Nr.
crt.
I

2

„
j

4

Data

oraşe şi

Grigore Vaida

1581

Gabriel Vaida

târguri

Caransebeş

Proprietari

14 aprilie
1552

22 martie
1634
30 august
1688

în

Bunuri

stăpânite

Cumpără o vie pe dealul Teiuş, preţuită cu 23
florini.
(Hurmuzaki, Documente, 11/5, 15):
Avea o grădină pe strada Călugărilor.
(Pesty, Szăreny, II, 243).
Stăpânea un fâneţ lângă râul Timiş.
(MOL, F 234, XX szekreny, Q, f. 17)
Revendicau terenuri şi mori în oraş pe care le
stăpâniseră înainte de anul 1658.
(C. Feneşan, Caransebeşul, 81, 83, 84 ).

Petru Vaida
Ioan, Mihai şi
Nicolae Vaida

b) Lugoj
Nr.
crt.
5

Data
4 mai 1609

Proprietari
Ştefan

Bunuri

stăpânite

Stăpânea o casă pe strada Susani.
(Pesty, Krass6, IV, 256).

Vaida

c) Târgul Caran
Nr.
Data
crt.
6 23 mai 1609

Proprietari
Ştefan

Bunuri

stăpânite

Avea câţiva iobagi în târg.
(Pesty, Krass6, IV, 262).

Vaida

d) Târgul Jdioara
Nr.
crt.
7

8

Data
9 martie
1578
16 martie
1590

Proprietari

Bunuri

stăpânite

Nicolae Vaida Pentru servicii credincioase, li se donează o
moară cu două roţi.
(Pesty, Krass6, IV, I Ol).
Bonifaciu Vaida
Avea o casă şi un loc pustiu de moară la Oztrov,
pe râul Timiş.
(Ibidem, 144-145).
Bona

şi

e) Lipova
Nr.
crt.
9
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Data
I O august
1607

Proprietari
Ştefan

Vaida

Bunuri

stăpânite

Principele Sigismund Răk6czi i-a donat o casă
de piatră pe str. Solymos.
(DANIC, Microfilme Ungaria, r. 872, c. 527528).

Functii detinute de membrii familiei În secolele XVI-XVII
Inncgchabte Amt~r der Familienmitglieder in dcn 16.-17. Jahrhunderten
Nr.
Numele
crt.
I
George Vaida
2

3

4
5

6

7

8

9
IO

11

Nicolae şi
George Vaida
de Lw_g-as
Nicolae
Vayvoda de
L w_g-as
Grigore Vaida

Funcţia

Membru al tribunalului din Caransebeş
(Hurmuzaki, Documente, 1114, 80).
Avea statut de homo regius la o introducere în posesie
(Ibidem. 62-63).
Cu

alţi şapte

nobili

adevereşte

o

înţelegere

pentru

Caransebeş

Nicolae Vaida

13

Bona Vaida

14

Bona Vaida

15

Nicolae Vaida

16

Bona Vaida

30 nov. 1534

4 dec. 1534

stăpânirea cetăţii Bocşa

(Ibidem, 63-64).
Primarul oraşului Caransebeş
(Ibidem, 118; XV/I, 376).
Desemnaţi să asiste la restituirea unei despăgubiri
Grigore şi
Nicolae Vaida către comunitatea din Caransebeş
de Sebes
(Ibidem, 121 ).
George Vaida Primul a fost desemnat homo regius la o punere în
de Caransebeş posesie. La introducere a participat Mihai Vaida
Mihai Vaida de (Ibidem, 427-428).
Theives
George Vaida Primarul oraşului Caransebeş
(Ibidem, 567-568, 682; ll/5. 15; SMIM, 1994, 179182).
George Vaida Împreună cu Gabriel Gârleşteanu a fost castelan al
districtului Caransebeş
(Hurmuzaki, Documente, 1115, 285-287).
Mihai Vaida
Membru al consiliului oraşului Lugoj
(Ibidem, 440).
George Vaida lmpreună cu Petru Prisaca a fost castelan al
districtului Caransebeş
(Ibidem, 557).
George Vaida Impreună cu Ioan Fiat a fost castelan al districtului

12

Data sau
perioada
24 iulie 1534

19 iunie 153725 iulie 1538
6 august 1537

5 iulie 1548

5 iulie 155114 apr. 1552
19 ian.-1 mai
1555
14 sept. 15 5 7
15 iunie 1564

11-14 apr.
1566

(Ibidem, 590-591 ).
Copist în cancelaria mică a principelui ardelean
1567
(Z. Tr6csany. Erdely, 371, 390 cu nota 627).
Împreună cu Ioan Tivadar a fost castelan al
25 oct. 1567districtului Caransebeş
22 dec. 1569
(Hurmuzaki, Documente, 1115, 627, 655, 670, 675,
682).
Impreună cu Ioan Racoviţă a fost castelan al
9 iunie 1573 districtului Caransebeş
20 mai 1575;
(Ibidem, 723-724, 731, 739, 745, 746, 748; C.
18 feb.--4 apr.
Feneşan, Documente, 61-63).
1580
Jude jurat în consiliul oraşului Caransebeş
1581
(Pesty, Szăreny, li, 259).
Impreună cu Francisc Basarab a fost castelan al
I 5 8 1-1 8 apr.
districtului Caransebeş
1582
(Ibidem, I. 322; MOL F 4 Cisla comitatum. Zarand.
Fasc. 2, nr. 24). La C. Feneşan (Documente, 66) apare
comite.
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l7

Ivaşcu

Vaida

Reprezentant princiar la o punere în posesie
(Pesty, Krass6, IV, 111-113).
Bonaventura
Bona a fost desemnat alături de alţi şase nobili să
Vaida, Mihai
asiste la o punere în posesie. La introducere a
Vaida de Lugoj participat Mihai Vaida
(Ibidem, 119, 121 ).
Ioan Vaida
Copist în cancelaria mică a principelui ardelean
(Z. Tr6csany, Erdely, 3 71, 390 cu nota 626).
Bona Vaida
Prim-jude al oraşului Caransebeş
(A. Veress, Documente, 111, 120).
Bona Vaida
Membru jurat al adunării nobililor din Caransebeş
(C. Feneşan, Documente, 73-74).
Ioan Vaida
Impreună cu Gabriel Lăţug a fost copist şi notar în
cancelaria mare a principelui ardelean
(Z. Tr6csany, Erdely, 195, 266 cu nota 61 I; Pesty,
Krass6, IV, 142-144).
Ioan Vaida
Desemnat cu alţi şapte nobili să realizeze o punere în
posesie
(C. Feneşan, Documente, 80).
Alături de Nicolae Florea a fost castelan al districtului
Mihai Vaida

27 ian. 1585

de Bozy
18

19
20
21
22

24

Caransebeş

Mihai Vaida

26

Nicolae Vaida

27

Mihai
Vaida

28

Mihai Vaida

29

Mihai Vaida

30

Nicolae Vaida

31

Nicolae Vaida

32

Mihai Vaida

33

George Vaida

34

George Vaida
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şi Ştefan

1586

1587
13 ian. 1588
20 apr. 1588
1589-8 febr.
1590

23 ian. 1591

1593-7 febr.
1594

I, 323; MOL, fondul P 291 Gaman
csalad, 1 tetei, f. 20).
iunie 1594
Trimis de banul George Palatici la haiducii sârbi
pentru a pregăti răscoala antiotomană
(W. Bethlen, Historia, III, 227).
Paj si cubicularius al principelui Sigismund Bathori
c. 1590,
(Hurmuzaki, Documente, XII, 1123; DANIC,
25 dec. 1597
Microfilme Ungaria, r. 879, c. 372).
5 ian. 1597
Desemnaţi cu alţi nobili să asiste la o punere în
posesie
(Pesty, Krass6, IV, 192).
Împreună cu Francisc Fodor a fost castelan al
25 iunie 1600
districtului Caransebeş
(Ibidem, 230-23 I).
Desemnat cu alţi şapte nobili să realizeze o punere în I I august 1600
posesie
(A. Veress, Documente, VI, 157).
Trimis de Mihai Viteazul la împăratul Rudolf II,
sept. 1600
înaintea luptei de la Mirăslău
(Hurmuzaki, Documente, IV/I, 234).
Slujitor al Curţii princiare
22 dec. 1601
(DJCAN, Fond Macskasi de Tincova, cutia 7, nr. 706)
1601-1602
Primarul oraşului Caransebeş
(Pesty, Szăreny, II, 261 ).
Vicecomite al comitatului Severin
23 aprilie 1602
(DANIC, Microfilme Unf{aria, r. 879, c. 565).
1602-1603
Praetor urbanus (primar) al Caransebeşului
(Mon.Hun.Hist. Scriptores, XXIX, 10; W. Bethlen,
Historia, V, 208).

(Pesty,
25

Szăreny,

rnai-iunie

35

Ştefan

Vaida

36

Ştefan

Vaida

37

Bona Vaida

38

Bona Vaida

39

Bona Vaida

Ban şi căpitan al districtelor şi oraşelor Caransebeş Lugoj
(Mon.Hun.Hist. Tărăk-magyarkori, I (1/3), 64;
DANIC, Microfilme Unf,!,aria, r. 872, c. 514, 527).
Căpitan al cetăţii Lipova
(Ibidem, I 07; C. Feneşan, Ştefan Vaida, 416).
lmpreună cu Ladislau Gârleşteanu a fost jude al
nobililor şi (vice)comite de Severin
(C. Feneşan, Documente, 142; M.O.L., F 234, XX
szekreny, Q, f. 16).
Primar al oraşului Caransebeş
(Ibidem, 149).
Tricesimator al Caransebeşului, Lugojului şi
Zăicaniului

40

41

42
43

(Ibidem, 154 ).
Bona Vaida
Căpitanul trupelor ardelene care l-au ajutat pe Matei
Basarab să ocupe tronul Ţării Româneşti
(Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. 1960, l 00).
Mihai Vaida
Împreună cu Andrei Tivadar a fost vicecomite al
comitatului Severin
(Pesty, Szăreny, I, 327).
Mihai Vaida
Primar al oraşului Caransebeş
(C. Feneşan, Documente, 196, 198).
Ladislau Vaida Sfetnic de taină al principelui Apafi, trimis sol la

I 7 febr.-1 O
august 1607

18 iunie 1612iunie 1614
5 iunie-I O
sept. 1615

25 martie 1622
înainte de 25
sept. I 627
2 august 1632

1647-1648

20 apr. 1650
20 dec. 1677

Poartă

44

45

46
47

48

49

(Mon.Com.Reg.Trans. XVI, 415).
Ladislau Vaida Şeful poştei princiare (postamester)
(Mon.Com.Reg.Trans., XVI, 415; XVIII, 227, 329).
de NagyMedf!:Ves
Ladislau Vaida Ambasador la împăratul Leopold I
(Z. Tr6csany, Erdely, 69, 85, 135 cu nota 861;
Mon.Hun.Hist. Tărăk-magyarkori, VI (1/8), 50;
Mon.Com.Reg.Trans., XVI, 656; XVIII, 128, 130,
135, 153).
Ladislau Vaida ln misiune la regele Poloniei
(Mon.Com.Reg.Trans., XVIII, 227).
Ladislau Vaida ln misiune la împăratul Leopold I
(Mon.Com.Reg.Trans. XVIII, 325-326; Tortenelmi
Tar, 1886, 298).
Mihai Vaida de Comite (substitut) suprem al comitatului Severin pe
Bozes
timpul absenţei titularului
(C. Feneşan, Stăpâni, 153, I 58).
Mihai Vaida de Asesor jurat al adunării nobililor din Caransebeş
Bozes
(E. Fermendzin, Acta Bu/f!.ariae, 318).

20 dec. 167718 mai 1685
21 dec. 167823 mai 1679,
I 3 iunie-25
august 1683
15 mai 1684
12 aprilie-I
iunie 1685
1695-1698

25 iulie 1696
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DIE FAMILIE WAIDA IM 16. -17.
JAHRHUNDERT
Zusammenfassung
Im Mittelalter hatte das Banat einen
bedeutenden Adel (magna nobilitas) und
Karansebesch wurde schon im Jahre 1583 als eine
(rezidenza
de
nobili)
Adelsresidenz
gekennzeichnet. Im Rahmen dieser Elite hatte die
Familie Waida einen besonderen Platz. Filr die
Zeitspanne 1529-1699 gibt es Hinweise auf das
Leben von 49 Personen (danmter 40 Manner), die
6- 7
Generationen
umfassen.
Durch
Verschwagerungen mit anderen Adelsfamilien
aus dem Banat (Fiat, Gârleşteanu, Josika,
Măcicaş, Peica) hatten die Adligen der Familie
Waida hr Vermogen und soziales Ansehen
gefestigt.
Im Laufe von zwei Jahrhunderten war es
dieser Familie gelungen, auf verschiedenenArten
etwa 60 Landgilter, Landhauser und Garten in den
Gespanschaften Sewerin, Hunedoara, Bihor,
Alba de Jos (Unterweil3enburg), Turda-Arieş
(Thorenburg-Goldfluss) zu beherrschen. Es
kamen noch zahlreiche Besitztilmer in den
Stadten Karansebesch und Lugosch hinzu.
Die Mitglieder der Familie hatten sehr
wichtige Ehrenamter und Stellungen inne,
sowohl auf der Lokalebene der Stadt
Karansebesch undim Komitat Sewerin, als auch
in der Zentralverwaltung von Siebenbilrgen:
Bane, Gespane, Untergespane, Bilrgmeister,
Geschworene, Notare, Zollner, Botschafter,
Postmeister, Schlossherren, Schiedrichter.
Unglilcklicherweise fiihrte die zunehmende
Eroberung des Banats durch die Tilrken zur
Verringerung des Reichtums und der Macht der
Adligen Waida. Nach 1700 verschwand diese
Familie aus dem Banater Leben.
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WOLGANG VON KEMPELEN UND DIE BEVOLKERUNGSPOLITIK UNTER
MARIA THERESIA UND JOSEPH II. IM BANAT (2. Teii)'
Alice Reininger"
Schlagworter: Kempelens Leben, Hofkammer, Adelstand, Siedla
Cuvinte cheie: Viaţa lui Kempelen, Camera Aulicâ, poziţie nobiliară,

Richtlinien fiir eine banatisc he
Landesverfassung
Wolfgang von Kempelen wurde nach
Abfassung seiner ersten Relation immer mehr in
die Geschăfte der Impopulation involviert.
Mehrere Dienstreisen folgten von Pre13burg
nach Wien, in das Banat und in die Batschka. Im
Laufe des Jahre 1768 arbeitete von Kempelen
einen „Grundrij3 zu einer Systematischen

Landes=Einrichtung des Temeswarer Banats"
aus, dieses Elaborat legte er mit 20. Februar
1769 in Wien der Behorde vor. Mit dieser
zweiten Relation wollte Kempelen keine
Landesverfassung neu schreiben, sondern
Richtlinien vorgeben die einen reibungsfreien
Ablauf der Einwanderung gewăhrleisten sollten.
Dabei kamen ihm seine genauen Ortskenntnisse,
Kenntnisse der Situation der Einwanderer, seine
Erfahrung mit den verschiedenen Beamten der
Distriktverwaltungen und der Temeschwarer
Landesdirektion zugute.

Bey der VerfajJung des gegenwărtigen
geringen Werkes habe ich nicht das Absehen
gehabt eine ganze neue Landes-VerfajJung
auszuarbeiten, als welches meist die Krăften
eines einzelnen Menschen iiberschreitet, auch
vielmehr Kenntnij3 und Uberlegung erforderte.
Mein Endzweck bestund nur darin, daj3 ich zur
Erleichterung der kiinftigen Berathschlagung
einen
GRUNDRISS
ZU
EINER
SYSTEMATISCHEN LANDES EINRICHTUNG
entwerfen wolte. Jch habe mich daher bejliejJen
die meisten Fehler und Gebrechen der
derma/igen Banatischen Landes VerfajJung mit
kurzen anzuzeigen, und durch beygesetzte
Fragen zu ihrer kiinftigen Verbesserung Anlaj3
zu geben. Bey manchen Stiicken habe ich mir die

colonişti.

Freyheit genommen, entweder mein geringes
Gutachten gleich beyzuriicken, ader aber auch
auf meine vorhergehende Ausarbeitung zu
berufen, bey den meisten Gegenstănden
hingegen durft ich nicht so dreuste seyn, meine
Meinung sogleich, und etwann iibereilt
hinzusetzen, sondern ich beschrănkte mich
dahin dajJ ich sowohl die dafiir als auch darin
erstreitende Griinde anfiihrte, die Entscheidung
aber hăherer Einsicht iiberliej3.
Mein Gegenstand war nicht die Einrichtung
eines willkiirlichen Staats, sondern ich muj3te
immer nur das Banat, dessen lnwohner, und die
Eigenschaften der Nation vor Augen haben. Es
dii1fte daher manche vorkommende Fragen
iiberjliij3ig ader wohl gar seltsam zu seyn
scheinen. Allein wer diese Nat ion kennete, dem
wird ihr guler Grund bald in die A ugen fallen.
Ferners habe ich mich nicht bey allen
weitlăufigste
Gelegenheiten
in
die
Zergliederung eingelajJen, noch viei weniger
schmeichle ich mir alle Gegenstănde erschăpfi
zu haben. Denn viele davon erfordern eine
weitere vorlăufige Untersuchung, und andere
werden sich bey der vorzunehmenden
Einrichtung von sich selbst zeigen. !eh werde
mich gliicklich schătzen, wenn ich dermalen nur
die nothwendigsten Stiicke beriihret, und keines
von den wichtigeren weg gelassen habe. So/te
iedoch dieses wieder Vermuthen geschehen
~·eyn, so wird sich entweder bey der hieriiber
vorzunehmenden Berathschlagungen noch
manchesfinden lassen, ader mir selbst erlaubet
werden, das noch abgăngige durch einen
Nachtrag zu ersetzen. 64
Nun zum Inhalt dieser Relation. Sie gliedert
sich in vier Hauptteile und war nach
Schwerpunkten geordnet. Diese vier Hauptteile
- vom Verfasser als „Hauptstiicke" bezeichnet -

· Der erste Teii des Aufsatzes ist erschienen in: AnB
(S.N.). XV, 2007. 187-215.
„ Scientist

at Departament of Cultural
University of Applied Arts in Vienna,
e-mail: alice.reininger@chello.at.

Studies at

"' Hofkammerarchiv (HKA) Wien: Handschrift HS. 996:
Grundril\ zu einer systematischen Landes=Einrichtung
des Temesvarer Banats, fol.3 ff.
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sind weitcrs in Abschnitte,
Paragraphen untcrteilt.

Abs~itze

und

Erster Theil Van dem was der Unterthan von
dem Landes-Furste11 und zugleich Grundherrn
:::u empfangen hat.
/.
Hauptsliick. Griinde
II. Hauptstuck. Schulz
III. Hauptstiick. Gerechtigkeit
IV Hauptstiick. Palizey
/.
Absclmitt. Palizey in Ansehung der
innerlichen Sicherheil der Unterthanen und
ihres Vermâgens
II. Abschnitl. Palizey in Ansehung der
Gesundheil sawahl der Menschen als des Viehs
III. A.bschnitt. Palizey in Ansehung der
Sitten
IV Abschnitl. Palizey in Ansehung der
Nahrungs
Verbreitung
Verscl1c?ffung
allgemeiner Bequemlichkeit und Obe1jlusses
/.
Absatz. Die La11dwirtschaf1 /. Van dem
Ackerhau II. Von dem Wein und Obstbau III. Van
der Vieh:::ucht
II. Absatz. Praducten, und Mamţfacturen I.
Produkten II. Manufacturen
III. Absatz. Handlungswesen
IV Absatz. Ord11u11g zur Abwendung des
Mangels und Betrugs zu Beschl{/Jung wahlfeiler
Preise und der allgemeinen Bequemlichkeit
Zll'eiler Teii Van dem, tt•as der Landes-Fiirst,
zmd zugleich Grundherr van dem U11terthan zu
empfa11ge11 hat
/.
Hauptstiick Bare Geld-Anlage
II. Hauptstiick Zehend
III. Hauptstiick Frohndienste
IV Hauptstiick Var.\pann
Dritter Teii Van dem Landesjurstlichen und
Grundherrlichen Berechtsamen, und Einkiinften
/.
Hauptstuck Bergwerke
II. Hauptstiick Salzwesen
III. Hauptstiick Maute
IV Hauptstiick Fiscalităten
V Hauptstuck Praedien
VI. Hauptstiick Wald- und Farstwesen
VII. Haupts!Uck
Weinschank
und
Fleischbank
VIII. Hauptstiick Brăuhăuser
IX Hauptstiick
Fischerey
und
Teichnutzung
X
Miihlen
XI. Hauptstiick Oberfuhr und Ufergeld
XII. Hauptstiick Ziegel und Kalkbrennerey

Vierter Theil Van der Verwaltung des Landes
/.
l-Iauptstiick.
Van
der
K.K.
Landesadministratian
/.
Ahschnitt Van den Obligenheiten der
K.K. Landes-Administratian
II. Abschnitt Von dem zmtergeardneten
Personali, und dessen Bestellzmg
III. Abschnitl Van den Verrichtungen des
Persanalis
II. Hauptstiick.
Van
den
Verwalter=Amtern, und davan abhangenden
Beamten
III. Hauptstiick. Van dem Bauwesen
IV Hauptstiick. Von der Impapulatian 65
Der erste Teii mit vier Haupttlte111e11
a: Grundbesitz: Eine der Problematiken, die
sich bei der Besiedelung des Banats ergab, war,
dass die ausg.edehnten Prădien und auch
bestehenden Acker unter der ansăssigen
Bevolkerung bereits aufgeteilt waren. Sie
leisteten Widerstand gegcn die Landvermessung
und Neuaufteilung der Gri.inde. Zwar bestand
kein lnteressenskonflikt zwischen den gro13en
Viehzi.ichtern und dcr walachischen und
raizischen Bevolkerung, denn diese ziichtcte
ihrc Tiere nur fiir den eigencn Bedarf. Die
Viehziichter waren nicht interessiert daran
alteingesessene Rechte wie z. 8. Pacht so
plotzlich aufzugeben. Erst als die Behorde daran
ging dic Vermcssung etwas cncrgischer
durchzufiihren - die eine teilweisc Entziehung
der Pachtrechte mit sich brachte, wurde es
moglich, den ausgemessenen Boden 111
Ackerland zu verwandeln und Dorfer zu
errichten, denn die Anzahl der Siedler war im
Steigen begriffen. Die Neuankommlinge
mussten ernăhrt werden. Der Aufwand und die
Miihe der Kolonisten, diese Prădien in
Ackerland benutzbar zu machen, war gewaltig.
Diesen Faktor spricht auch Kempelen gleich im
„Vorbericht" seines „Grundril3es" an:

Der Unterthan hat nach keine Griinde
Es besitzet noch kein Unterthan in dem
ganzen Banat einen ihm rechtmăj3ig, und in
einer bestimten Maj3e zugetheilten Grund.
Bisher haben entweder die Gemeinden ihre
Darfs=Grunde selber nach Wilkiir unter sich
getheilet, ader einzelne Bauern haben sich bald
dieses bald jenes Stiick Feldes bemdchtiget,
einander wieder
wechselweise
daraus
verdrungen, ader salche freywillig verlaj3en,
und andere gewăhlet. Bey einer salchen
''
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Ibidem, fol.4ff.

Unordnung war es eine naturliche Folge, daj3
sich die Reichen und Măchtigen einer der
grâj3ten und besten Stucke zueigneten, folglich
die Armeren und Schwăchern unterdruckten;
Jedoch diese letztern wo nicht oft mehr, doch
wenigstens gleiche Last mit jenen tragen
muj3ten. So lange daher diese Ungleichheit
nicht gehoben, die Grunde nicht auj3gemessen,
und dem Unterthan individualiter zugetheilet
seyn werden, kan keine Systematische
landeseinrichtung, keine Gleichheit in
Abgaben, und persănliche Lasten, kein
Wirtschaftsverbej3erung, keine Industrie, und
iiberhaupt keine Ordnung statt finden. 66
ln diesem ersten Hauptsti.ick dieses Elaborats
weist Kempelen auf seine Vorschliige und
Yorgaben der schon ein Jahr zuvor verfassten
Relation hin. In dieser hat sich von seiner
Forderung her seit damals nichts geăndert, auch
nicht an der Dringlichkeit einer Problemlosung
im Banat selbst. Kempelen formuliert die
Fragen nochmals neu, mit dem Hinweis auf die
einzelnen Punkte der ersten 1768 verfassten
Relat ion. „ ... Es kann daher die Ausmessung des

ganzen Landes als die erste, und năthigste
Sache, folglich als der Grundstein angesehen
werden, auf welchen, das ganze kiinftige System
gebaut werden soli. Wobey sich gleichfolgende
Fragen ergeben ... "67 .
Er fasste die Problematik der Ausmessung
und Zuteilung der Gri.inde in 19 Punkten
zusammen, die er nur als Fragen aufwarf. Das
Hauptaugenmerk lag in der Einteilung der
Gri.inde: ln welche Gi.iteklassen? Gemăl3 der
Landschaft: Gebirge, Ebene? Wieviel soli
letzendlich ein Bauernhof zur Bewirtschaftung
brauchen?
Wieviel
Joch
fi.ir
Wiese,
Gemeindegrund, Haus und Garten, Weingarten
und Tagewerk? Welcher Unterschied soli
zwischen Walachen, Raizen und Deutschen in
der zuzuteilenden Flăche gemacht werden? Was
passiert mit den katholischen Priestern, Popen,
Schulmeistern,
Wirten,
Fleischhackern,
Handwerkern auf dem Lande? Heudeputate fi.ir
Beamte? Der Krone gehorende Wiesen fi.ir Heu?
Als 15. Punkt erhebt Kempelen generell die
Frage, ob die Einteilung des Banats in 11
Distrikte i.iberhaupt beibehalten werden soli.
Brennholz: Wo darf Holz geschlăgert werden?
Verbot Rohr und Schilf abzubrennen;
Forderung, das Heu zu dreschen und nicht durch
Tiere auszutreten zu lassen. Da es geni.igend
Feuchtgebiete gab, sollte ernsthaft i.iberlegt
6
'' Ibidem foi. 6.
"'Ibidem.

werden
schnellwachsende
Felberbăume
anzupflanzen,
um
dem
Holzmangel
entgegenzusteuern.
b: Schutz der Bevolkerung: Das zweite
Hauptsti.ick des ersten Teiles befasst sich mit
dem Schutz der Bevolkerung in Verbindung mit
dem Militar (§1, 2 und 3). Die Aufgaben des
Militărs
wie Kriegsverfassung, Kaserne,
Proviant, Hafer- und Heulieferung, der
Yorspann und die Kontumaz - Quarantăne werden als Fragen abgehandelt. Was die innere
Ruhe des Landes, kriminelle Delikte und die
Sicherheit betraf, so zăhlte sie Kempelen
eindeutig in das Aufgabengebiet der Polizei
(§2). Der letzte Punkt (§3) die Kontumaz; das
Einschleppen von Seuchen aus den si.idlichen
Lăndern
sollte
durch
bestimmte
Quarantănebestimmungen erschwert werden.
Dieses
zu
i.iberwachen
lăge
im
Verantwortungsbereich des Militărs, die auch
den Grenzschutz i.iber hatten. Menschen,
Fuhrwerk und Ware - das betraf auch die
Yiehherden, die aus diesen Lăndern kamen,
mussten sich fi.ir eine gewisse Zeit unter stenger
Bewachung in bestimmten Zonen aufhalten.
Kempelen forderte gro13e Sorgfalt und
Reinlichkeit und die Schaffung eines
Pestkordons.
Weiterer
Punkt:
Welche
Anordnungen im Falle emer Viehseuche
getroffen werden sollten?
c: Rechtswesen: Das dritte Hauptsti.ick
handelt von der Gerechtigkeit. Kempelen war
der Ansicht,
dass von
der obersten
Justizbehorde ein entsprechender Entwurf
gemacht werden sollte. Er zăhlte in 13 Punkten
die Schwachstellen auf. Von seiten der
Justizbehorde wăre zu klăren, welche Fălie in
welches Gebiet der Gerichtsbarkeit fallen; wie
weit
sich
die
Macht
der einzelnen
Yerwaltungsbehorden im Banat erstrecken
kann; welche Strafen i.iber den Tăter verhăngt
werden konnten; ob Geldstrafen zulăssig wăren;
ob die Beamten Rechtswissen beherrschen
mi.issen und wieviel? Vollstreckung von
Gerichtsstrafen; Leibesstrafen; Amtstage wăren
in den einzelnen Distrikten einzuflihren, um dort
geringe Hăndel zu schlichten. Kempelen fi.ihrt
das Beispiel von Hatzfeld aus dem Jahr 1767 an,
in welchen er ordnend eingegriffen hatte.

Es sind viele Beyspiele vorhanden, daj3 der
Unterthan von den Kneesen, Ober-Kneesen, u.
Beamten auf das grausamste bedrucket, und ihm
so gar aller Weg und Zutritt angeschnitten
worden, wieder die Unbilligkeit seiner
Vorgesetzten Schulz und Gerechtigkeit zu
suchen. Salte nicht billig dergleichen
225
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Unterthanen, die wichtige Beschwerden
anzubringen haben, der Zutritt zu dem
landgerichte, und selbst zu der LandesAdministration bestăndig offen stehen? 68
d: Polizeiwesen: Das vierte HauptstUck
behandelt die verschiedenen Aufgabenbereiche
der Polizei. Da sich Kempelen sehr weitlăufig
mit diesem Punkt auseinandersetzte, ist es leicht
nachvollziehbar, dass man in spăteren Jahren,
wann immer man eine Biographie tiber
Kempelen verfasste, die Worte findet: „ „. er
~·ăuberte
69

das Banat von Dieben und

Răubern

Der Nachruf auf Kempelen - von Karl
Ungar verfasst, ist diesbeztiglich mit eine
Ursache. Noch ein weiterer Grund dtirften auch
die Auffassungsunterschiede des Wortes
„Kommissar" gewesen sein, den man mit der
Polizei und deren Aufgabenbereich
Pol izeikomm issar - eher in Verbindung brachte,
der
Bedeutung
„staatlicher
als
mit
Handlungsbevollmăchtigter" und ebenso das
Yerstăndnis des Wortes „Polizei". Kempelen
hatte seinen von der Krone definierten
Handlungsradius als zweiter Kommissar in der
banatischen Kommission unter der Ftihrung des
Grafen von Clary-Aldringen wahrgenommen,
jedoch
mit
Rechtssprechungen
oder
Verurteilungen
und
Ausforschen
von
Diebesbanden hatte er nichts zu tun. Dass er
diese Fragen zu dem Thema aufgriff und
behandelte, gehort zum „GundriB einer
systmatischen Landeseinrichtung" dazu.
„. "

•

Eintheilung der Polizey
Die Polizey in dem weitschichtigsten
Verstande genommen, scheinet alle diejenigen
Veranstaltungen zum Gegenstand zu haben, die
auf die allgemeine Wohlfahrt, und aufnahm
eines Landes abzielen. Und in diesem
Gesicht!.punkte betrachtet, kann sie infolgende
Abschnitte eingetheilet werden.
!. Polizey in Ansehung der innerlichen
Sicherheit der Unterthanen, und ihres
Vermăgens. II. Polizey in Ansehung der
Gesundheit sowohl des Menschen als des
Viehes. III. Polizey in Ansehung der Sitten IV
Polizey in Ansehung der Nahrungs-Verbeitung,
Verschaffung allgemeiner Bequemlichkeit und
Uberjlusses. 70
43

Diese vier Abschnitte teilte er wiederum in
Paragraphen auf. Der erste Abschnitt

'''Ibidem, foi. 12f.
69
Schedius, Ludwig von (Hg): Zeitschrift von und fiir
U11gam, Jg. (1804), Bd. 5 Heft 5, S. 316.
11
'
HKA Wien: HS 996: Grundril3, foi. 13f.
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„Polizey in A11sehu11g der innerlichen Sicherheit
der Unterthanen, und ihres Vermăgens" wird in
12 Paragraphen untertei lt. Sie betreffen die
Themen: Stra13enrăuber (§ 1), Pferdediebstahl
(§2), Zigeuner (§3), Schub (§4), Arbeitshaus
(§5),
Viehdiebstahl
genere li
(§6),
Brandschutzmassnahmen in der Stadt ( § 7),
Brandschutzmassnahmen auf dem Lande (§8),
bauliche Mal3nahmen gegen Feuersbrunst (§9),
Nachtwăchterwesen (§ 10), Gerătschaften zur
Feuerbekămpfung (§ 11 ), und die năchtliche
Beleuchtung von Temeschwar (§ 12).
Obwohl Kempelen unter § 1 „Stra13enrăuber''
fand, dass die Stral3enrăubereien im Yergleich
zu frtiheren Zeiten nachgelassen habe, blieb der
Ruf des Banats weitershin ein schlechter. Um
Gewalttaten einzudămmen, schlug er vor, die
Bevolkerung zu entwaffen und den Besitz einer
Waffe zu verbieten. Aul3erhalb des Dorfes
wăren einschichtige, schlechte Behausungen
nicht zu gestatten, da sie umherziehenden
Banden Unterschlupf boten. Ebenfalls sollte das
sich verdăchtige Entfernen aus einem Dorf der
Behorde gemeldet werden. Wenn man diese
Leute mit Nahrungsmittel versorgen wollte,
sollte dieses Vorgehen bestraft werden. Ebenso
stellte sich die Frage, ob man Missetăter zu
Abschreckung der tibrigen Bevolkerung
hinrichten
lassen
sollte.
Was
den
Pferdediebstahl betraf, bezog er sich auf seine
erste Relation dritter Teii § IV. Das Problem der
Zigeuner, die er fi.ir viele Diebstăhle und
Hehlerei verantwortlich machte, wăre ein
allgemeines, welches das gesamte Konigreich
Ungarn betraf. Es wăre an der Zeit, die
Bestimmungen von der Landesadministration
mit Strenge durchzuziehen.
Das năchste abgehandelte Thema betraf den
Schub.

Es wird jăhrlich durch die gewăhnlichen
Transporte eine ziemliche Anzahl schlechten
Gesindels aus den hiesigen Gegenden dahin
abgeschicket. Diese Leute werden zum Theil auf
eine bestimmte Zeit, zur Festungs- und anderer
Arbeit in Eisen verdammt, zum Theil aber auf
freyen Fuj3 gesetzt. Durch letzere muj3
natiirlicher weise, besonders wenn sie ohne
Nahrung und Verdienst las sind die Anzahl
schlechter Leute und Dieben bestăndig
anwachsen. 71
Um den umherziehenden Bettlern oder auf
freien Ful3 gesetzten Kriminellen Arbeit zu
verschaffen, zog Kempelen in Erwăgung, ein

'

1

Ibidem, foi. 14v-15.

Arbeitshaus zu errichten. Es wăre zu i.iberlegen,
welche Art von Arbeit diese Leute verrichten
und wo dieses Haus errichtet werden sollte. Um
den Viehdiebstahl in Grenzen zu halten, wăren
die Weiden einzuzăunen und mit Viehhi.itern zu
bewachcn. Was die Feuerordnung betraf - er
macht hier einen Unterschied zwischen Stadt
und Land - wăren folgende Vorkehrungen zu
treffen. Fi.ir das Land wăre eine gesonderte
Ordnung zu erarbeiten. Man mi.isse bei der
Aussteckung der Gri.inde fi.ir die Hăuser schon
Bedacht auf einen gewissen Abstand nehmen,
wo die Viehstălle stehen sollten, die Scheunen,
Strohtristen, aus welchem Material die
Rauchfange zu sein hatten. Was die
walachischen und raizischen Dorfer betraf, so
wăren Grundrisse zu zeichnen und nach und
nach verfal lene oder abgebrannte Hă user an
einer neuen Stelle aufzubauen und somit ein
neuer Ort zu schaffen. Da es keine Nachwăchter
melir gab, i.iberlegte Kempelen, ob man diese
Einrichtung
wieder
einfi.ihren
soli te.
Stral3enbeleutung in Temeschwar: „In der Stadt
sind
lăngstens
Laternen
TEMESVAR
angeschajfet worden. Jedoch liegen sie
aujbewahret da, und werden nicht gebrauchet.
Ob a/so die năchtliche Beleuchtung nicht
wenigstens in Winter zu veranlassen wăre? " 7 ~
Der zweite Abschnitt „Polizey in Ansehung
der Gesundheit sowohl der Menschen als des
Viehes" unterteilt sich wiederum in 12
Paragraphen: Die Gesundheit im Banat(§ 13);
Ursachen von Krankheit ( § 14 ); Massnahmen
(§15); Mediziner (§16); Feldscherer (§17);
Arzneien (§ 18); Apotheke (§ 19); Hebammen
(§20); Gesundes Essen (§21 ); Reinlichkeit
(§22); Friedhofe (§23); Krankenhăuser (§24);
Barmherzige Bri.ider ( §25 ); S iechenhăuser
(§26); Viehseuchen (§27 und 28). „Die
Gesundheit ist ein Gegenstand, au/ welchen
besonders in dem BANAT năthig wăre einen
Hauptaugenmerk zu richten". 73
Die ărztliche Betreuung im Banat war mehr
als unzureichend. Ausbrechende Seuchen, wie
Typhus, Ruhr, sogenanntes „Sumpffieber"
durch Mi.icken i.ibertragen, forderten viele
Menschenleben. Die Kolonisten, durch den
langen, beschwerlichen und entbehrungsreichen
Anmarsch geschwăcht, erkrankten bald. Die
Sterbensrate war dementsprechend hoch.
Obwohl Kempelen die Sterbensrate in seiner
ersten 1768 verfassten Relation als gering
einstufte, ist es fraglich ob ihm auch alle
'
7

2
.i

Ibidem, foi. I 6v- I 7.
Ibidem, foi. 17.

Informationen zur Verfi.igung standen. Er selbst
wurde Opfer einer lăngeren Krankheit, von der
er sich nur langsam erholte, wie er spăter
schrieb. Kempelen forderte, dass sich die Arzte
melir mit den Hauptursachen und dem Ursprung
der Krankheiten auseinandersetzen und dann
Wege und Mittel beschreiben sollten, die zur
Eindămmung der Krankheiten fi.ihren. Mit ein
Grund von ausbrechenden Seuchen war das
verseuchte Brunnenwasser. Vehement forderte
er die Trockenlegung von Si.impfen. ~
Die Krankheiten betrafen nicht nur die neuen
Siedler, sondern auch die Einheimischen. Die
Ausbildung der Ărzte muss forciert werden. Das
betraf im grol3en Ausmal3e die Feldscherer und
Hebammen.
Die
Quacksalberei
sollte
grundsătzlich verboten werden. Medikamente
sollten zu einem erschwinglichen Preis auch fiir
Armen in Apotheken abgegeben werden.
Kempelen stellte die Frage, ob ei ne Apotheke in
Temeschwar fi.ir das ganze Land ausreichend
war. Die Aufgabe der Polizei wăre es, die El3und Trinkwaren auf ihre Reinheit zu i.iberpri.ifen,
das wăre bei der Tierschlachtung von gro13er
Bedeutung. In jeder Ortschaft wăre es
angebracht, die Reinlichkeit zu i.iberpri.ifen.
FriedhOfe wăren aul3erhalb der Ortschaften in
einer gewissen Entfernung zu errichten. In
Temeschwar befand sich auch das einzige
Krankenhaus im Lande. Die Barmherzigen
Bri.ider unterhielten in der Stadt 1O bis 12
Betten, was unzureichend ist. Fi.ir Alte, Sieche,
Findelkinder und unmi.indige Waisen wurde
ebenfalls nicht gesorgt. Um ein Ausbrechen von
Viehseuchen zu verhindern, sollten kranke Tiere
sofort ausgemustert werden und die Bauern auf
Heilmittel aufmerksam zu machen. In der
Anwendung der Heilmittel wăren die Bauern zu
unterweisen. Die Hăute kranker Tiere di.irften
nicht mehr verwendet werden.
Der dritte Abschnitt „Polizey in Ansehung
der Sitten" hat ebenfalls 15 Paragraphen:
Generell (§29); der Raize (§30); der Walache
(§31 );
Religion (§32);
Union (§33);
Analphabetentum (§34); deutsche Kolonien
(§35); ob man eine Nation durch gute Sitten
erziehen kann (§36); Erziehung der Kinder
(§37); Ungebildetheit der Popen (§38);
Predigten und christliche Lehren (§39);
Dorfschulen (§40); Einfiihrung des Unterrichts
(§41 ); der Beitrag dazu (§42); Massnahmen zur
Verbesserung der Sitten (§43).
Die verschiedenen Nationen im Banat hatten
verschiedene Sitten und Gebrăuche. Der Raize
7

74

Ibidem, foi. I 7f.
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galt als arbeitsam, der ungarischen Krone treu
ergeben, er galt als ein tapferer Soldat, reinlich
und anstăndig; die Frauen im Haushalt tătig und
tleil3ig, die Mănner untertănig. Sie lebten
hauptsăch Iich
vom Ackerbau, betrieben
Yiehzucht und Handel und waren bestrebt,
Vermogen zu erwerben. Der Walach galt als

Lăndern - wăre nichts Eigenttimliches zu
berichten. Viele von ihnen wăren sehr tleil3ige,
gute Christen. Er war der Meinung, dass die
grol3e Hoffnung jedoch in ihre Nachkommen
gesetzt werden mtil3te. Gundsătzlich sei jede
Nation mit „Menschenliebe, dem Gewissen, den

Jaul, niedertrăchtig, schiau, rachgierig,
geneigt zum Lugen, Stehlen und Betrugen " 75 • Er
war ein „wankelmuthiger Unterthan auf dessen
Treue man sich nicht verlassen kann" 76 • Nach

zu
guten
und
eigenverantwortlichen
Staatsbtirgern zu machen. Was die Erziehung
der Kinder betraf, so mtil3ten sie zuerst im
christlichen Glauben erzogen werden und dann
in den notigen „Wissenschaften". Ersteres sollte
durch Geistliche erfolgen, das zweite durch
offentliche Schulen. Uber die Popen hatte
Kempelen keine gute Meinung:

dem Genul3 des Brandweines wird er
ausschweifend, es fehlt ihm an Ehrgeiz, nicht
aber an „Geschicklichkeit und Kopf dazu" 76 •
Kempelen war der Meinung, dass man die
Walachen zu guten Staatsbtirgern erziehen
konnte, da sie gute Ansătze hătten: „ Obrigens

sind die Mănner sowohl als die Weiber
wollustiger Ausschweijimgen sehr ergeben, und
kommen bey ihnen ăflere Casus der Polygamie
vor, als bey anderen Nationen" 77 •
Beide Yolksgruppen wurden eher nicht dazu
angehalten, ihre Religion auszutiben. lhre
Geistlichen wăren unwissend und nicht
imstande, den Glăubigen etwas beizubringen,
hier wăre auch ihre Politik ausschlaggebend,
diese Leute in die Un ion zu ftihren:

/eh habe sogar Ober Kneesen angetroffen
die nicht die zehn Gebote, ja nicht einmal das
Vater unser konten; Wasfur Sitten kann man von
einem Volcke hoffen, dem nicht einmal bekannt
gemacht wird: was Gott in seiner Offenbarung
geboten hat? Beyder Nationen ganzer Begriff
von der Religion bestehet in ezmgen
aberglăubischen Gebrăuchen, einer stregen
Fasten, in dem Zeichen des Kreutzes, und in den
drey Worten: Herr erbarme dich. Es ist sich
daher gar nicht zu wundern, wenn sich zu
vorigen Zeiten oft ein grojJer Theil diese
Nationen bald zur un ion bequemet, bald wieder
davon abgefallen ist, weil sie nicht der geringste
KăntnifJ weder von der einen noch von der
anderen Religion hatten ... 78 •
Sie waren des Lesens und Schreibens
unkundig, Analphabeten sowie die Ttirken. Das
betraf auch d ie Ortsvorsteher, das unter anderem
mit ein Grund war, warum Yerordnungen nicht
durchgeftihrt werden konnten. Ober die
deutschen Kolonien - hier meinte von
Kempelen alle Siedler aus den verschiedenen
75

Ibidem,
Ibidem,
76
Ibidem.
77
Ibidem,
'' Ibidem,
76
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foi. 20.
foi. 20.
foi. 20f.
foi. 20v.

Grundsătzen

der Christlichen Religion gemăjJ"

Die Popen sind meist selber unwissende, den
Mussiggang ergebene Menschen, Ihr ganzes
Wissen erstrecket sich meist nicht weiter, als,
dajJ sie etwas druklesen und einige ihnen
vielleicht selber nicht verstăndliche Gebeter
daher sagen kănnen. Sie sind grăjJten Theils
gemeine Bauern, die wann sie sich einiges
Vermăgen erworben haben, gerade von dem
Pjlug herkommen, und sich zu Priestern weihen
lajJen. Sie sind folglich selber nicht im Stande
die Jugend in den Grundsătzen der Religion,
und in den wichtigsten Glaubens-StUcken zu
unterrichten ... 79 .
Kempelen vertrat die Meinung, dass man die
Bauern anhalten sollte - notfalls mit staatlicher
Gewalt, bei den Predigten und christlichen
Lehren zu erscheinen und ihre Kinder
mitzunehmen, das gelte ftir alle: „Nota. Diese

Einrichtung hat ein weit ausgestecktes Ziel, und
es wird lange ha/ten, bis man einen Nutzen
davon verspuren wird. Allein dieses ist doch der
der zur
einzige unvermeidliche Weg,
Verbesserung der Sitten fuhret, und einmal mujJ
er doch angetreten werden ... " 80 . Lesen,
Rechnen, Schreiben und der Religionsunterricht
wăren die Sttitzpfeiler ftir ei ne Yerbesserung der
Sitten. Im besonderen betrăfe das die Walachen:

Was die dermaligen ublen Sitten, und
A.usschweifungen der Wa/achen anbelangt,
gegen diese wurde a/le, auch noch so weisen
Veranstaltungen, und die schărfesten Strafen
nichts verfangen. Das Obel mujJ in seiner
Quelle aufgesuchet, und ersticket werde.
Erstlich durch oben angefuhrte Erziehung der
Kinder, und Verbesserung der Geistlichkeit, und
zweytens dadurch dajJ man den mujJige, und
eben darum auch dem Laster ergebenen
Walachen, mehr beschăftige, ihn zur jleijJigeren
79
'

0

Ibidem, foi. 22f.
Ibidem, foi. 23.

Bearbeitung der Felder, nach und nach zu einer
besseren Wirtschaft. und Beniitzung seiner Zeit
anhalte 81 •
Der vierte Abschnitt „Polizey in Ansehung
der Nahrungs Verbreitung, Verschaffung
allgemeiner Bequemlichkeit und OberjlujJ" 82 •
Dieser Abschnitt wird in a) die Landwirtschft,
b) Produkte und Manufakturen, c) das
Handelswesen und d) Ordnungswesen und
Mangelbehebung, Betrug und Preisstabilităt
untertei lt.
a) „Landwirtschaft" gliedert sich in vier
Absătzen. die wiederum
in Paragraphen
unterteilt sind. Erster Absatz: Allgemeine
Verbesserung in der Landwirtschaft (§44); Die
gerechte
Ausmessung
der
privaten
Grundzuteilung (§45); Die Hauptgegenstănde
der Landwirtschaft (§46). „Die Landwirtschafi,

die Hauptquelle der Gliickseligkeit eines
Lande.1· ist in dem Banat in dem allerelendigsten
Zustand, folglich wird auf dessen Verbesserung
auch der Hauptaugenmerk zu richten seyn ." 83
Mit ein Grund for die schlechte
Bodenbearbeitung
sind
althergebrachte
Methoden, die nur sehr langsam und widerwillig
von den Bauern aufgegeben wurden. Zwang und
Schărfe
wăren
nicht
dazu
geeignet,
Erneuerungen
in der Bodenbearbeitung
auszufohren. Wieder folgt seine Forderung nach
einer ordnungsgemăBen Ausmessung der
GrUnde, sowohl for die Siedler, als auch for die
schon Ansăssigen. Dass dies eine langwierige
Angelegenheit war.
war ihm
bewuBt:

„Oberhaupt glaube ich, dajJ man sehr zufrieden
wird seyn kănnen, wenn man in einigen Jahren
nur
die
nachfolgenden
năthigen
Hauptverbesserungen wird eingefiihret, und in
Gang gebracht haben" 84 •
Zweiter Absatz: Vom Ackerbau. Der
Ackerbau (§47); Bebauung der Ăcker (§48);
Odland (§49); Anbauordnung (§50); DUngung
(§51 ); Stă Ile (§52); Ăcker (§53); Săubern der
Frucht (§54); Dreschen (§55); Scheunen (§56);
Lagerhăuser (§57). Kempelen weist nochmals
auf die Unterschiede in der Bodenbearbeitung
zwischen den Raizen und den Walachen hin.
Von einer ordentlichen Bodennutzung wilrden
sie beide nichts verstehen:

Der Raitz ist einjleijJiger Ackersmann, doch
seine ganze Industrie besteht darin, dajJ er ein
grojJes Stiick Feld aufreisset, und vie! Frucht
" Ibidem, foi. 23v.
2
' Ibidem, foi. 24.
" Ibidem.
" Ibidem, foi. 25.

aussăet.

Allein, wie er ein Stiick Erdreich bejJer
zurichten, undfruchtbarer machen soli? darum
ist er wenig bekiimmert. Der Walach hingegen
istfaul, bauet wenig Frucht, und begniiget sich
damii, dajJ er ein Stiick Kukurutz-Feld
bearbeitet. Jener >vird alsa leichter als dieser zu
einer Verbesserung des Ackerbauers zu bringen
seyn 85 •
Auf den Ăckern sollte Weizen. Roggen.
Gerste, Hafer, Kukuruz, Tabak, Flachs, Hanf,
Kraut, RUben, Erdăpfel und alle HUlsenfrUchte
angebaut werden. Die Felder diirften niemals
ode liegen, sondern der Sauer sollte dazu
angehalten werden, die Felder so zu bestellen,
dass er Winterfrucht und Sommerfrucht mit dem
betreffenden Saatgut aussăt und man ihm auch
beibringt, wann er ein Feld brach liegen lassen
kann und wann am besten geackert wird. Es
wăre vorteilhaft zu beobachten. welche Friichte
auf welchem Boden besser gedeihen. Um den
Boden fruchtbarer zu machen, wăre eine
ausreichende Diingung notwendig. Dass dazu
der Dung aus den Stăllen zu verwenden wăre.
miissten Stălle ftir d ie Tierhaltung errichtet
werden. Um einen guten Ertrag for das
kommende Jahr zu erzielen, wăre die
auszusăende Frucht auch dementsprechend zu
săubern. Mit Dreschflegeln sollte gedroschen
und das Korn nicht von Pferden ausgetreten
werden, denn dadurch wUrde es verunreinigt;
das Stroh sollte zum Dachdecken, als Brennmaterial und Futter im Fall eines Heumangels
verwendet werden. Scheunen und andere
„Behăltnisse" mUssen erbaut werden, um die
FeldfrUchte dort aufzubewahren und sie nicht in
Erdgruben zu vergraben, wie es Ublich war.
Vom Wein- und Obstbau: Erweiterung des
Weinbaues (§58); Erlaubniserteilung? (§59);
Obstbăume (§60); Feldrainanpflanzung (§61 );
Baumschulen (§62); Schnapsbrennen aus Obst
und Wein - Rakiya (§63).
Weinbau sollte nach Kempelens Meinung
nur in den dafUr gut geeigneten Regionen des
Banats betrieben werden und dem Ackerbau
nicht vorgezogen werden. Obwohl es gute
Weine gab, war der GroBteil jedoch ungenieBbar
und sogar ungesund. Der Untertan sollte dazu
angehalten werden, Obstbăume im Hausgarten
zu pflanzen. Weiters wăre zu Uberlegen, ob nicht
- nach dem Beispiel der Lombardei Obstbăume auch am Feldrain auszusetzen
wăren.
Dazu war die Errichtung von
Pflanzschulen erforderlich, wo dann die

" Ibidem, foi. 25v.
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Setzlinge unentgeltlich abgegeben werden
sollten. Da die Raizen und Walachen eine
Unzahl an Zwetschkenbăumen besal3en, um aus
den Friichten Weinbrand
Rakiya
herzustellen, wăre es se111er Meinung
vortei lhaft, den al Izu grol3en Konsum
behordlich einschrănken zu lassen:

Manche ziehen ihre ganze, oft reichliche
Nahrung aus diesem Obs te. Wenn solches aber
nicht gerăth, so verfallen sie auch in eine solche
Armuth, daj3 sie kaum Mittel finden ihr Leben
durchzubringen. Mit dem Genuj3 des daraus
verfertigten Brandweines treibet es die Nation
meist bis zur Ausschweifung. Dieses Getrănk ist
bereits
zu
einem
Hauptheile
des
Nahrungstandes, aber auch zugleich zu einer
Hauptquelle der Faulheit geworden. Weil
dessen Erzeugung dem Bauer keine Miihe
verursacht, und doch etwas eintrăgt, so
vernachlăssiget er die iibrige Bauernarbeit.
Kein Getrănk, wenn es in Obermaj3 genommen
wird, betăubt so sehr, als dieses. Ein Kauf von
Rakia kann den Mann auf zwey und mehr Tăge
zu allen untichtig machen. Demnach wăre es
nicht rathsam den Gebrauch dieses Getrănkes
gănzlich abzustellen. Denn erstens kann es
doch, wenn es măj3ig gebrauchet wird, zur
Gesundheit, besonders in diesem Lande
beytragen. Zweytens wiirde man die Nation auf
einer allzuempfindlichen Seite angreifen, wenn
man ihr eine Sache nehmen wolte, an die sie so
sehr gewohnt ist, als die Nordlichen Volker an
ihre starken Getrănke. 86
Von der Yiehzucht: Yiehzucht genere))
( §64 ); Zweierlei Arten der Yiehzucht (§65); Die
„wilde" Viehzucht bezw. Weidetierhaltung
(§66); Verbesserungen darin (§67); Einwănde
der Gutsbesitzer (§68); Verbesserungen (§69);
Die „zahme" Yiehzucht bezw: Stalltierhaltung
(§70); Kiihe (§71); Pferde (§72); Schafe (§73);
Geil3e und Bocke (§74); Schweine (§75);
Anzahl der Tiere (§76) und Grummet (§77).
Auf Grund des ausgedehnten Weidelandes
war eine der Haupteinnahmequellen durch die
Yiehzucht - hauptsăchlich Rinder - gegeben.
Laut Ansicht von Kempelen war sie
verbesserungsbedtirftig.
Er
unterschied
zwischen der „wilden" und der „zahmen"
Viehzucht. 87 Die sogenannte wilde Yiehzucht
betrieben jene Prădienpăchter - „Prădianten" die auf der Weide zweierlei Herden hatten: eine
Zucht- und eine Mastviehherde. Beide Herden
wurden das ganze Jahr tiber auf der Weide
'" Ibidem, foi. 28.
7
' Ibidem, foi. 29.
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gelassen, die Kiihe nicht gemolken, die Kălber
solange vom M uttertier gesăugt, solange es
diese zuliel3. Was das Măsten betraf, so wurden
die Ochsen von einer Heutriste zur anderen
getrieben, bis sie das notige Gewicht hatten, um
geschlachtet zu werden. Kempelens Vorschlăge
zu einer Verbesserung waren dahingehend, dass
er forderte, die Grol3viehherdenbesitzer dazu zu
bewegen, gro13e Stălle zu bauen damit die Ki.ihe
„zahm" werden (= „zahme Yiehzucht), um sie
zu melken und die Milch zu Butter und Kăse zu
verarbeiten. Ebenso mtissten Stălle fi.ir die
Jungtiere errichtet werden. Die Prădianten
wehrten sich jedoch dagegen mit der Aussage,
dass, wenn man den Ki.ihen die Kălber nimmt,
diese Jungtiere nicht zu grol3em Mastvieh
heranwachsen wi.irde. Er befi.irwortet die
deutscheArt wie die Nutztierhaltung bei Ki.ihen
angegangen wird, da sie seiner Meinung
ertragreicher war. Die Tiere wurden tăglich in
die Stălle getrieben, gemolken und die Milch
weiterverarbeitet. An manchen Orten hatten
auch die Einheimischen begonnen, diese Art
anzunehmen. Wann jedoch mit einer genere lien
Umstellung zu beginnen wăre, lăsst Kempelen
dahingestellt. Was die Pferdezucht betraf, hatte
man auf ungarischen Kameralherrschaften auf
Anregung der Ungarischen Hofkammer in
Prel3burg begonnen, eine Zucht aufzubauen.
Kempelen verwiel3 auf den Salzeinnehmer aus
Lippa von Neumann der sich darangemacht
hatte, eine Pferdezucht aufzubauen. Ebenso
setzte man die ersten Schritte, Schafe fi.ir die
Wollerzeugung zu zi.ichten. Jedoch waren die
Ergebnisse noch nicht befriedigend ausgefallen,
da die Wolle nicht brauchbar war. Noch immer
wurden mazedonische Schafe aus der Tiirkei
eingefi.ihrt; das betraf auch die Ziegenzucht. Es
war i.iblich, Geil3en und Bocke fi.ir Unschlitt Talgproduktion - zu halten. Das Fleisch wurde
nicht gegessen. Sie waren auch nicht sehr
beliebt in der Tierhaltung, da sie als
„verderblich" fi.ir den Nachwuchs bei Wiildern
angesehen wurden. Die Schweine wurden auf
Weiden gehalten und wenn das Jahr gut war, in
den Wald getrieben und mit Eicheln gefi.ittert.
Sie wurden nicht ausgefi.ihrt. Wenn jedoch
fremde Schweineherden durch das Land
getrieben wurden, machten die Bauern gute
Gewinne mit dem Kukuruz, den sie fi.ir die Tiere
verkauften. Generell war Kempelen tiberzeugt,
dass man regelnd eingreifen sollte, um ein
Zuviel an Tierherden zu vermeiden, damit eine
Ausgewogenheit von Tierzucht und Ackerbau
herrsche, was letztendlich auch die Ausmessung
der Gri.inde vereinfache. Mancherorts wurde das

Heu - Grummet- zweimal jăhrlich gemăht und
auch verwendet. Meistens aber wurde die zweite
Mahd auf der Wiese liegen gelassen und im
darauffolgenden Friihjahr verbrannt. Kempelen
regte an, das zu unterlassen, da es ein wichtiger
Heuvorrat fi.ir den Winter wăre.
Produkte und Manufakturen: a) Produkte:
Produkte fi.ir die Manufakturen generell (§78);
Welche Produkte im speziellen? (§79); Hanf
(§80); Flachs (§81 ); Tabak (§82); Krappanbau
(§83); Waid (§84); Olbăume (§85); Riiben
(§86); Safran (§87); Reis (§88); Wolle (§89);
Hău te ( §90); Unsch Iitt (§91 ); Seidenerzeugung
(§92); Honig und Wachs (§93); Metalle und
Mineralien (§94).
b) Manufakturen: Handwerker ( §95); Ziinfte
(§96); Zugehorigkeit der Handwerker zur Zunft
(§97); Teuerung und Handwerk (§98);
Tageslohn (§99); Manufakturen - Handel
(§I 00); Welche Manufakturen? (§I OI); Was
dabei zu beachten ist(§ 102).
Bei der Erzeugung der Produkte teilte
Kempelen diese in zwei Gruppen ein: Jene, die
fi.ir unmittelbare Nahrung und Trank dienten
(Feldfriichte, Pflanzen, Wein, Obst und Vieh)
und die anderen Produkte, die in Manufakturen
weiterverarbeitet
werden
sollten.
Die
Unterteilung der Produkten erfolgte in die, die
angebaut wurden wie Hanf, Flachs, Tabak,
Farben, Ole, Safran und Reis und in jene, die
von den Tieren stammten: Schafwolle, Hăute,
Rosshaar, Unschlitt, Seide, Honig und Wachs.
Da der Hanf in der Batschka sehr gut gedieh,
nahm Kempelen an, dass es im Banat keine
Probleme beim Anbau geben konnte. Fiir den
Flachsanbau erwăhnte er seine in Druck
herausgekommene Anleitung zum Flachsbau,
die auf Befehl von Maria Theresia in
verschiedene Sprachen iibersetzt werden sollte,
um den Menschen eine wissenschaftliche
Grundlage fi.ir den Anbau dieser Pflanze zu
geben. Tabakpflanzen, so fand Kempelen,
wiesen eine bessere Giite auf als jene, die auf
den ungarischen Kameralherrschaften gepflanzt
wurden; er sehe auch keine Absatzprobleme und
eine gute Einnahmequelle fiir die Bauern. Die
Fărbepflanzen Waid und Krapp wurden bei den
Raizen und Walachen fiir den eigenen Bedarf
gebaut. Krapp wurde in grof3en Mengen
hauptsăch 1ich aus der Tiirkei eingefiihrt.
Kempelen setzt sich dafiir ein, unabhăngig vom
Import zu werden und diese Pflanze im eigenen
Land zu ziehen, da viele im Entstehen
begriffene Baumwol lfabriken grof3en Bedarf an
dieser Fărbepflanze hatten. Er verwies auf die
Erfolge in der Batschka, die unter seiner

Direktion schon ansehnl iche Ertrăge lieferten
und erklărte sich auch bereit, nochmals eine
Anleitung zu verfassen, wie man Krapp
erfolgreich bauen, ernten, mahlen und zu Farbe
verarbeiten sollte. Waid - fi.ir den blauen
Farbstoff - wurde ebenfalls sehr erfolgreich in
der Batschka angepflanzt, was bald zu einem
Preisverfall fi.ihrte. Kempelen sah jedoch kein
Hindernis, diese Pflanze auch im Banat
anzupflanzen. Die Olproduktion aus Oliven sah
er als problematisch an, da die klimatischen
Verhăltnis ungeeignet waren und die Băume im
Winter erfrieren wiirden; Versuche aus
Riibsamen Ol zu erzeugen waren besser
gelungen. Ol wurde aus der Ti.irkei in grof3en
Mengen eingefiihrt. Safran wurde im Banat
nicht gebaut. Den feuchten Boden fand
Kempelen geeignet fi.ir den Reisanbau. Viele
Plantagen wurden im Zuge der Tiirkenkrieg
verwiistet und mi.issten wieder neu aufgebaut
werden. Rinderhăute wurden ausgefUhrt; aus
Schaf- und Ziegenhăuten wurde die warme
Bekleidung fiir die Bevolkerung im Winter
hergestellt. Ein neuer Zweig schien ihm die
Seidenproduktion zu sein. Obwohl anfanglich
gute Erfolge erzielt wurden, vernachlăf3igte man
die Produktion. Kempelen brachte seine Erfolge
diesbeziiglich ins Gesprăch, die er in der
Batschka und in Slawonien erzielt hatte. Da in
Temeschwar ein leerstehendes grof3es Gebăude
mit einem grof3en Garten vorhanden war, regte
er an, in diesem die Seidenproduktion
einzuquartieren. Die Bienenzucht hatte unter
schlechten Wetterbedingungen zu leiden; man
sollte seiner Meinung nach mel1r Miihe darauf
verwenden.
Was
Metalle
und
Mineralienvorkommen betrăfe, so wiirde er
gesondert dariiber berichten.
Zu den Manufakturen zăhlte Kempelen auch
das Handwerk. Beim Handwerk unterschied er
wieder jenes, welches Waren fiir den tăglichen
Gebrauch erzeugte wie Schuster, Schneider,
Schreiner, Schlosser etc. und andere, die fiir die
Manufakturen arbeiteten. Er regte die
Einfiihrung von Ziinften an. Ein Problem war
die Preisgestaltung bei
handwerklichen
Erzeugnissen. Die Preise waren im Banat
auf3erordentlich hoch. Als Grund fiir die
Teuerungen fiihrten die Handwerker an, dass sie
wegen des schlechten Rufes des Banats keine
Gesellen bekămen. Ein weiterer wăre, die vielen
Ausfalle durch Krankheiten und damit
verbundenen Kosten wie Krankenhaus, Arzt
und Medikamente. Kempelen empfand diese
Griinde als Ausrede und meinte, dass hier die
Polizei wegen der Preisgestaltung einschreiten
231

ANALELE BANATULUI, SN, ARllEOLOGIE - ISTORIE. XVI, 2008

sollte, denn die Handwerker lebten recht gut von
ihren Erzeugnissen. Ebenso wăren die
Tageslăhne
Sache
einer
amtlichen
Preisregelung. Manufaktuen und Handel waren
miteinander verkni.ipft. Hier kănnte man
Riicksicht nehmen, welche Produkte im Land
erzeugt werden kănnten und einer Einfuhr nicht
bedi.irfen, denn das Land hătte genug
Kapazităten, die Rohstoffe selbst zu erzeugen:

Manufacturen die entweder ausser Land
verfiihret werden, ader dazu dinen kănlen, die
Einfuhr fremder entbehrlich zu machen, habe
ich nur folgende gefunden, wozu der rohe Staff
im Lande hervorgebracht wird.
1: Leinwand aus Flachs 2. Leinwand aus
Hanf 3. Seilerarbeit, und Tauwerk 4. Tiicher,
Flanelle, Zeuge, Teppich, Kotzen, Striimpfe, und
was sonst aus er Wolle verfertiget wird. 5.
Seidenzeuge 6. Leder 7. Glaj3 8. Porzellan 9.
Tăpfer-Geschirr
1O. Eisengeschmied 11.
Grăberes Eisenwerk 12. Kupfer-Geschirr 13.
Arbeit aus Messing 14. Papier-Miihl 15.
Hălzerne Gerătschaften. 88

An Manufakturen, die aufzubauen wăren,
schlug er keine im speziellen vor, sondern
i.iberlieB es der Wiener Behărde. Er gab nur zu
bedenken, dass, wenn man an Spinnereien
dăchte, die in die Hand der deutschen
Bevălkerung legen sollte, da die raizischen und
walachischen Bewohner ihre gesponnene Wolle
selbst brauchen. Wenn man Manufakturen, die
Holz und Kohle zur Bearbeitung von Rohstoffen
nătig hatten, hier errichten wolle, mi.isse man
bedenken, dass die banatischen Wălder in einem
katastrophalen Zustand wăren. Im Lande
beflinden sich ein GuBwerk in Bocs,a und bei
Temeschwar Eisenhămmer, Nagel- und andere
Schmieden.
c)
Handelswesen:
Die
wichigsten
Ausfuhrerzeugnisse (§ 103 ); Schaden durch
Handelsgesellschaften (§ 103); Verbesserung der
Handelsgesellschaften (§I 05); StraBen (§I 06);
Bri.icken, Dămme und Oberfuhren (§I 07);
Kanăle (§I 08) und der Frachtlohn (§ 109).
Wichtige Ausfuhrgi.iter waren Vieh, Getreide
und Tabak. Getreide und Tabak wurden in die
M ittelmeerhăfen transportiert, ein Teii wurde in
die Ti.irkei exportiert. Die Gri.indung von
Handelsgesellschaften
habe
nicht
den
gewi.inschten Erfolg erzielt, denn ihre
Versprechungen von Vorteilen stimmten mit den
Tatsachen nicht i.iberein. Kempelen warf neun
berechtigte Frage auf:
z.B. Wer die

"Ibidem, foi. 40.
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Verantwortung und die Kontrollfunktion tragen
sollte? Wieviel Gesellschaften zugelassen
werden sollten? Monopol? Maut und alle
Aufschlăge dem Ărar zuordnen? Gericht? Fiir
einen gut florierenden Handel wăre es
unerlăsslich. die HauptstraBen gut auszubauen,
sodass sie bei guter und schlechter Witterung
befahrbar wăren, was bis dato nicht der Fall war.
Dies gelte auch fi.ir Briicken, Dămme und
Oberfuhren. Eine eigene Oberaufsicht dari.iber
sollte geschaffen werden, die ebenfalls fi.ir die
Errichtung von Kanălen zustăndig ist. Er bezog
sich auf die Gutachten des hollăndischen
lngenieurs Max Fremaut, der 1759 den
Begakanal erweiterte und diesen mit der
Temesch durch ein Schleusensystem verband.
Die verschiedenen Frachtlăhne sollten neu
geregelt werden.
d) Richtlinien zur Mangelbehebung und
Vermeidung von Betrug, Preisbildung (§ 11 O);
Betrug (§111); amtliche Regelung bei Massen
und Gewichten (§ 112 und 113); Jahr- und
Wochenmărkte (§ 114); Festsetzung von Preisen
- Besteuerung (§ 115); Zwischenhăndler bezw.
„ Vorkăujler" ( § 116); Post- und Reisewesen
(§ 117); Korrespondenz fi.ir Reisende (§ 118);
Wirthăuser
(§ 119);
Wegweiser
(§ 120);
Dienstboten (§ 121) und Dienstbotenordnung
(§122).
Um einen Mangel an Lebensmittel
vorzubeugen, wăren !aut Meinung Kempelens
verschiedene MaBnahmen notwendig. Vorerst
mi.issen entsprechende Vorratshăuser und
Speicher gebaut werden. Weiters, ob es nicht
sinnvoll wăre, den abgelieferten Zehend fi.ir den
Vorrat zu verwenden? Wohin mit der alten
Frucht? Welche staatliche Hilfe kănnte bei
M issernten, Viehseuchen udgl. getroffen
werden? Wie kann man Notleidenden generell
helfen? In welchem AusmaBe wăre eine
Hilfestellung angebracht? Was den Betrug
betrăfe,
so wăre einmal grundsătzl ich
festzustellen, dass es auch eine amtliche
Rege lung der MaBe und Gewichte geben sollte;
das betraf hauptsăchlich die Jahr- und
Wochenmărkte. Zu i.iberlegen wăre, wo und
wieviel Mărkte gestattet werden sollten und
wieviel die Steuern darauf ausmachen sollten.
Diese
Regelung
wăre
generell
beim
Lebensmittelhandel zu klăren, da Fleisch, Fisch,
Mehl, Brot. Schmalz und dgl. zum tăglichen
Nahrungsbedarf
gehărten.
Sollen
Zwischenhăndler erlaubt sein? Mit in den
Handel gehărte auch nach Meinung Kempelens
die Post, Korrespondenz und Reisende. Fi.ir
normal Reisende standen Postkutschen.

Diligence - schnelle, leichte Postkutsche - und
Landkutschen zur Verftigung.
Fi.ir die
Beforderung von amtlichen Dokumenten
standen sogenannte „Cambiaturisten" - eine Art
Boten im Dienste der Behorde, die auch private
Post beforderten, zur Verftigung. Diese Boten
nahmen des ofteren auch Privatpersonen mit.
Fi.ir Geschaftsreisende war dies eine sehr
bequeme Art, sich rasch von einem Ort zum
andercn zu begeben; hatte aber seine Ti.icken, da
nicht immer frische
Pferde auf der
Wechselstation zur Verftigung standen:

Hingegen wdre aber auch bey den
Cambiaturisten mehr Ordnung einziţfiihren,
damii die Reisenden besser und geschwinder
bedienet wiirden. dafi sie zu diesem Ende
bestăndig Pferde in Stăllen bereit hielte, und
rnlche nicht erst, wann Reisende ankommen. auf
der Weide zusamfangen miifiten. lch selber habe
in manchen Stationen, weil die Pferde nicht zum
voraus haben kănnen bestellet werden zu 2
Stunden aufmeine weitere Befărderung warten
miifite
auch
der
miissen.
Endlich
Cambiaturisten
untersagt
werden,
unabgerichtete Pferde einzuspannen, und
hierdurch Reisende in Gefahr zu setzen .89
Was die Bequemlichkeit der Reisenden
fordern wi.irde, ware, wenn auf den Landstral3en
geni.igend gut funktionierende Gasthauser
bestehen wUrden und auch die Wegkreuzungen
markiert waren.
Ein weiteres Kapitel betraf die Dienstboten.
Es gab immer wieder Klagen, dass keine
„ti.ichtigen" Dienstboten zu bekommen waren.
Das hing mit dem schlechten Ruf des Banats
zusammen.
Kempelen
fand,
dass
der
praktizierte Schub die Ursache dazu ware:

... die wegen ihrem iiblen Lebenswandel von
anderen Ortern weggeschicket worden, treten
daselbst in Dienste, sind aber wegen ihrer iiblen
Aujfiihrung nicht nur allein fiir ihre eigene
Persan kaum zu gebrauchen, sondern sie
verfiihren auch noch etwan hier und da
befindlichen Besseren. Dieser iible Ruf, und der
Verdacht mit den Schub gekommen zu sejin,
scheinet mit dem Begrif eine Dienstmagd zu
sejin bereits eine solche Schande verbunden zu
haben, dafi sich wenig ehrliche Madi mehr zum
Dienen entschlissen wollen. Raitzischen und
Walachische Kinder hingegen werden von ihren
Eltern, um der Religion willen abgehalten beji
Catholischen Dienste zu nehmen. 90

"'Ibidem, foi. 44v.
''"Ibidem, foi. 48f.

Um dem Abhilfe zu schaffen schlug
Kempelen vor, eine Dienstbotenordnung zu
erlassen.

Der zweiter Teii mit vier Hauptthemen
a: Bargeld Das zweite Hauptsti.ick ,.Von dem.
was der Landes=Fiirst und zugleich Grundherr
von dem Unterthan zu empfangen hat. Was der
Unterthan an Anlagen und Diensten unmittelbar
zu entrichten hat, kann in folgende vier
Hauptstiicke eingeteilt werden" 91 •
Das erste Kapitel befasste sich mit
Bargeldanlagen: Die bisherige Art von
Kontributionszahlung (§I); Melir lnvestieren in
Grund und Boden als in Bargeld (§2): Welche
Rubriquen (§3 ); Veranlagung ei nes Bauernhofes
(§4); GrundbUcher (§5); Haftung der Gemeinde
( §6); Inkasso ( § 7); KontributionsrUckstande
(§8); Exekution (§9); Kontributionserhohung
(§ 1O); Befreiung von dieser(§ 11 ): Befreiung der
Geistlichen von
der Kontribution(§ 12):
Beschrankungen bei der Einstellung von Popen
(§ 13 ); Gelderpressungen und Massnahmen
dagegen( § 14); Kontributionszahlungen (§ 15):
Freiwillige Zusatzsteuer (§ 16); Gemeinabgaben
(§ 17) und Juden-Toleranzsteuer (§ 18).
Was die Kontributionszahlungen anbelangte,
so fand Kempelen, dass sie nicht regelmal3ig
getatigt wurden und dass es hierbei Unterschiede
in der Zahlungsart gab. Seit 13 Jahren gab es
keine Generalkontribution. Es war vom Amt aus
nicht nachvollziehbar, in welchem Ort welche
Anlagen ader Zahlungen getatigt werden mUssten
ader zu tatigen waren; daher schien es ihm
unumganglich, eine Neuregelung zu treffen. FUr
Kempelen erhob sich auch die Frage, ob Geld
nicht besser in Grundsti.icke anzulegen waren.
denn dann wi.irden auch die Erpressungen der
Dorfkneesen an den Bauern ein Ende haben. Das
hiel3e weiters, dass die GrundstUcke besser
geptlegt werden mUssten, damit sie bei Verkauf
einen guten Preis erzielen konnten. Das
Wichtigste i.iberhaupt: die EinfUhrung von
GrundbUchern. Dazu ware auch gleich die
Einhebungsart der Steuer zu bestimmen. Daraus
folgern sich die weiteren Themen wie
KontributionsrUckstande, Exekution, Erhohung,
Befreiung der Anlagen und die Befreiung von
Zahlungen der Geistlichen. Altkatholische
Geistliche hatten Privilegien, die sich auf alte
Verwandten ausdehnten, ebenso bei den Popen.
Die Anzahl der Popen ware zu reduzieren. Mit ein
weiterer Punkt waren die Gelderpressungen der

" Ibidem, foi. 49.
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Geistl ichkeit dem Bi.irger gegeni.iber; in den
Augen von Kempelens eine Straftat und mi.il3te
geahndet werden. „Nota. So lange die

Griechische Geistlichkeit so, wie bisher mit einer
unbeschrănkten Gewalt iiber die Unterthanen
herschen, sie nach Willkiir mit Geld =
Erpressungen belegen wird kănnen, und mit
einem Worte: so lange sie einen Statum in Statu
ausmachen wird, getraue ich mir von der
Wiirkung auch der besten Landes = Einrichtung
keine gute Hoff'nung zu machen ." 92
Kontributionszahlungen mussten auf3er den
Bauern auch Handwerker, Kautleute und
Nichtgrundbesitzer leisten. Manche mussten
dazu noch eine Gewerbesteuer entrichten. ln
Kriegszeiten wurde ebenfalls eine weitere Steuer
- „Donum gratuitum" - eine Art „freiwillige
Beysteuer" eingehoben. Eine neue Konskription
fi.ir die ji.idische Bevolkerung wăre vorzunehmen.
b: Zehnt: Das zweite Hauptsti.ick befasste
sich mit dem Zehnt: Genere li (§I); Wie bisher
damit verfahren? (§2); Naturalien (§3);
Loskaufen vom Zehnt (§4); Einlosungspreis
(§5); Ein Mehr beim Zehnt sog. „Aufgabachtel"
( §6); Transport der Zehntfri.ichte ( § 7);
Vergi.itung (§8); Beschwerde der Untertanen
(§9); Verkaufspreis der Zehntfri.ichte (§I O);
Welche Fri.ichte sind dem Handel zu i.iberlassen?
(§ 11 ); Ob den Bergwerkstătten nicht zu viei
Frucht i.iberlassen wird? (§ 12); Vorratshăuser
( § 13 ); Zehntbefreiung (§ 14 ); Heulieferung (§ 15
und 16); Bestimmung des Heuquantums (§ 17);
Wie das Heu abzuliefern ist(§ 18); Heulieferung
in die Bergwerkstădte (§ 19).
Die Abgabe des Zehnts wurde in Form ei nes
Pauschalquantums von den Bauern geleistet,
egal wie die Ernte ausgefallen war. Kempelen
stellte sich dagegen:

/eh will den Werth dieser Einrichtung nicht
streitig machen, nur ist es mir unbegreiflich, wie
in dem dermaligen Zustande, da noch der Jnhalt
der Grundstiicke keines einzigen Ortes bekant
ist, da der Unterthan nach Willkiir bold ein
groj3es bald ein k/eines Stiick Feldes bebauet,
ein mittelmăj3iger Anschlag, wodurch weder
dem Grundherrn, noch dem Unterthan ein
Nachtheil zugewachsen, hat kănnen gemacht
werden. Dieses Pausch-QUANTUM wird eben
so, wie die CONTRJBUTJON durch die
KNEESEN ader
Ober-KNEESEN,
und
Măchtigeren des Dorfes repartirt, folglich ist
der ărmere Unterthan gegen Benachtheiligung
und Bedriickung nie gesichert. 93
n Ibidem, foi. 53f.
";Ibidem, foi. 54v-55.
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Daraus folgerte er die Frage, ob die Abgaben in
Form von Naturalien abzuliefern wăren, ob es
ein Loskaufen vom Zehnt gab, wie der
Einlosungspreis und der sogenannte „Gupf'
oder „Aufgabachtel" beschaffen sein sollten. Es
wurde der Zehnt in gegupften und nicht in
gestrichenen Metzen abgeliefert, zusătzlich
musste noch ein weiteres „Aufgabeachtel" - da
die Frucht nicht rein wăre - zur sogenannten
„Schwendung" hinzugerechnet werden. Das
wăre (aut Meinung von Kempelen nicht
gerechtfertigt. Falls man diese Art im Banat
beibehalten wollte, mi.if3ten die Beamten dies
auch ordnungsgemăf3
in
den
Bi.ichern
verrechnen. Die Bauern mussten den Zehnt in
d ie Distriktsspeicher und -fruchtkăsten oder
Hambar abliefern. Lange Anfahrtsstrecken
dorthin waren zu bewăltigen. Grund zu weiteren
Beschwerden war, dass die Bauern unentgeltlich
das Getreide wieder weiterfi.ihren mussten,
wenn ein Speicher voii war. Kempelen forderte,
dass mehr Kornspeicher in einem Distrikt z. B.
im Radius von fi.inf Meilen, erbaut werden
sollten, um eine gleich lange Anfahrtsstrecke fi.ir
jeden Bauern zu haben. Da ein Grof3teil in die
Bergstădte geliefert wurde, sollten jene Dărfer
zur Lieferung herangezogen werden, die nahe
genug an diesen gelegen waren. Er berief sich
auf einen dementsprechenden Antrag der
Kommission unter Graf von Clary-Aldringen.
Das gleiche betraf die Heulieferungen. Diese
wurden fi.ir Deputate und das Mi I ităr getătigt.
Ein Schober Heu wurde mit vier bis fiinf Gulden
abgegolten; leider ohne Belege und der
Oberschuss ging in die Tase he der Beam ten!
Dadurch gingen dem Staat einige tausend
Gulden verloren. Um die richtige Menge an Heu
abzuliefern, wăren jăhrlich der Bestand an
Militărpferden zu eruieren und danach die
Berechnungen anzustellen. Das betrăfe auch die
Lieferungen in die Bergwerkstădte.
c: Frohndienste: Das dritte Hauptsti.ick
befasste sich mit Frondiensten. Loskaufen von
Frondiensten (§I); Beschwerden des U ntertans
(§2 und 3) und Berichtigung der Frondienste (§4).
Frondienste
wurden
immer
bei
Trockenlegung von Si.impfen, bei Kanalbauten
und
-răumungen,
beim
Holzschlagen,
Holzschwemmen und dem Holztransport, beim
Festungsbau
und
bei
Fruchttransporten
geleistet. Es wurde nie Ri.icksicht darauf
genommen, zu welcher Jahreszeit der
Frondienst zu leisten und wie weit der
Betroffene von der Arbeitsstătte entfernt war.
Vier bis fi.inf Tage Anmarschweg waren keine
Seltenheit. Passierte das wăhrend der Erntezeit,

so erwuchs dem Betroffenen ein groBer
Schaden. Es bestand die Moglichkeit sich davon
freizukaufen, was gerne und oft in Anspruch
genommen wurde. Kempelen schătzte, dass aus
dem Freikauf vom Frondienst dem Staat eine
Summe von rund I 00000 Gulden zufloss. Er
forderte daher eine Neuregelung und stellte
dazu seiner Oberlegung nach neun Punkte auf
wie
z.B.:
Eine
Vergiitung
bei
den
Kontri butionszah Iungen,
ordn ungsgemăl3e
Eintragung von seiten der Verwaltungsbehorde,
Riicksichtnahme auf die Arbeiten am Felde, eine
generelle Regelung der Frondienst im gesamten
Reich.
d: Vorspannpflicht: Das vierte Hauptstiick
befasste sich mit dem Vorspann. Missbrăuche
der Vorspann (§I); Vorschlăge zur kiinftigen
Yerbesserung ( §2 ).
Dem Sauer wurden 12 Kreuzer fiir ein Pferd
als Bonifikation bezahlt. Auf den Militărrouten
wurden im Gegensatz zu weniger benutzten
Routen
die
Bauern
viei
Ofter
als
Pferdelieferanten herangezogen. Jeder konnte
sich der Vorspann bedienen, was fiir die Bauern
oft wăhrend der Feldarbeiten hinderlich war.
Um Abhilfe zu schaffen, wurde von
Provinzialkommissar
Herdt
schon
eme
Ănderung vorgeschlagen,
auf die sich
Kempelen berief. Er verwieB aber gleichzeitig
auf seine individuellen Vorschlăge und fand,
dass man beide verkniipfen sollte.

Der dritte Teii mit elf Hauptthemen

„ Van
den Landesfurstlichen und Grundherrlichen
Gerechtsamen und Einkunften" 94 betitelt.
Dieser Teii wird von Kempelen mit:

a: Bergwerke: Der erste Abschnitt befasste
sich mit Bergwerken. Bergwerk generell (§ 1).
Da das Bergwerkswesen emem eigenen
Departement •1.111terstand
war
mit
der
Landesadministration kein Zusammenhang
gegeben. Die Punkte die Kempelen in diesem
Teii anschnitt, betrafen die Heu- und
Fruchttransporte in die Berkwerksregionen.
Dazu brachte er schon dementsprechende
Vorschlăge bei vorhergehenden Kapiteln ein.
Bei auftretenden Schwierigkeiten miissten sich
die betreffenden Gremien damit befassen.
Einzig allein wăre eine Regelung zu treffen, ob
Beamte Bergwerksantei le besitzen diirfen und
Mitgewerke sein konnen.
b: Salzwesen: Dieser Absatz ist dem
Salzwesen gewidmet. Die Handhabung des
Salzwesens (§ 1). Salz wurde in Siebenbiirgen
94

Ibidem, foi. 65ff.

abgebaut undje nach Verbrauch in die einzelnen
Distrikte geliefert. Es gab vier Salzămter im
Banat: Lipova, Timişoara, Caransebeş und Bela
Crkva (Lippova, Temeschwar, Carancebes und
WeiBkirchen). Bei dcn Vcrwaltungsămtcrn
Vrsac, Zrcnjanin, Pancevo, Cenad (Yerschez,
Becskerek, Pancsova und Csanad) wurde
eben fa Ils offentl ich Salz umgesch la gen und
verkauft.
ln
seiner
Eigenschaft
als
Salzwesendirektor war Kempelen mit der
Handhabung des Salzwesens einverstanden.
c: Mautwesen: Hauptthema ist die Maut
genere li und die Verbesserung des Mautwesens.
Da das banatische Mautwesen nicht sehr
eintrăglich war, schlug Kempelen in fiinf
Punkten vor, wie man den Ertrag steigern
konnte. Vorerst wăren die Betriigereien der
tiirkischen Untertanen zu stoppen, bessere
Zollkontrollen wăren angebracht, bessere
Schulung der Beamten, Visitationen, und mel1r
Personal wăre anzustellen.
d: Staatseigentum: Der vierte Abschnitt
befasste sich mit den Fiskalităten. Wenig
Staatseigentum (§I); Erbrecht der Geistlichen
(§2) und herrenlose Tiere (§3). Das Problem der
Fiskalităt stellte sich zur Zeit nicht im Banat, da
die
Grundzuteilung
nur
unzureichend
funktionierte. Ein Erbrecht bei der griechischen
Geistlichkeit bestand und funktionierte klaglos;
sie konnten an ihre weltlichen Nachkommen
vererben. Was das Umherirren von herrenlose
Tieren betraf, so wăre das in den Griff zu
bekommen, wenn die Weiden abgegrenzt und
Yiehhiiter ihrer Aufsichtspfl icht nachkommen
wiirden.
e: Landgiiter bezw. Prădien: Der fiinfte
Abschnitt hat die Landgiiter zum Thema. Der
Zustand der Prădien (§ 1); Verkaufspreis (§2);
Bessere Nutzung (§3); Lizitation (§4) und
kiinftige Verpachtung ( § 5 ). Bereits 18 Jahren
zuvor hatte Maria Theresia die Erlaubnis erteilt,
die Prădienjăhrlich zu verpachten. Schon 1750
wurde
ein
dementsprechender
Vertrag
aufgesetzt und spăter auch durchgefiihrt, 1760
wurde er aufweitere zeim Jahre verlăngert. Ziel
war
es,
dass
sich
die
Păchter
zu
l n te re s sens gemei ns c ha f ten
zusammenschlossen, einen Vorstand fiir drei
Jahre
wăhlten
und
gemeinsam
die
Abgabengebiihren entrichteten. Dieser Punkt
wurde aber nicht beachtet. Die Păchter waren zu
einer măchtigen Lobby herangewachsen, die
keinen anderen aufkommen lieBen. Das
erschwerte die Grundausmessung ungemein.
Rechnungsbelege
von
Pachtzahlungen
existierten nicht. Die Anzahl der banatischen
235
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Prădien gab Kempelen mit 90 Sttick an, was
eine jăhrliche Summe von 26100 Gulden ergab.
Da spăter aber das Milităr einige Prădien fi.ir
sich requirierte - rund 22 Sttick, was die
Gesamtsumme um 7482 Gulden verminderte wăren es nur mehr 68 Stlick mit einer
Pachtsumme von 18618 Gulden, das in seinen
Augen sehr gering war. Deshalb war er der
Meinung, dass dieser Vertrag ab dem Jahr 1770
als ungi.iltig zu erklăren war. Durch die
ăffentliche
Yersteigerungen sah er eine
wesentliche Yerbesserung der Situation; dies
i.ibertrug
sich
auf
die
zuki.inftigen
Grundausmessung und 1iel3 weitere Einki.inften
fiir das Ărar erwarten. Dazu wăre zu beachten,
wo man neue Ortschaften gri.inden wollte.
Niemand sollte von der Versteigerung der
Prăd ien ausgesch lossen werden. Prăd ien wăren
mit Grenzsteinen zu markieren. Wie der
Pachtschilling zu entrichten wăre, wăre noch zu

klăren.

f: Wald- und Forstwesen: Im sechten
Abschnitt geht es um das Wald- und Forstwesen:
Der Zustand der Wălder (§ 1); Yerbesserung
(§2); Der Holzverkauf(§3); Jagdwesen (§4) und
die Waldordnung (§5). Der Wald im Banat war
in einem katastrophalen Zustand. Die 61
Bediensteten der Forstverwaltung waren nicht
imstande, durch eine planmăl3ige Wirtschaft
Ordnung zu schaffen. Jeder, der es wollte, ging
in den Wald um Holz zu schlăgern:

Der iible Zustand des Banatischen Wald- und
Forstwesen mufi einemjeden, der solche nur in
Durchreisen betrachtet, so gleich in die Augen
(a!len. Es liegt in demselben eine uberaus
grosse Menge gefăllten Holzes aufder Erde, an
den Strafien sind wenig Băume anzutreffen, die
nicht schon durch die Durchreisende bis an den
Kern angebrennet worden wăren. Es ist noch
nirgens keine Eintheilung regelmăfiger Schlăge,
die Wălder sind Stuckweise ausgehauen, und
stuckweijJ fast undurchdringlich dichte
verwachsen, alte und iiberstămmige, schlagbare
1\1/ittlere und )unge Băume, Stauden, und
Gestrăuj3e stehen untereinander vermenget da.
Man hat ohne Noth eine grojJe Menge Holzes
niedergeschlagen ohne auf einen Nachwachs
ader Nachzieglung junger Waldungen zu
gedencken. [. .. } Manche treiben ihr Vieh dahin,
hauen ihnen Aste, Wipfel, und wohl gar ganze
Băume um, um sie mit den Blăttern zu futtern.
Viele Băume sind durch solche muthwillige
Leute geringelt, und ihnen die Rinde
abgeschălet folglich zu Grunde gerichtet
worden. Die an Waldungen nahe gelegenen
Wiesen pflegen die Bauern im Fruhling
236

anzuzunden, wodurch sie a/le )unge Anfluge,
und Masten abhrennen, und das Aufkommen
einesjungen Waldes verhindern. 95
Kempelen wu13te, dass es Jahre dauern
wi.irde und d ie F orstwirtschaft in geordnete
Bahnen zu bringen. ln zehn Punkten forderte er
eine planmăl3ige Wirtschaft. Zuerst mi.il3te eine
Bestandsaufnahme des Waldes durch eine
fachkundige Kommission gemacht werden und
Vermessungsingenieure
die
Restbestănde
vermessen. Als năchstes wăre eine Anordnung
zu treffen, wer, welche Băume und wo man
schlăgern darf; Jungwălder sollten sofort
ausgepflanzt werden; ei ne Berechnung i.iber den
Brennholzverbrauch im Banat wăre anzustellen.
Niemand di.irfte im Wald Holz schlăgern, dem es
nicht erlaubt war und keine Nutztiere zur
Fi.itterung in den Wald treiben; eine Ausnahme
wăren Schweine. Die Beh6rde sollte i.iberlegen,
ob dafi.ir eine Steuer einzuheben wăre. Yon
seiten des Staates wurde Holz im Werte von
43315 Gulden gefiillt. Kempelen stellte die
Frage, ob es dabei noch einer Verbesserung
bedarf, ob die
Wald-amtsabrechnungen
stimmten und wie es um den Holzpreis bestellt
war. Wildpret war in den Wălder kaum melir
anzutreffen, da sich jedermann daran bediente.
Das Gehege bei Temeschwar war von keiner
Erheblichkeit mehr. Man sollte ein allgemeines
Jagdverbot erlassen, um den Wi ldbestand
wieder zu vermehren. Generell wăre eine
allgemeine Waldordnung abzufassen.
g: Weinausschank und der Fleischverkauf:
Oberlegung, ob man den Weinausschank den
Dorfgemeinden in Pacht iiberlassen k6nne (§ 1).
Es war ein grundherrliches Recht, Wein
auszuschenken und Fleisch zu verkaufen. Diese
Rechte wurden verpachtet. Da es dabei oft
Unregelmăl3gkeiten und Schulden gab, wăre
eine Neuregelung zu iiberlegen.
h: Brauhăuser: In diesem Abschnitt wird die
Frage
aufgeworfen
ob
Brauhăuser
Staatseigentum
werden
sollten?
(§I);
Brandweinkesselsteuer (§2). ln Temeschwar
gab es ein Brauhaus, welches zu jăhrlich 18000
Gulden verpachtet wurde, alle andern im Lande
trugen nicht mehr als 3554 Gulden ein. Die
Brauhăuser auf dem Lande geh6rten den Bauern
und nicht dem Ărar. Diesen wurde das
Braurecht gegen sechs- bis achthundert Gulden
jăhrlich verpachtet, die Vertrăge wurden auf drei
Jahre abgeschlossen. Da der Vertragsnachfolger
dem Vorgănger seine lnvestitionen ablosen
musste, konnte keine Steigerung im Erlos an den
95
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Staat erwartet werden. Wenn jedoch das Ărar
diese Hăuser besăl3e und sie durch offentliche
Versteigerung vergeben konnte, wăre ein gutes
Geschăft zu erwarten.
i: Fischerei und Teiche: Die gesamte
Fischerei, Hausenfang und die Nutzung der
SUmpfe warf jăhrlich nicht mehr als 2673
Gulden und 15 Kreuzer ab. Da sich niemand mit
dem Fischfang beschăftigte, war auch hier keine
Steigerung zu erhoffen.
j: MUhlen: Der jăhrliche Nutzen der
banatischen MUhlen betrug 16203 Gulden und
war im Steigen begriffen. Kempelen schlug vor,
wo immer es sich einrichten liel3, MUhlen an
FIUssen oder Băchen und Windmtihlen zu
errichten, damit eine gute Versorgung der
Bevolkerung mit Mehl gewăhrleistet wurde und
der Anfahrtsweg sich in Grenzen hielt. Er hoffe
auch, dass die notigen Fachleute ins Land
kămen, um bei der Errichtung von Windmtihlen
ihr Wissen einbrachten.
k: Oberfuhr und sogenannte „Ufergelder":
Ufer- und Oberfuhrgelder machten einen
jăhrlichen Ertrag von rund 5000 Gulden aus.
lnwieweit sich dies erhohen liel3e, wăre Sache
des Handels und der Polizei.
I: Ziegel- und Kalkbrennereien: Das zwolfte
HauptstUck befasste sich mit den Ziegel- und
Kalkbrennereien. Es war Ublich, Ziegel unter
freiem Himmer zu brennen, was eine gro13e
Menge an Holz erforderte. Von Kemplen schlug
vor, Ziegelăfen zu erbauen, um Brennmaterial
einzusparen. Ein Bedarf an Ziegeln sei
jedenfalls gegeben; grosse Einklinfte fUr den
Staat wăren nicht gegeben; da aber diese
Branche im Steigen begriffen war, liesse sich
ein Gewinn erhoffen.

Der vierte Teii mit vier Hauptthemen
Der vierte und letzte Teii beschăftigt sich mit
dem Thema „Von der Verwaltung des Lan des " 96 •
Er ist wieder in vier HauptstUcke unterteilt und
diese in Abschnitte und Paragraphen.
a: Die kaiserlich-konigliche Landesverwaltung:
Der erste Abschnitt: Dienstanweisung (§ 1);
Ordnung (§2). Der zweite Abschnitt: Hierarchie
der Bediensteten und deren Besoldung (§ 1). Der
dritte Abschnitt: Abteilungen der Behorde:
Buchhalterei (§ 1); Kanzlei und Registratur (§2);
Kassa
(§3);
Visitation
(§4);
Provinzialkommissarius (§5); Fiskus (§6);
Husaren (§7). Kempelen fand, dass die Anzahl
der Răte festgesetzt und auch berlicksichtigt
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Ibidem, foi. 80.

werden mlisste, um einen Ersatz for die
hăufigen, krankheitsbedingten Ausfallen zu
haben. Bei der Wahl der Răte sollte nur
diejenigen in Frage kommen, die ausreichend
Kenntnis von Land und Leuten hătten. Was die
Aufgaben der Landesadministration wăre,
wUrde von oberster Stelle festgesetzt; ebenso
die Besoldung der einzelnen Beamten und ihre
Aufgaben. Einen grol3en Mangel stellte er beim
angestellten Buchhaltungspersonal fest; eine
Vereinigung von Kanzlei und Registratur wăre
angebracht, eine gut funktionierende Kassa
ebenfalls; Visitationen wăren wlinschenswert.
Dem
Provinzialkommissar
obliege
die
Oberaufsicht liber die Stral3en, BrUcken, das
OberfUhren der Heu- und Haferlieferungen fUr
das Milităr. Die 12 Husaren, die bei der
Landesadministration angestellt wăren nicht
mehr notwendig, sie sollten sich um die
Sanierung ihrer baufalligen Kaserne klimmern.
b: Verwaltungsămter und ihre Bediensteten:
Personal (§I); Aufgabe der Verwaltungsămter
(§2); KUnftige Einrichtungen ( §3 ); Rechnungen
und Rechnungsauszlige(§4); Gefalle (§5);
Admin istrierung der Gerechtigkeit ( §6); Am stage
(§7); Visitationen der Verwalter (§8); Obergabe
(§9); Kaution (§10); Unterverwalter (§11);
Praktikanten (§ 12); Oberkneesen (§ 13 );
Dorfrichter
oder
Kneesen
( § 14)
und
Pensionswesen (§ 15). Der Personalstand bei den
Verwalterămtern wăre mit einem Verwalter,
einem
Gegenschreiber,
zwei
bis
vier
Unterverwaltern, einem Amtsschreiber, einem
besoldeten Praktikanten, einigen Oberkneesen,
ein igen H usaren und einem Arrestantensch Iiel3er
ausreichend. Die Aufgaben wăren Geld- und
Steuereintreibung, der Zehnt, Frondienste und
auszuschreiben
und
die
Vorspann
Gerichtsadministration. Was jedoch letztendlich
in Frage kăme, wăre Aufgabe der Behorde in
Wien, wie sie die Landesadministration aufbauen
will. FUr Rechnungen und Extrakte wăren
gedruckte
Formulare
zu
verwenden;
Amtsmissbrauch wăre schwer zu bestrafen. Ftir
eine strenge Einhaltung der vorgeschriebenen
Tage zur Ablieferung der Steuergelder an die
Hauptkassa im Temeschwar wăre zu sorgen;
Gerichtsbarkeit bei Verwalterămter wăre zu
tiberlegen; Amtstage sollten eingefUhrt werden,
wo auch ein Richter zugegen ist; Visitationen der
Verwalter sollten durch die Administrationsrăte
erfolgen. Bei Todesfall eines obersten Beamten
mlisste eine Revision dieses Amtes erfolgen,
dann erst sollte ein neuer eingesetzt werden.
Kempelen erhob die Forderung nach einer
Amtskaution fUr Beamte. Falls Unterverwalter
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keine Aufgaben in ihrem Amt besăf3en, wăre
ihnen eine neue Aufgabe zuzutei ten z. 8. Polizei.
Praktikanten di.irften nur dann aufgenommen
werden, wenn sie die notige Ausbildung und das
Wissen hătten. Das Amt der Oberkneesen sollte
abgeschafft, oder bei Todesfall nicht mehr
nachbesetzt werden. Da dies ein Amt war,
welches fUr Walachen und Raizen die einzige
Moglichkeit darstellt in die Verwaltung zu
kommen, mi.isse man ihnen das Recht einrăumen,
Studien fUr eine Qualifikation zu erwerben.
Dorfrichter und Kneesen wurden von der
Dorfgemeinschaft gewăhlt. Ihnen oblag die
Eintei lung fUr den Zehnt, Vorspann, Quartier und
Frondienste.
Forderung:
nur
integre
Person Iichkeiten soli ten aufgenommen werden.
Es wăre genau festzulegen, wie lange derjenige
dieses Amt inne haben sol lte, wie weit seine
Machtbefugnisse gingen, welche Pflichten er
haben sollte, wie die Geschworenen beschaffen
sein sollten. Ein nicht minder wichtiges Thema
erschien Kempelen die Regelung der Pension,
auch fUr die hinterbliebenen Familienangehorigen; wenn keine Pension ausgezahlt wird,
welche Gnaden- und Abfertigungszahlungen
geleistet werden sollten.
c: Bauwesen: Baudirektion ( § 1); Bauplăne
und Kostenvoranschlag (§2); Welche Bauten
der Verwaltung
gehoren
di.irfen
(§3);
Baurechnungslegung (§4); Ricordaposten (§5);
Wasserbauten ( §6) und neue lnstruktionen ( §7).
Die im Banat auf Kosten des Ărars errichteten
Bauwerke waren Kirchen, Verwalterămter,
Kasernen,
Mautund
Salzămter,
Beamtenwohnungen, Contumazhăuser und
Fruchtstadel. Da es dabei nicht nur um die
Neuerbauung ging, sondern auch um die
San ierung alter bestehender Bauten oder
Reparaturarbeiten, wăre zu i.iberlegen, ob nicht
ein eigenes Amt fi.ir die Baubehorde bezw.
Baudirektion geschaffen werden sollte. Zu
diesem Behufe sollten alle im Lande
befindlichen Kameralgebăude erhoben, ein
Grundriss angefertigt werden - eventuell auch
ein Modell, um die Bauart und die Preise
einheitlich
zu
gestalten.
Der
Landesadministration konnte man eine gewisse
Summe zur Verfi.igung stellen, i.iber die sie bei
kleineren Betrăgen sofort verfi.igen konnte,
grof3ere mi.i13ten erst genehmigt werden; dies
betreffe d ie Baurechnungen bei Errichtung ei nes
Neubaues. Sogenannte Ricordaposten sollten
beglichen werden. Unter die Baudirektion
konnten auch jene Gebăude und Bauwerke wie
Kanăle, Schleusen, Dămme, Wasssermaschinen
etc. fallen. Ein Provinzialingenieur mit einer
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Besoldung von 600 Gulden wăre als
Baudirektor ausreichend bezah lt.
d: Impopulation: Die lmpopulation im
allgemeinen (§ 1); Zweierlei Ansiedelungsarten
(§2); Ti.irkische lmigranten (§3) und die
Ansiedelung der walachischen und raizischen
Nachkommen = „innere Yerbreitung" ( §4 ).
Kempelen berief sich auf seine, ein Jahr zuvor
verfasste Relation, die genau die Schwachpunkte
und Verbesserungsvorschlăge im dritten Teii
aufzeigte. ln der vorliegenden erweiterte er die
Arten der Einwanderung um die tUrkische
Bevolkerung und durch eine „innerliche"
Yermehrung und Verbreiterung des Volkes. Die
betraf die Walachen und Raizen. Er erhob die
Frage, ob es i.iberhaupt ratsam wăre, eigene
Werber in die Ti.irkei zu entsenden. um Leute
anzuwerben und zu welchen Bedingungen diese
Menschen einwandern konnten? Unter der
„innerlichen" Vermehrung verstand Kempelen.
dass die verheirateten Kinder der walachischen
und raizischen Familien eigene Wohnungen
beziehen und nicht, wie sie es gewohnt waren, in
einem Haus zu flinf und sechs Parteien zusammen
wohnen sollten. Eine Anregung dafi.ir wăre ihnen
Begi.instigungen einzurăumen wie z. B.
Befreiungen von einer Antizipation bei einer
Neuvermessung von Gri.inden, wo sie ihre Hău ser
bauen sollten.

Kommissionsprotokoll von Eugen Graf
Wrbna
Die katastrophalen Zustănde im Banat
zwangen den schwerfal Iigen Verwaltungsapparat
von Wien aus Verordnungen zu erlassen, in der
Hoffnung, dass sie greifen mogen. Die
kempelenschen Relationen wurden bei Sitzungen
der Hofkammer in Wien diskutiert und der
Kaiserin vorgelegt. In den vierTagen vom 20. bis
24. Mărz 1769 tagte die Wiener Kommission
unter dem Vorsitz des Vizeprăsidenen Eugenius
Graf von Wrbna i.iber die von Kempelen
eingereichte Relation „ Grundrij3 zu einer

Systematischen
Landes=Einrichtung
des
Temesvarer Banats. Endergebnis war das
„Protocollum Commissionis dd. 20.21.22.23. et
24 Martij 1769 Ober das von dem hungarischen
Ho/ Kammer Rath v. Kempelen unter dem Titel:
Grund Riss zu einer Systematischen Landes =
Einrichtungdes Temesvarer Bannats eingereichte
Elaboratum. Eugenius Graf von Wrbna". 97
'" HKA Wien: HS 997: Protocollum Commissionis dd.o
20.21.22.23. et 24.t Martij 1769 Ober das von dem hungar.
Kammer Rath v. Kempelen unter dem Titel: Grund Ril3 zu
Systematischen
Landes
Einrichtung
des
einer
Temeschwarer Bannat's eingereichte Elaboratum, foi. 2f.

Anwesende der Sitzung waren Graf ClaryAldringen, Baron Stupan, Hertelli, von
Kempelen; als Sekretăr dienten N iehs und als
Konzipist Widermeyer. Schon im Jahr 1768
ergingen Reskripte und Resolutionen an das
Banat
und
d ie
dort
betriebene
Einwanderungspolitik; auf die bezog sich die
Kommission in der Beantwortung und in der
Stellungsnahme auf die kempelensche Relation.
Der erste Schwerpunkt, der von der
Kommission behandelt wurde, war, die in
beiden Relationen von Kempelen immer wieder
geforderte Frage der raschen Grundausmessung
und -zuteilung an die Zuwanderer. Kempelen
wurde hierzu in den Wochen, bevor diese
Kommission tagte aufgefordert, nochmals
schriftlich Stellung zu beziehen - was er aber
nicht tat. Er verwies auf die abzuhaltende
Kommission bei der er sich dazu mi.indlich
ăul3ern wollte, was vom Vizeprăsidenten nicht
gutiert wurde:

... dem Hungar. Hof=Kammer=Rath v.
Kempelen cine weitere nothwendige Frage
schriftlich gestellet, diese und mehr andere
Fragen aber nicht schriftlich beantwortet, und
wegen
diesfălliger
Unterlassung
die
Entschuldigung beygebracht worden seye, wie
er v: Kempelen der Meynung gewesen, iiber
samentliche an ihn gestelte Fragen in der
gegenwărthig.
Commission sich mundlich
ăussern zu kănnen. Worauf ich Vice Praesident
Graf Wrbna erinneret habe, da solches wieder
die vorgeschriebenen Ordnung seye. und die
schri.ftliche Vota von allerhăchsten Orte
anbefohlen sind. 98
ln
diesem
Punkt
gab
es
Auffassungsunterschiede. Einig war man sich,
was die Schnelligkeit der Ausmessung und
Zuteilung betraf. Die Kommission befand nicht wie Kempelen es forderte, dass eine
Einteilung der Bauern in Ganze, Viertel und
Halbe Bauern nicht ratsam wăre, sondern man
eine einheitliche Gro13e bestimmen und nach der
Beschaffenheit des Bodens vorgehen sollte.
Hiezu wăre eine Einteilung in drei Klassen
notwendig, was sich auch durch die notwendige
Menge bei der Aussaat der Feldfrucht ergab.
Wird einem Bauern Land von guter Qualităt
zugewiesen, so wăren ihm 20 Joch insgesamt ftir
Baugrund, Felder, Wiese und Weide zuzuteilen,
bei mittlerer Qualităt 30 Joch und bei schlechter
bis zu 40 Joch. Kempelen musste hierzu noch
eine Einwendung gemacht haben, denn wie das
Protokoll aufweist:
'" Ibidem, foi. 4v.

... ungeachtet d. Hungar. Hof=Kammer
Rath von Kempelen dageg. cine Einwendung
gemachet und vermej)net hat. nic/11 alle Bauern
gleichzusezen, weilen einige derenselben vieles
Vieh besizen: folgsam auch eines grăsseren
Grundes năthig hătten; Jn diesem Fall wiirde
5ich nach Umstănden jederzeit ein Ausnahm
machen, und einige Griinde vorbehalt. lassen.
welche nach Erfordernuss zugetheilet ad
verpachtet werden kănnten ... 99
Als Einheitsmal3 fi.ir die Fruchtausmessung
galt nach wie vor der Metzen,jedoch erfolgte die
Umbenennung
von
„Prel3burger"
in
„6sterreichischer" Metzen. Den Beginn der
Vermessung wăre im Lugoscher Distrikt zu
machen, wo walachische, raizische und deutsche
Kolonien in einer bergigen, waldreichen Gegend
lebten und dann im Lipovaer Distrikt
fortzusetzen. Der Vorschlag von Kempelen,
Bewohner, die einem Beruf nachgingen wie
Schulmeister, Priester, Popen, Wirte und dgl.
ebenfalls mit Grund zu versehen, wurde
abschlăgig behandelt. Ein katholischer Pfarrer
hătte keinen Grund notwendig, da er ein Deputat
in Form von Naturalien erhielt. Was die Popen
betraf, mi.isse eine eigene Regelung aufgestellt
werden. Schulmeistern sollte ein doppelter
Hausgrund bezw. zwei Joch Wiesengrund
zugeteilt werden. Was die Wirtshăuser- und
Fleischbankeninhaber anging, so wăre ein
Unterschied zu machen, ob sie Domanialbesitzer
oder Privatunternehmer waren. Bei den
Domanialbesitzern wăre ein Grund zuzuteilen,
bei den Privaten jedoch nicht, da sie sich
ohnedies in den Hăndern der Bauern befanden.
Brauhăusern wăre kein Grund zuzuteilen. Die
Aufteilung der Felder, wo und was geptlanzt oder
brach liegen soli, wăre den Bauern zu i.iberlassen.
Einstimmig aber nahm man den Vorschlag von
Kempelen an, was die gemeindeeigenen Gri.inde
und Weiden betraf. Die Erbfolge war eindeutig:
dem ălteste Soim wăre es zu i.iberlassen, ober sein
Erbe antreten wolle oder nicht. Wăre dies nicht
der Fall, so mi.il3te der neue Besitzer die anderen
Geschwister anteilsmăl3ig ausbezahlen.
Auch die sumpfigen Gebiete wăren zu
vermessen, das Abbrennen des Rohres zu
verbieten, damit in Ermangelung von Holz als
Brennmaterial das Rohr als solches verwendet
werden konnte. Was das Torfstechen, die
Verwendung des Strohs, d ie Pflanzung
schnellwachsender Băume betraf, so sollte
dieses Thema der okonomischen Abteilung
i.ibertragen werden.
99

Ibidem, foi. 6.
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Themen wie Kriegsverfassung, Milităr,
Kasernen, Proviant, Hafer- und Heulieferungen,
Yorspann und Marschrouten wăren dem
Kriegsministrium zu i.iberlassen; ebenso das
Thema Justiz. Hier empfahl man lediglich,
einen Arzt in die Gefangnisse zu entsenden, der
den Gesundheitszustand der Gefangenen
regelmăl3ig zu
kontrollieren hatte. Eine
Resolution vom 3 I. Dezember 1768 wăre
diesbezi.iglich auch schon ergangen.
Die Sicherheitsfragen wăren geklărt und wăren
auch rechtl ich gut abgesichert. Wenn
Rechtsbri.iche nicht in den Vollzug gekommen
wăren, wăre es ein Versehen der Administration
des Banats gewesen. Verbrecher wi.irden zur
Abschreckung offentlich hingerichtet. Die
Bewohner zu entwaffnen wăre unnotig da man
im Begriff war, eine neue Verfassung fi.ir das
Land zu erlassen und hierin Bezug genommen
werden wi.irde. Man war auch der Ansicht, die
von Kempelen berichteten Vorfalle wăren nicht
der Rede wert und einschichtig gelegene Hăuser
konnen nicht geschliffen werden, man werde
aber Bedacht darauf nehmen und zuki.inftig
solche von vornherein zu verbieten. Die
Mal3nahmen die Kempelen vorschlug, den
Pferdediebstahl
durch
eine
spezielle
Brandmarkung der Tiere einzudămmen, fand die
Kommission
bedenklich,
man
mi.isste
diesbezi.iglich andere Vorkehrungen treffen.
Diese von Kempelen geforderten Mal3nahmen
wi.irden im Handel und beim Verkauf der Tiere
hinderlich sein. Bezi.iglich des Schubes wurde
angemerkt, dass er laut allerhochster Resolution
eingestellt wurde. Das Arbeitshaus betreffend:
von der neuen Administration wăre eine
Neuregelung zu treffen und auch die Frage zu
erortern, ob es zu erweitern wăre und welche
Deliquenten dort eingeliefert werden sollten.
Was den allgemeinen Gesundheitszustand
der Einwanderer und anderer Bevolkerungteile
betraf, wăren die Anordnungen der Sanităts
Hofdeputation zu befolgen; diesbezi.iglich
wăren auch schon verschiedene Anordnungen
ergangen. Die Neuerrichtung von Spităler
scheitere aber an der finanziellen Moglichkeit,
da der Geldfond dazu nicht ausreiche. Auch
hătten die bisherigen Erfahrungen bewiesen,

„daj3 die gulen Sitten durch gule Schullen
verschafet werden miissen" 101 • Man stUtzte sich
in weiteren Aussagen auf den Bericht von
Daniel Lazarini, der grund legende Massnahmen
forderte. Die Grundforderung dieses Berichtes
war, in jedem gr613eren Dorf einen „ti.ichtigen"
Lehrmeister anzustellen, der auch gleich das
„Notariat"
damit waren angefallene
Schreibarbeiten der Gemeindeverwaltung
gemeint, zu versorgen hătte; in den Schulen
wăre der Katechismus in der Muttersprache zu
lehren, ebenso das Rechnen, Lesen und
Schreiben. Die Gemeinde hătte fi.ir die
Besoldung der Lehrer zu sorgen. Laut einem
Bericht vom 17. September 1768 wăren im
Banat schon 66 Schulen, die 1129 Kinder
besuchten. Eine Resolution von 7. Jănner 1769
sah vor, dass in jedem Dorf in dem sich 60
Haushalte befanden, auch eine Schule errichtet
werden sollte, wo ein Schulmeister den
Unterricht versah. lhm sti.inde eine Besoldung
von 30 Gulden jăhrlich zu. Bei gr613eren
Ortschaften mit liber 60 Haushalte mi.il3ten dem
Lehrer 40 Gulden und bei einer aus I 00
Haushalte bestehenden Gemeinde 60 Gulden an
Gehalt bezahlt werden.
Ein wichtiger Punkt war die Abfassung der
Schulbi.icher in der jeweiligen Muttersprache
der Schiller. Dabei wăre sowohl die cyrillische
als auch die Lateinschrift im Druck zu
verwenden. Diese Bi.icher sollten auch
Gedichte, Gebete und Lieder enthalten. ln den
Stădten
Temeschwar, Theresiopel, Grol3
Becskerek, Werschez, Lugosch, St. Miklos,
Carancebes, Weil3kirchen und Csakova wăren
Hauptschulen zu gri.inden, die fi.ir die
einheimische Bevolkerung gedacht waren, um
ihnen die Moglichkeit zu geben, sich eine
gew1sse Schulbildung anzueignen. Diese
Schulen wăren deutschsprachig gefi.ihrte
Ausbildungsstătten ftir die walachischen und
raizischen Studenten. Das erste Schuljahr wăre
vom Ărar zu bezahlen.

Das năchste grol3e Themengebiet, welches
abgehandelt wurde und auch Kempelen ein
Anliegen war, war die Schulbildung und die
Sitten. Hier fand die Kommission anzumerken,

Und auf solche Weise wiirden mit der Zeit
aus dem Nationalisten gute Kneesen,
Schullmeister auch Amtsschreiber und
dergleich. subalterne Beamte entstehen; Zeigten
einige der vermdglichen jungen Leute eine
besondere Neigung zu den Studium, So hătten
Sie nach einmall gefasten Deutsch. Sprache
ohnehin die Gelegenheit sich ad Studia in
Temeswar zu verlegen, wo die ersten Sechs
Schullen durch die ex aerario bezahlte Jesuiten
unentgeltlich tradiret werden; das in Bannat

11111
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„daj3 derzeit dergleichen Anstalten in dem
Bannat noch nicht ndthig sind" 100 •

Ibidem, foi. 20v.
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Ibidem, foi. 21 v.

nâthige Polizeji und Oeconomie =Weesen aber
wird von dortigen jungen Leuten an besten beji
den Verwalter=Amtern, wenn man solche mit
geschickten, und erfahrenen Beamten /: worzu
Băhmische und Măhrische Wirtschaffts Beamte
vorzuglich tauglich sejin dărften :/ besezet,
erlehrnet werden kănnen, besonders, wenn
einmall die Verwalter=Amter eine gute, und
bundige Aniei/ung, nach welcher Sie jurgehen
mussen, haben, massen nicht alle theoretische
Sătze sich in )eden Lande, mit Nuzen in
Ausubung bring. lassen. 10 "
Um die Kinder und Eltern zum Schulbesuch
anzuregen, wăre es gut, sie durch die jeweilige
Yerwaltung mit kleinen Gescheken oder
Kleidungsstticken zu kodern; ei ne Kopfsteuer bei Weigerung die Schule zu besuchen, wăre
nicht zielfi.ihrend. Wăhrend der Erntezeit wăre
der Schulbesuch einzustellen, jedoch nach
dieser Zeit war er wieder vorgeschrieben.
Daniel Lazarini sei als Schulinspektor mit
einem jăhrlichen Gehalt von 600 Gulden
anzustellen,
nebst
einem
zweifachen
Heudeputat aus 12 Schober Heu bestehend. Die
Religionsfrage und der Unterricht dazu wăre
von der Illyrischen Hofdeputation zu klăren. Die
deutschsprachige Bevolkerung war auf die
Verordnung der allgemeinen Schulpflicht die
vor der Einfi.ihrung stand, zu verweisen.
Die Yerbesserungen in der Landwirtschaft
wurden dem Hofrath von Kozian i.ibertragen. Er
mi.isse nach Lokalaugenschein die Entscheidung
treffen, wo am gi.instigsten der Weinbau,
Plantagen, Ackerbau
und
ebenso
die
Feldrainbepflanzung angelegt werde. Er wăre
auch
zustăndig
dafi.ir,
Untersuchungen
anzustellen, warum der banatische Wein in
seiner Konsistenz nicht haltbar war. Ein
weiteres Thema war die Brandweinherstellung:
hier fand man, dass sie sich schwer unterbinden
liel3e. Es wăre vorteilhaft, nach dem Yorbild
Englands
vorzugehen
und
die
„Ausschweifungen"
nach
i.ibermă13igen
Alkoholgenul3 zu verbieten. Dort konnte man
dem Rum- oder Rackgenu13 auch nicht Herr
werden, also wurde nicht das Getrănk verboten
sondern die darausfolgenden Exzesse.
Yiehzucht: die „wilde" Yiehzucht, wie
Kempelen sie bezeichnete, wăre nach Ansicht
der Kommission beizubehalten, da sie ftir einen
Teii der Bevolkerung Nahrungsquelle und
au13erdem Steuereinnahmen waren und in das
Fachgebiet der Okonomie fiel. Ein Vorschlag
dahingehend wăre, Meierhofe zu errichten.
1112

Ibidem, foi. 28ff.

Pferdezucht: Hier gab es vorgeschriebene
Punkte die jedoch nicht weiters aufgegriffen
wurden, die Vorgangsweise des Salzeinnehmers
Neumann war richtig. Die Schaf- und
Ziegenzucht betreffend war man mit den
Yorschlăgen Kempelens einverstanden. Der
Schweineimport sowohl als auch -export
erzielte gro13e Gewinne. Ein grol3er Anteil der
Tiere stammte aus der Ti.irkei. Da die Schweine
in die Eichenwălder getrieben wurden,
verschaffte dies dem Kameralgefalle eine gute
Einnahmequelle.
Beim Manufakturenwesen berief sich die
Kommission
auf
die
verschiedene
Yerordnungen, welche in den vergangenen
Jahren erlassen wurden,jedoch war man mit der
Weisung des Kommerzes - keine neue
Glashi.itte im Banat zu errichten einverstanden
und die schon bestehende auch nicht weiter zu
fOrdern. Der Fărbepflanzenanbau - Waid- und
Krapppflanzung: Kempelen ist der Fachmann
und eine weitere Oberlegung wăre es wert,
lnteressierte zum Anlernen nach Apatin zu
schicke, um dort das Handwerk und die
Yerarbeitung zu erlernen. Ein Botaniker wăre
ebenfalls in das Banat zu entsenden, damit er die
Pflanzen und Krăuter untersuche und sie in
einem Buch zusammenfasse. Das von
Kempelen verfasste Buch i.iber den Hanfbau
wăre neu aufzulegen. Trotz seiner Bedenken
wegen der klimatischen Yerhăltnisse sollten
Olivenbaumpflanzungen vorgenommen werden.
Keine nennenswerte Bewerkungen gab es zu
den Themen Tierhăuteverarbeitung - ein
Ausfuhrverbot war bereits erlassen worden,
Maulbeerbaumzucht,
lmkerei
und
Wachsherstellung, Metal le und Mineralien.
Handwerker
waren
nach
der
Die
Generalverfassung der Zi.infte der deutschen
Erblănder zu behandeln. Man hoffte jedenfalls,
dass trotz des schlechten Rufes des Banats
Handwerker dorthin auswandern wollten.
Dieser Zuzug wi.irde sich auf die hohen
Produktpreise regulierend auswirken. Eine
Oberlegung wăre es wert, einen Fond zu
schaffen, aus welchem ein Krankenhaus ftir
Handwerker errichtet werden konnte. Das
Problem der Taglohner sei eine Aufgabe der
neuen Landesverwaltung.
Auch
in
Wien
hatte
man
die
Unzulănglichkeiten
der
neugegri.indeten
Handelsgesellschaften
erkannt.
Yerbesserungsvorschlăge wolle man hier nicht
erteilen, diese wi.irden auch in die Kompetenz der
neuen
Landesverwaltung
fallen.
Ein
Wechselgericht wurde wiederholt durch mehrere
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Resolutionen angeordnet; war bis dato noch nicht
eingerichtet worden, was an der damaligen
banater Administration tag.
Das Straf3enwesen, Bri.icken, Damme und
Oberfuhren ware Sache des Hofkriegs- und des
Kommerzienrates, hinge aber hauptsachlich
davon ab, wie weit das Kartographieren schon
geschehen ware. Was das Wassserbauwesen
anging, so waren die Fremautischen Gutachten
in Betracht zu ziehen. Der Frachtlohn wiederum
war eine Angelegenheit der neuen Yerwaltung.
Vorsorgemaf3nahmen
bei
Nahrungsmittelmangel
wurden
schon
angeordnet. In Temeschwar wurde ein Magazin
errichtet und dieses unter die Verwaltung eines
Provisionsamtes gestellt. In den Distrikten
wurde die Errichtung von Hambars befohlen.
Entschadigungen bei Mi/3ernten, Unfallen und
Yerungli.ickten ware als Unterpunkt in das
Kontributionsschema
einzubinden.
Empfehlung: Sich an die Vergi.itungen, wie sie
in den deutschen Erblanden gebrauchlich
waren, zu halten. Was die Bemaf3ungen und
Gewichtsbenennungen anging, so wolle man
eine einheitliche Bezeichnung und Eichung
schaffen. Hausieren und Zwischenhandel ware
zu verbieten; Jahr- und Wochenmarkte fielen in
die Kompetenz der neuen Landesverwaltung
oder des Kommerzes. Die Besteuerung von
verschiedenen Nahrungsmitteln und die
Kontrolle dari.iber ware ein Bereich der neuen
Polizeiordnung. Post- und Beforderungswesen
ware
von
der
kaiserlich-koniglichen
Hofkammer generell zu klaren. Solange keine
Gasthauser mit Oberr:achtungsmoglichkeiten
fi.ir Reisende im Banat besti.inden, hatten die
Verwalteramter diese Beherbergungsdienste
weiterhin zu versehen.
Das Problem gute Dienstboten zu bekommen
ware moglich, da der Schub 1768 eingestellt
wurde.

Nachdem vermăg allerhăchster resoluon
[Resolution} der bishero von hiraus beschehene
Schub in das Banat eingestellet worden; als
werden kiinfftig keine liederliche Leuthe, od.
Vagabunden hinab gelangen, folgsam andere
ehrliche dienstboten die biflherigen abscheu
verliehren, sich in d. Banat zu begeben; nebst
dem ist auch zu hoffen daj3 der Mangel an
Dienstboten aujhăren werde, weilen die
lmpopulation des Banats seif einigen Jahren sich
nahmhaft vermehret hat, wodurch a/so dem Ubl,
wider welches in ansehen der dienstbothen
immer geklaget worden, abgeholfen seyn wird. 103
1111

Ibidem, foi. 51 f.
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Bei der Abfassung der neuen Polizeiordnung
fi.ir das Temeschwarer Banat mi.if3ten neue
Dienstbotenverordnungen inkludiert werden.
Ein weiterer Hauptpunkt der Komrnission
war das Finanzwesen, Kontributionszahlungen
und Geldanlagen. Hier stand wieder die
Forderung nach einer raschen Yermessung des
zu vertei lenden Lan des.
Die Steuern, die ein Bauer zu bezahlen hatte,
hingen vorerst von der Ausmessug der Gri.inde
ab. Erst dann konnte i.iber die weitere
Yorgangsweise entschieden werden. Noch eine
wesentliche Forderung war: Die Einfi.ihrung von
Grundbi.ichern; dies mi.isse per kaiserlichkoniglicher Resolution erfolgen. Ebenso betraf
es die Ri.ickstande der Kontributionszahlungen,
die bei Nichtzahlen eine Exekution nach sich
zog. Erst wenn die Ausmessungen voi lzogen
waren, konnte bestimmt werden, wann die
General- und Partikulargeldabfi.ihrungen, die
Festsetzung der Termine etc. zu geschehen habe.
Die Kommission dachte daran, die mahrische
Instruktion als Richtschnur zu nehmen; die
Kontributionserhohung wolle man vorher nicht
andenken. Was die Zahlungsbefreiung betraf,
werde nach dem Generalgrundsatz, welcher fi.ir
alle Lander gi.iltig war, gehandelt werden; dazu
zahlte man auch das Banat. Die orthodoxen
Geistlichen betreffend: Das „Synodo graeci
Ritus n:u:" mi.isse abgewartet werden, welches
bis zum Zeitpunkt der Tagung der Kommission
jedoch nicht erfolgte.
Wer auf3er den Bauern noch kontribuieren
sollte, ware nach der Generalinstruktion zu
bestimmen, ebenso die freiwilligen Beitrage. Die
Judenfrage und Judentoleranztaxe betreffend,
ware
die
neue
Landesadministration
aufgefordert, eine neue Verordnung zu treffen, da
die alte es nicht zuwege gebracht hatte, alles in
den Griff zu bekommen. Von seiten der
Hofkammer wurde ein Revisor namens Wolf aus
der
Buchhaltungsabteilung
ins
Banat
abgeschickt, der nach seiner Ri.ickkehr
Yorschlage bezi.iglich der Abrechnung und
Rechnungslegung vorlegen musste; das betraf
gleichfalls die Abrechnung der Landgemeinden.
Diese sollten nicht mehr fiir Zahlungsri.ickstande
einzelner haftbar gemacht werden.
Die landesi.iblichen Zehntabgaben waren
vorlaufig beizubehalten. Pauschabgeltungen
waren erst zu regeln, wenn eine ordnungsgema/3e
Grundverteilung
vorgenommen
wurde.
Loskaufen vom Zehnt kame auf bestimmte
Bedingungen an, die jedoch nicht naher erlautert
wurden. Auch das sogenannte „Aufgabachtel"
bei der Zehntabfiihrung ware zwar nicht richtig,

konne aber beibehalten werden. Restliche Fragen
wie Transport der Zehntfrtichte, Vergtitung, und
Beschwerden der Untertanen wurde auf die
allerhochste Kommissionsrelation verwiesen.
Der Verkaufspreis konnte im Moment nicht
bestimmt werden, dartiber sei spăter zu
entscheiden. Was die ,,Oberlassung der Frtichte
der Handlungs=Compagnie" betraf, war diesfalls
der Vorschlag schon gemacht worden. Jăhrlich
mtissen der Handelsgesellschaften 30000 Metzen
FrUchte verabfolgt werden, solange die
Oktroidauer - Verbrauchssteuer auf eingeftihrte
Lebensmittel- anhălt. 10 " Die verschiedenen Heuund Fruchtlieferungen an die Bergwerkstădte
wurden mit dem Departement in Montanisticis
verhandelt. Vorratshăuser wurden bereits gebaut;
die
Zehntbefreiung
der
Popen
wurde
eingeschrănkt.

Was den Frondienst betraf, so war die
Kommission einer Meinung, dass er bereits
geregelt war. Er wurde nur ftir Arbeiten in
Anspruch genommen, die in Zusammenhang
mit und um Wasserbaumassnahmen standen.
Dieser Dienst wăre ausreichend bezahlt, um
einen Ausgleich zu etwaigen Einbussen
jeglicher Art zu schaffen. Man gestand aber ein,
dass es Unregelmăl3igkeiten gab und Abhilfe
damit geschaffen werden sollte, indem man eine
ordnungsgemăl3e Registrierung befah 1.
Der Vorschlag Kempelens, ein einheitliches
Schema bei der Vorspannpfl icht zu schaffen
wurde von der Kommission aufgegriffen und an
die verantwortlichen Stellen im Milităr
weitergeleitet,
dies
betraf
den
Provinzialkommissarius Herdt.
Die năchsten Punkte, Bergwerke, Heu- und
Fruchtlieferungen, Salzwesen und Maut, die
Kempelen in seinem Elaborat ansprach, wurden
von der Kommission so beantwortet, dass man
sich diesbeztiglich mit den zustăndigen
Hofstel len bereits in Verbindung gesetzt und
tei lweise Antworten schon erhalten habe,
manche aber noch
ausstăndig
waren.
Fiskalităten,
die 1m allgemeinen vom
Landesft.irsten,
der
zugleich
der
Grundeigenttimer war, vergeben wurden, wăren
nach dem Jus Austriacum zu behandeln.
Um eine bessere Nutzung der Prădien zu
schaffen, wăre man prinzipiell mit der
Versteigerung einverstanden. Hierauf zielte
auch der Vorschlag von Kempelen ab. Um sie
besser verteilen zu konnen, wăre eine vorherige
Vermessung notwendig. Hiervon wăre Ingenieur
Oberstleutnant
Elmpt
zu
verstăndigen.
'"'Ibidem, foi. 59v.

Beschwerden gegen den Vorsitzenden des
wăre
nachzugehen. Der
bestehende Vertrag wăre mit Georgi - 23. April
- zu ktindigen und ein Termin ftir die
bevorstehende Versteigerung festzusetzen;
ebenso die Zahlungstermine der Verpachtungen.
Weiters wăre darauf zu achten, dass Beamte
aktiv als Arrendatoren nicht daran teilnehmen.
Ihnen war es verboten, offentliches Gut zu
erwerben; Monopolstellungen einzelner Păchter
waren ebenfalls zu vermeiden, denn davon
hingen die Viehlieferungen nach Wien ab. Wăre
dieser Flul3 unterbrochen, kăme es zu einer
erheblichen Verteuerung des Rindfleisches auf
den Wiener Mărkten, und das war nicht
erwtinscht, denn
Prădienvereines

.. .die monopolien aber iiberhaupt, und
insonderheit aus der Ursache zu vermeiden
seyen, damii die Heraujlieferung der Ochsen
zum Behuf der hiesigen Residenz=Stadt nicht
gehemmet
und keine
theuerung des
Rindjleisches verursacht werde, gleichwie aber
;eden Unterthan in particulari zu gestatten
wăre, sich in die Pachtung einzulassen, so
scheint hingegen nicht răthlich zu seyn, dafi die
Dorfs=Gemeinden in concreto einige praedien
in arenda nehmen, massen dieselbe andurch
verleitet werden, ihre eigenen Wirtschajien zu
vernachlăssigen, im iibrigen ist den Beamten
durch allerhăchster resoonen [Resolutionen}
ohnedem schărfest verbothen, in Pachtung
einzutretten. 105
Ober das katastrophale Wald- und
Forstwesen war man informiert, denn Graf
Schlick hatte schon der Hofkommission einen
Bericht erstattet. Am I O. Mărz des Jahres wurde
man in dieser Angelegenheit bei Maria Theresia
vorstellig; eine Verordnung darUber wurde
bereits erlassen. Es war dringend notig, sofort
Mal3nahmen zu ergreifen. Die Kommission
beschloss, die im Banat unfahigen Beamten aus
ihrem Dienst zu entlassen und durch fahigere zu
ersetzen. Als Durchfiihrender wurde Freiherr
von Mal3enbach von Maria Theresia dazu
ernannt. Abhilfe bei diesem Missstand zu
schaffen erhoffte man durch bohmisches
Personal. Ihnen sagte man gute Sachkenntnis in
der Verwaltung nach. Das Jagdwesen unterstand
der neuen Verwaltung; dementsprechende
Erlăsse
mtissten
an
die
einzelnen
Distriktsverwaltungen ergehen. Dem Milităr
und den Beamten wurde es verboten, in den
Wăldern zu jagen, zumindestens solange, bis
sich der Tierbestand erholt hatte. Das bei
ws Ibidem, foi. 67v-68.
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Temeschwar befindliche Gehege wăre wieder
herzurichten, dam it der Verwaltungsprăsident
und seine Răte zu ihrer Erbauung der Jagd
nachgehen konnten. Wenn der Prăsident es
wolle, konnte das Jagdhaus als seine Wohnung
dienen.
Der Weinausschank, die Fleischbank bezw.
Fleischverkauf,
Brauhăuser
und
die
Brandweinkesselsteuer
fielen
in
das
Aufgabengebiet der neuen Landesverwaltung;
Fischerei und Teichnutzung waren ebenfalls von
ihr zu regeln. Mittlerweile wurde aus
pol itischen Grtinden ein Verbot erlassen, dass
aus Obst Brandwein hergestellt wurde.
Was die Errichtung von Mtihlen betraf, hinge es
von einem Lokalaugenschein der neuen
Verwaltung ab. Die Windmtihlen betreffend
wăren der Laxenburger Schlosshauptmann
Oberst Brequin und Abbe Maryali um
technische Vorschlăge zu bitten.
Kalk und Ziegelbrennereien wăren so zu
belassen, wie es im Lande schon immer getătigt
wurde. Man konnte dem Vorschlag von
Kempelen
nicht
zustimmen,
dass
es
kostengtinstiger wăre, Ziegel în einem eigens
errichteten staatlichen Ziegelofen zu brennen.
Am 23. Februar 1769 wurde von Maria
Theresia în Form eines Handbilletts die
gegenwărtige
banatische
Verwaltung
aufgelassen. Ebenfalls erging der Befehl, dass
Graf Clary-Aldringen und Hofrat von Kempelen
sich auf zehn Monate în das Banat zubegeben
hatten, um die Landesverwaltung neu zu ordnen.
Uneinigkeit herrschte, was die Anzahl der
Administrationsrăte betraf. Vizeprăsident Graf
Schlick fand, dass eine Anzahl von sechs Răten
vollkommen
gentige:
vier,
die
die
Angelegenheiten „pro publicis, politicis et
Contributionalibius" und zwei weitere, die „pro
Justitiali"
regeln
sollten. 106
Bei
krankheitsbedingten Ausfallen, die im Banat
hăufig vorkamen, lie13en sich die Aufgaben
durch die Landesrichter oder Accessoren leicht
bewăltigen. Falls diese Anzahl wirklich nicht
ausreiche, konne man immer noch auf zwei
weitere „Supernumerari Răte" - die wtirden
unbezahlt ihren Dienst verrichten, benennen.
Die ernannten Răte mtil3ten aus dem Herrenund Ritterstand sein. Auch konnten Beamte, die
keinerlei Erfahrung hătten und bestimmte
Făhigkeiten nicht aufwiesen, diesen Dienst
nicht versehen. Schon mit Datum 16. und 17.
Dezember 1768, 14. Jănner und 28. Februar
wurden Gehaltsverhandlungen fi.ir die neue
106
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Administration durchgefohrt. Hier deckten sich
die Vorschlăge von Kempelens mit den
ausverhandelten.
Eine eigene Baudirektion wurde nicht
genehmigt, jedoch wurde der eingebrachte
Vorschlag, Bauzeichnungen von offentlichen
Gebăuden anzufertigen, fi.ir gut empfunden.
Ebenso der Vorschlag, 500 Gulden eigenstăndig
for
rase he
Reparatu ren
oder
I nstandsetzungsarbeiten
oh ne
vorherige
Genehmigung aus Wien zu verwenden.
Distriktsverwaltungen
mtissten
die
Baurechnungen selber fohren; gleiches gelte ftir
wasserbauliche Mal3nahmen.
Der letzte Punkt betraf die lmpopulation des
Banats. Hier wurden aus beiden Relationen, die
Kempelen dazu verfasste, Punkte erortert,
zusammengefasst und als Grundlage fi.ir eine
neue Politik beschlossen. Die Behorde
beschloss, um die Auswtichse în den Griff
zubekommen und gezielte Vorbereitungen zu
treffen zu konnen, nur 600 Familien pro Jahr
einwandern zu lassen.

Wird der Admaon [Administration]
mitgegeben werden, auf eine al/jdhrliche
lmpopulation von 600 Familien den Antrag zu
machen, und zu so/chem Ende in dem
vorhergehenden Winter des erforderliche BauHolz vorbereiten zu lassen; Obrigens wdre
deren einmal in dem Banat angelangten
Colonisten nicht zu gestatten, in Hungarn sich
zu begeben; Damit aber aller Zwang die5falls
verhutet werde, so werden die alhier
ankommenden Colonisten, ob sie in Hungarn,
ader dem Banat sich ansidlen wollen? von ihrer
Abreise befraget, und nach ihrem frejiwilligen
Verlangen instradiret. 107
Beztiglich des Vorschlages von Kempelen,
die Einwanderung von ttirkischen Bewohnern,
Bulgaren, Albanern und Clementiner zu
genehmigen, hătte man mit dem Hofkriegsrat
schon Kontakt aufgenommen und dartiber die
Stellungsnahme
gefordert.
Was
die
vorgeschlagene „innerliche" Verbreitung betraf,
wăre es an der neuen Administration gelegen,
nochmals
Vorschlăge
der
Herrscherin
vorzulegen.
Die Erbauung der Kolonistenhăuser sollte in
dem Ausmal3e geschehen wie bisher. Der
Vorschlag von Kempelen einen grol3eren Raum
zu schaffen, wăre mit mehr Aufwand und
Kosten fi.ir das Ărar verbunden und daher nicht
durchsetzbar. Genehmigt wurde jedoch, dass es
ausreichend sei, einen Pflug for zwei Familien
107
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bereitzustellen, ebenso konnten sich zwei
Familien die Zugtiere teilen. Dadurch konnte
bei der Beschaffung der Tiere gespart werden.
Den Beschwerden Kempelens, die er gegen den
Provisor Hildebrand
vorbrachte, werde
nachgegangen und der beauftragte Revisor Wolf
wăre beauftragt, eingehend zu kontrollieren.
Da es vorkam, dass sich deutsche Kolonisten
mit einheimischen Walachen und Raizen
verehelichten, mi.i/3te man mit der Illyrischen
Deputation Kontakt aufnehmen und wegen
Privilegien verhandeln. Die Absiedelung der
einheimischen
Bevolkerung
wăre
voranzutreiben, jedoch wăre
auf den
aufkeimenden Ha/3 zwischen beiden Nationen
zu achten und tătige Ausschreitungen zu
vermeiden. Die Besitzungen mi.i/3ten fînanziell
abgegolten und ihnen ebenso wie den
Deutschen, Hăuser errichtet werden, daher gel te
auch die Regelung von drei ri.ickzahlungsfreien
Jahren so wie bei den Kolonisten.

Unter die Politische Ursache, so gegen die
antragende Schiebung der Nationa/isten
streiten, kann jene vorziig/ich gerechnet werden,
dajJ der bey der Wallachische Nation gegen die
Teutsche ohnehin glimmende Hafl merk/ich
vermehret werden dărfte, wenn se/he erfahren
rnlte, dafl sie aus ihren von Vor=Eltern her
per
deswegen
inhabenden
Wohnorten
translociret wiirden, damii die neue Teutsche
Colonisten ein bequemeres Unterkommen
finden măgen. Nebst dem verdienen ebenfalls
die Cameral Betrachtungen eine Riicksicht, da
11âmlich denen
iibersiedlet werdenden
Wallachischen drey Frey=Jahre verliehen, und
ilmen neue Wohnungen errichtet werden
miiflten, wodurch das aerarium einer Seits in
dem Entgang des nunmehro beziehenden
Contributionalis, und respec. in neuen Auslagen
versezet wiirde. Inzwischen stellet man nicht
gănzlich in Abrede, dafl eine dergleichen
Schiebung ad. Obersiedlung in wichtigen Făllen
mit guler, und bescheidener Art, sich werde
bewiirken lassen, wobey aber jedesmal die
iibersiedlende Schadlofl zu ha/ten, und
denenselben insonderheit ihre Obst Gărten,
ader andere durch ihren Fleif3 genuflbar
gemachten Griinde um baare Berzah/ung
abgelăset werden miissten. 108
Eine neue Landes- und
Bergwerksverwaltung im Banat
Am 8. August 1769 trat Wolfgang von
Kempelen seinen zehnmonatigen Aufenthalt in
111
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seiner Eigenschaft als zweiter Kommissarius im
Banat an. Kempelen hielt sich einige Tage in
Apatin auf und reiste danach nach Temeschwar
weiter. Dort traf er zeitgleich mit Graf ClaryAldringen am 22. August ein. Wăhrend seines
zehnmonatigen Aufenthaltes bis zum Mai 1770
verfasste Kempelen eine weitere Relation, die
hier abgehandelt wird.
Nach Ankunft der beiden Beamten traten die
neuernannten Răte zu einer Sitzung zusammen,
in der die ersten Hauptinstruktionen zur neuen
Landesverwaltung dargelegt wurde. Kempelen
nahm in den năchsten Tagen noch an einigen
Sitzungen teii, bevor er sich zu Ende des Monats
nach Lugos begab, wo als erstes nach Beschluss
der Hofstelle in Wien mit der Umsetzung der
neuen Ma/3nahmen begonnen werden sollte. Die
Vermessungsarbeiten waren schon im Gange
und Kempelen mit den bereits angefertigten
Karten zufrieden. Mit einer individuellen
Zuteilung der Gri.inde - so wie Kempelen es
geme gehabt hătte, konnte jedoch noch nicht
begonnen werden, da erst mit der Ausmessung
einzelnen Dorfern begonnen worden war und
eine zusammenhăngende ausgemessene Flăche
noch nicht bestand. Dieser Umstand hinderte
Kempelen

... sogleich eine Probe mit der IndividualZutheilung eines National-Ortes vornehmen zu
lassen. Allein da nur erst einzeln Dărfer
aufgenommen waren, so konte ich hierinfalls
nichts unternehmen. Den zur JndividualZutheilung ist unumgănglich năthig, dafl
dasjenige Dorf, welches eingetheilet werden
soli, nebst den angrănzenden Griinden.
derselbes umgebenden Dărfern auf einer Karte
entworjfen, und gleichsam eingeschrănket vor
Augen liege, um im Falie selbes zu wenig Grund
hăite, man den Abgang von einem anderen mit
iiberfiissigem Grunde versehenen ersetzen, ader
aber wenn selbes dermalen zu viei Grund
besăse, man auf derselbigen Seite, wo ein am
Grunde am meisten Mangel leidendes Dorf
angrănzet, einen Theil dieses iiberfliissigen
Grundes abschneiden, und einem solchen an
Grund ărmeren Dorfe zutheilen, und iiberhaupt
eine Verhăltnismăssige Gleichheit im ganzen
beobachten kănne. w9
Um aber eine Probe aufs Exempel zu
machen, lie/3 Kempelen den deutschen Ort Biled
im Temeschwarer Distrikt vermessen und die
Grtinde zuteilen. Mitverantwortlich waren die
beiden
Militărbeauftragten,
Hauptmann
wo HKA Wien; HS. 496: Banat betreffende Landes- und
Bergwerkseinrichtungen (1770), foi. 1-53.
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Triebswetter und Leutnant Glaser. Sie befolgten
die Anweisungen des Kommissars und hatten
Erfolg. Wăhrend der Winterszeit konnte mit den
Arbeiten nicht fortgefahren werden. Schon im
Mărz des darauffolgenden Jahres informierte er
Graf Clary-Aldringen tiber die zukiinftigen
Plăne und wie der zustăndige Oberstleutnant
von Elmpt mit den Arbeiten fortfahren sollte:
die Arbeiten im Lugojer Distrikt wăren
abzuschliel3en und danach im Lipovaer Distrikt
zu beginnen. Dieser Forderung wurde nach
einer mehrtăgigen Sitzung im Mărz 1769 Folge
geleistet. Kempelen wtinschte, dass die
Waldgebiete in die Vermessung miteinbezogen
werden sollten, um den Direktor des
Waldwesens, Freiherr von Mal3enbach, die
notige Karten zukommen zu lassen, damit mit
der Bestandsaufnahme der Wălder begonnen
und eine Einteilung fUr die benotigten
Holzmengen
getroffen
werden
konnte.
Kempelen
versuchte
generalstabsmăl3ig
vorzugehen. Jedoch schien sein Konzept nicht
aufzugehen:

Endlich
da
ich
die
IndividualGrund=Zutheilung hauptsăchlich bey den
Deutschen Colonien unumgănglich nothwendig
machte, weil /: wie mich die Erfahrung gelehret,
und ich es schon ăfteren unterthănigst
angezeiget habe :/ in so lange dieselbe ihren
Grund nicht Individualiter zugetheilter haben
werden, keine Ho.ffnung zu ihremAufkomen, und
:u derer endlichen Befreyung des hăchsten
Aerary von unau.fhărlicher Anticipationen ist,
rn habe ich angerathen erăfterten Herrn
Obristlieutenant aufzutragen, dajJ Er die 26
deutsche Colonien Orier von welchem ich
obangefiihrter Nota ein VerzeichnijJ beygelegt
habe, vorziiglich vornehmen, und wenigstens
die unterstrichenen als welche es am năthigsten
haben, noch heuer zutheilen mâchte. Zu wessen
sicherer, und genauerer Befolgung ich noch
einige Observations Punkten, welche ich um
nicht zu weitlău.lfig zu werden hier nicht
wiederhollen will, sondern die in der ob
angezogene Nota nachgesehen werden kânnen.
Mit diesen meinem Antrag waren des Herrn
Grafen
v.
Clary
Excellent
sogleich
einverstanden, und veranlasten bey der Landes
Administration
hierwegen
die
năthige
Expedition
an
mehrbemelten
Herrn
Obristlieutenant. Dieser hat auch sogleich
diesen Friihling e1111ge O.fficiers zur
Aufnehmung der an der Maros gelegenen
Deutschen Orier abgestellet. Allein zu Anfang
Juny, als ich dieselben Gegenden verlassen, war
noch mit der Zutheilung kein Anfang gemacht,
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und wie ich erste von einigen Tăgen von einem
bey der Massierung angestellten Officier die
Nachricht erha/ten habe, so soli noch kein
einziges Deutsches noch Wallachisches Dorf in
die Eintheilung genommen worden, und sogar
der Antrag hierzu noch ·weit entfernet sein.
Wenn alsa mit demjenigen. welches der
Grund worauf fast die ganze landesEinrichtung gebauet werden soli, so langsam
verfahren wird, so fa/get von sich selhst, dajJ
noch eine ziemlich lange Zeit verstreichen 1vircf,
bis sich nur in einem kleinen Theile des Lande.~·
die Spur meiner neuen Soliden, zmd
Systematischen Einrichtung zeigen wird. Die
Absicht der so kostbaren Aufnahme des ganzen
landes ist nicht bloj3 die Karte davon zu haben.
und hierazif einige Jahre lang zu warten,
sondern nach, und nach neben der AusmajJ auch
zugleich einen Beziirk wn den anderen durch die
lndividual-Grund=Zutheilung zu regulieren. 11 c:
Ein kleines Detail am Rande ergab sich bei
der
Herstellung
der
gedruckten
Konskriptionsbogen. Der Auftrag dazu erging
im Oktober 1769 an die neue, in Temeschwar
gegrtindete, Buchdruckerei. Da man es aber
nicht schaffte, diese rechtzeitig mit allen
Druckereiutensilien zu bestticken, blieb der
Auftrag liegen und konnte erst Monate spăter in
Pest gedruckt werden. Als dann nach geraumer
Zeit die Korrekturbogen zur Abnahme an
Kempelen geschickt wurden, waren sie nicht
fehlerfrei und von schlechter Druckqualităt. Bei
seiner Abreise im Juni 1770 nach Prel3burg war
noch immer nicht geklărt, ob die Bogen
einwandfrei geliefert werden konnten.
Das Hauptproblem aber war der „elende
Zustand" der Kolonisten. Die Katastrophe, die
sich abspielte, war nicht zu tibersehen und
unbeschreiblich. 500 Kolonistenfamilien aus
den vorhergehenden Jahren hatten noch immer
kein eignes Dach iiber dem Kopf und waren
1769 unter ăul3erst schlechten Bedingungen
immer
noch
fremdeinquartiert.
Durch
wetterbedingte Ernteausfiille und Sturmschăden
litt die Bevolkerung enorm. Hier răchte sich die
schlechte Qualităt bei der Bauweise der Hăuser.
Nachfolgend Kempelens verfasster Bericht vom
5. Oktober 1770:

Als ich in das Land kam, fand ich iiberhaupt
die Deutschen Colonien in einem elenden
Zustande. Eine in den dortigen Gegenden in das
zweyte Jahr angehaltenen ausserordentlich
lrokner Witterung hat einen allgemeinen
MijJwachs, folglich grosse Noth unler diesen
11
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Leulen verursachet. Hierzu s ind noch die
hiiftigen Sturmwinde gekommen, -wodurch viele
Dă1fer 1wmhc!fl beschâdiget, besonders aber
Csatad, Jecsa, Csakelhaz, Bi/lied, und Hatzfeld,
die mit iiberaus schlechten Tâchern versehen
waren, nichl nur allein grăfiten Theils
abgedeckel worden. sondern auch ein Theil
ihrer Hiiuser gânzlich eingestiirzet ist. [. .. ] Den
neuangelanglen HI. [Hochlăblichen/Herrenj
Adminislrations Riithen fehlte es noch an der
bey diesem Geschâft unentbehrlichen Kanlnif.J
des Landes. und der Colonien selbst. Zu dem
1ras ihre Anzahl theils durch Abwesenheit. theils
durch Krankheiten einiger Individuorum schon
beji der zwe)iten Session nur auf zwe)ie
eingeschrânket,
welche
ohnehin
nicht
hinlânglich
waren
nur
die
tăglich
vorkommenden Geschâfien zu besorgen. Der
Salz-Einnehmer von Lippa HI. Neumann v.
Buchholl wâre meines Erachtens noch der
einzige gewesen, den ich diese Sac he gewachsen
-::u sejin glaubte. Allein oh er se hon auf der einen
Sei/e die hinliingliche KântnifJ, und eine durch
so lange Obung erlangte Fertigkeit in
Colonisten-Sache besaj3, so fehlte es ihm doch
auf der anderen Seite an genugsamer
Authoritâl, und Ansehen, weil er eben durch
fă/schliche, und seiner Ehren nachtheilige
Angaben in eine lnquisition ve1jlochten war.
Beji so gestalten Umstânden war daher kein
anderes Mittel, als daj3 ich mich aus Liebe zum
hăchsten
Dienst selber entschloj3, die
Besorgung und respective die Direction dieses
so weitlâu.ffigen, und den kleinsten Detail
erfordemden Colonisten Geschâfts, welches mir
ohnehin v011 der vor zwe)i Jahren aufgehabten
Untersuchungs=Commission her vollkommen
bekannt wm; mit Einwilligung des Ersten Herrn
Commisar)i Excellenz freywillig iiber mich
nahm, und sodann auch so lange ich in dem
Lande verblieb fortfiihrte. Jch 11111J3 auch
gestehen, daf.J mich dieser Gegenstand immer so
sehr beschâfiigte, daj3 ich den grăsten Theil
meiner Zeit, so wie es meine Concepte weisen,
hierdurch verwenden mufite.
Um
aber zur
Vollfiihrung meiner
Vorkehrungen die năthigen Gehilfen zu haben,
so habe ich sogleich beji meiner Ankunft in
Lugos dem obbemehlten Salz-Einnehmer Herrn
v.
Buchholt
in
dessen
Neumann
Geschicklichkeit, und Diensteifer ich aus
Erfahrung das grăfite Vertrauen setzte, und dem
lngenieur Conductor Sax dahin beruffen, mit
denenselben vorziiglich das Colonisten-BauWesen concertiret, und sodann dem ersteren
nebst den von mit Ao.[Annoj 1768

vorgeschlagenen, und allerhăchsten Ortes
begnehmigten lmpopulations Haupt-Instruction
noch anderer hier sub G anverwahrte SpecialPunkten iibergeben, und sogleich beyde zu
Vollbringung ihrer Auftrăge aufdie ColonistenOrter abgeschicket.
Diese Vorkehrungen aber betrafen nur die
schon wiirklich existirenden Colonisten-Orta
Nun muste ich auch nicht nur allein auf die das
folgende Friihjahr anzulegende, sondern auch,
da die gesamlen Praedien durch eine
Versteigerung verpachtet werden so/ten. dahin
bedacht sejin, daj3 zur kiinjfigen Impopulation
der aiif 3 Jahre hinlăngliche Grund vorgehalten
werde. Weil nun ihre Kajiserl. Kănigl. Apostol.
Majestăt in Erwăgung der durch mich in meiner
Impopulations-Relation weitlăufjig angefuhrlen
Griinden allergnădigst zu befehlen geruhet
hatten, dajJ in Zukunft beji der Banatischen
lmpopulation ein festes System gefasset, und
vermăg demselben der jăhrliche An trag nur auf
die Erbauung von 600 Hâusern gemacht werden
soli, so habe ich a/so nur ai!f diese jâhrliche
Anzahl von 600 Hăusern gemachet. und in den
sub
H
nebenkommenden
Nota
der
Landes=Administration die Anzeige gemacht.
welche Praedien zur heurigen Impopulation
alsogleich vorzubehalten und welche noch auf
ein und re.~pective zweji Jahre zu verpachten,
sodann aber zur Jmpopulation zuriick zunehmen
wâren. Beji diesen Entwurf habe ich im mer auch
daraiif Rechnung gemacht, daj3 nach jeder
mânnlichen Meinung durch die bevorstehende
Ausmaj3, und Individual-Grund-Zutheilung bey
den
Meisten
sowohl Deutschen,
als
National=Ortschaften iiberjliissiger Grund
entdecket werden wird, welcher hinliinglich
sejin wird, die Hă/fte der jăhrlich angetragenen
600 Hăuser zufassen, dafifolglich nicht năthig
sejin wird, den ganzen An trag der Impopulation
immer bloj3 auf Praedien zu richten. Ja, ich
getrâute mich im voraus unterthănig zu
versichern, daj3 wann einmal einige Districte
aufgenommen, und die Dorfsgriinde eingetheilet
sejin werden, man gewijJ so viei iiberjliissigen
Grundfinden wird, daj3 man die Praedien noch
viele Jahre mit der Impopulation gănzig
verschonen, dem ansehnlichen Proveni, den Sie
dermalen abwerffen, erha/ten, und dennoch die
lmpopulation ihren guten Fortgang haben wird
kănnen. !eh kann dieses bereits durch Proben
bekrăjftigen, und hiergleich eine anfiihren.
!eh habe in dem Lippaer-District ein
Wallachisches Dorf Allios aiifnehmen, und
zugleich dessen Jnwohner beschreiben lassen.
Es hat sich gezeiget, daj3 sich daselbst nur 312
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Familien befinden, welche doch einen Grund
von 14007 Jochen besaj3en. Der hier sub I.
angebogene Plan zeiget klar, wie wenig dieser
Grund bisher bebauet war, und was fur ein
grosser Strich davon ăde liegend geblieben.
Durch die Berechnung hat man gefunden, daj3
noch ein schănes Deutsches Dorf von 87
Hăusern daselbst bestehen, und uber dieses
noch ein Stuck Wald von 987 Jochen
abgeschnitten, und gehegt werden kănne.
Nachdem ich dieses Terrain letzten Fruhling
selber in Augenschein genommen, habe ich
rngleich die Anlegung eines Dorfes an der
Landstrasse von Temesvar nach Lippa, und die
lndividual-Grund-Austheilung veranlasset, und
hoffe, daj3 solches bereits, in vollem Bau
begriffen seyn wird. Der obangebogene Plan
zeiget die Lage des Dorfes, und die Eintheilung
des Grundes. Jn dieser aus fruchtbaren
Anhăhen, und Thălern bestehenden hie und da
mit Băchen durchstrămten, mit gutem Wasser,
und Holz versehenen Gegend werden Deutsche
Colonien vortrejjlich bestehen, und viei ehe
aufkommen, als auf dem meist auf demjlachen
Lande gelegenen Praedien „. 111 •
Als Kempelen noch im Herbst 1769
versuchte, das ftir 600 neue Kolonistenhăuser
benotigte Bauholz zu organisieren, stieB er auf
uniiberwindliche
Hindernisse.
Die
vorgenommenen Holzschlăgerungen wurden in
einem entfernt gelegenen Teii des Banats
getătigt, was wiederum ein Transportproblem
darstellte. Nach einer Kostendurchrechnung
ergab sich kein Verdienst ftir die Bevolkerung,
was Kempelen seinen eigenen Angaben nach
aber als zulăssig fand. Er wollte, dass die
Holztransporte von den deutschen Kolonisten
durchgeftihrt werden sollten, um ihnen eine
Verdienstmoglichkeit zu verschaffen. Dies
jedoch lieB sich nicht in die Tat umsetzen, wie er
in seinem spăteren Bericht detailliert beschrieb:

Als ich im November den hier in Abschrift
beyligenden Oberschlag M des fur die 600
Hăuser
erforderliche Bauholz von dem
lngenieur Sax erhielt, uberschickte ich solchen
mit einer Nota an die Landes-Administration,
und ersuchte dieselbe wegen der zeitlichen
Herbeyschajfung dieses Holzes sogleich das
năthige zu veranlassen. Sie gab alsobald den
diesfălligen Befehl dem Waldamt. Allein dieses
veranlaste den Holz-Schlag in der entfernsten
Gegend nămlich zu Ende des Lippaer Districts,
und dessen Antrag nach hătte dieses Holz durch
die Unterthanen gefăllet, ausgehauen, und bis
111
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in den Csanader und Becskereker District zu 6
bis 7 Stationen weit verfiihret werden sollen,
und zwar gegen einen so geringen Lohn, dajJ
genau der Holz-Schlag bezahlet gewesen wăre.
und der Unterthan die so weite, und
beschwehrliche Fuhr umsonst hâtte verrichten
mussen. Jch kănte a/so diese Bedruckung des
Unterthans nicht zulassen, und machte daher zu
eznzger
Erleichterung
dieses
so
beschwehrlichen
Transportes
folgende
Veranstaltung: daj3 nămlich ein Theil dieses
Holzes
durch
die
Lippaer-DistrictsUnterthanen nur bis nach Allios nămlich eine
Station weit aus dem Walde gefuhret, von
dannen aber durch die in der Năhe gelegenen
Deutschen Ortschaften gegen baare Bezahlung
der Stationen an dessen Bestimmung
transportiret, und dadurch zugleich diesem
ohnehin wegen Miswachs nothleidenden
Deutschen Colonien ein Verdienst verschaffet
werden soli. Wegen dem anderen in dem
Kapolaeser-Process gefăllten Theil des Holzes
fand ich kein anderes Mittel, als dasselbe bis an
die Maros fuhren, daselbst in Salz-Bletten
laden, und bis nacher Csanad zu Wasser
transportiren zu lassen. Allein beyde diese
Antrăge fanden im darauf gefolgten Fruhjahr
nicht Statt. Denn die fast bis zur Aernde
angehaltene nasse Witterung hat die Strasse
unwandelbar, und die unerhărte Austrettung
aller Fliisse die Schiffahrt inpracticable
gemacht. !eh war daher genăthiget nach dem
Anrather des HI. v. Neumann meine Zuflucht zu
dem 7burgischen Floj3holz zu nehmen. und habe
noch wehrend meines Aufenthaltes in Lippa die
Erkauffung etlich und zwanzig derley Flăj3en
veranlasset, und solche nacher Csanad
abgeschicket. Aber auch dieser Holz von
Csanad aus bis zu den neuanzulegenden Ortern
zu bringen, war darzumal wegen der
ausserordentlichen
Oberschwemmung
unmăglich. Und wie ich von besagten HI. v.
Neumann nur erst vor Kurzen die Nachricht
erha/ten, so soli bis zur Stunde noch nicht die
ganze Erfordernuj3 an Ort, und Stelle haben
gebracht werden kănnen, so daj3 man an
manchen Ortern nicht einmal den Zimmerleuten
genugsam Arbeit verschajfen kann. Wenn a/so
die gănzliche Herstellung der fur heuer
angetragenen 600 Hăusern nicht bewiirket
werden so/te, so ist solches bios der
unvorgesehnen ăusserst beschwehrlichen
Herbeyschajfung des Holzes, und dem
unabheljlichen Mangel des zum Hăuser
Stampfen
unentbehrlichen
Strohes
zuzuschreiben. Bin ich ubrigens hier etwas zu

weitlâuffig geworden, so ist es blofl in der
Absicht geschehen, zu zeigen, dafl ich meines
Ortes an Sorg/alt, und den nothwendigen
Veranstaltungen nichts habe ermangeln lassen.
la zu noch weiteren Beweifl, dafl ich auf a/le
măgliche
Gegenstănde
bedacht zu seyn
getrachtet habe, so lege ich hier noch eine
andere obgedachten Herrn Neumann v.
Buchholt unter den 9ten Jănner zugefertigte aus
25 Punkten bestehende, und blofl die heurige
lmpopulation betreffende Privat-lnstruction sub
N gehorsamst bey, ... 112 •
Kempelen war von den Făhigkeiten des
Herrn Neuman von Buchholt tiberzeugt und
hatte Vertrauen in seine Făhigkeiten und
Aufrichtigkeit. Der neue gewaltige Zustrom von
3000 Familien im Jahr 1770 liel3 die gesamte
schon immer schleppend vor sich gehende
Organ isation vol lends zusammenbrechen.
Kempelen scheiterte mit all seinen guten
Vorsătzen und begonnenen Durchfohrungen.
Ein
von
ihm
vehement
gefordertes
Einwanderungsverbot aus den westlichen
Lăndern in das Banat kam zu spăt. Er suchte
nach Erklărungen und Rechtfertigungen:

Erstens: Damit bey der so kostbaren
lmpopulation der rechte Entzweck erreichet
werde, so mujJ solche nicht ubertrieben,
sondern bey dem schon einmal gefaflten System
iăhrlich nicht mehr als 600 Hău.ser zu erbauen
geblieben werden. Es sind noch von dem
verjlossenen Jahre 500 noch nicht etablirte
Colonisten Familien ubrig geblieben, die iiber
Winter in anderen Deutschen Dărfern eingelegt
gewesen. Derer Anzahl soli durch die heuer in
das Land gekommenen bereits auf 3000
angewachsen seyn. Diese a/le unterzubringen
mit eigenen Hăusern,
Grunden,
und
Einrichtungen zu versehen ist unmăglich und
zwar aus folgenden Ursachen.
lmo: Weil man bey der Verpachtung der
Praedien nur so viei zuriickbehalten hat, als zu
dem angetragenen 600 Hău.ser năthig waren.
2do: Weil noch kein einziger District ganz,
und in einem Zusammenhang aufgenommen ist,
dajJ man daraus ersehen kănnte, wo noch neuen
Dărfer
ohne Nachtheil der dermaligen
angeleget werden kănte? Solches aber auf
Gerade wohl zu thun nie rathsam wăre.
3tio: Weil man mit Erzeigung mehrern
Bauholzes, und dessen zufuhr ohne der
ăussersten Bedruckung und Verhinderung des
Unterthans in seiner Wirtschafl nicht
aufkommen kann,
"'Ibidem.

4to: Weil man die năthigen Gerătschaften,
als da sind gute Wăgen, Pjliige, und
dergleichen. sodann das erforderlichen Vieh
nicht in so gros.ser Anzahl aufzutreiben in
Stande ist.
Man wird das ăusserste anordnen, und sehr
zu frieden seyn miissen, wenn man diese 3 OOO
Familien von nun anin zweyJahren. wenn auch
unter dieser Zeit keine einzige neue
nachkommen so/te, wird unterbringen, das ist
fărmlich ansiedeln kănnen. Unter dieser Zeit
mussen sie dem anderen Deutschen Colonisten
zur grăflten Las/ bej) denenselben einquartieret,
und mit tăglicher Verpflegung kostbar
un/erha/ten werden.
Meine unmaflgebliche Meinung wăre daher.
dafl man nicht nur allein a/le Werbungen, in
soweit nămlich solche noch dermalen
bestunden, sogleich einstellen, sondern auch
a/le Vortheile, die man bisher dem Fremden, um
sie in grăsserer Anzahl herbeyzulocken.
angedeyen lassen, nămlich die ausgeworffenen
Reisegelder, und Anticipationen gănzlich
aujheben, dafl man um die hierherkunji dieser
Leute zu verhindern an den 6rtern wo Sie bisher
durch eigens bestellte angeworben, und in das
Banat zu ziehen beredet worden. alsobald kund
machen lassen so/te, dafl wegen alzu schnell
angewachsener Anzahl binnen drey vollen
Jahren kein einziger Colonist mehr in das Banat
angenommen werde. Ich sage in drey Jahren,
weil ich zu Unterbringung der bereits im Lande
befindlichen Familien wenigstens zwey Jahre
rechne. Das dritte Jahr aber dazu năthig zu seyn
machte, dafl man einmal soviel Zeit gewinne,
die Hăufler ehe zu bauen, als die Leute
ankommen, so kănnen sie hernach gleich ihre
Wirtschaft antretten, und nach dem Freyjahren
Contribuenten werden. Wenn die Banatische
Ansiedlung nicht einmal in diese Ordmmg
gebracht wird, und man nur immer bekiimmert
seyn mujJ eine uberhăufte Anzahl armer
Ankămlinge in der Eile schlecht. und nur zur
Noth unterzubringen, so kann ich von derselben
nimmermehr
einen
guten
Erfolg
versprechen ... 113 •
Die
Neuankommlinge
lebten
unter
unvorstellbar katastrophalen Bedingungen. Oft
nicht einmal mit dem Notwendigsten versehen,
vom Hunger geschwăcht, geschwăcht von der
langen und mtihsamen Anreise und den
ungewohnten klimatischen und mangelnden
hygienischen Verhăltnissen starben sie zu
hunderten. Eine ausgebrochene Epidemie 11.1

Ibidem.
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wahrscheinlich Flecktyphus - tat das i.ibrige.
Der Spruch, der sich aus der damaligen Zeit
erhalten hatte: „Die ersten fanden den Tod, die
zweiten bittere Not, dic dritten ein karges Brot",
schien sich zu bewahrheiten, ebenso der im
Volksmund gepragte Ausdruck fi.ir das Banat
,,Grab der Deutschen". Eigenartigerweise
scheinen in alt den von Kempelen verfassten
Berichten diese Ereignisse nicht auf. Er schrieb
zwar von diversen Gebrechen, die waren aber
seiner Meinung nach immer in den Griff zu
bekommen. Er i.ibte Kritik an der Verwaltung in
Temeschwar und den einzelnen Distrikten aber
auch an den Siedlern selbst. Trotz aller
katastrophalen Umstande sah sich Kempelen
noch immer in seiner Meinung bestatigt und
stand einer zuki.inftigen Zuwanderung in das
Banat positiv gegeni.iber:

Bisher ist immer eine grosse Anzahl Leute
dahin geloffen. die in anderen Lăndern sich ihre
Nahrung durch Tagwerk erworben. und nie
keine Wirtschaft getrieben haben, folglich dem
Feldbau nicht einmal verstehen, diese smvohl
als anderer schlechte Leute, und MiifJiggănger
wiirden hindangehalten. Denn der Ruf wiirde
sich bald verbreiten, dafi man in dem Banat
r.;egen die Colonisten nicht mehr ohne
Unterschied so verschwenderisch freygebig
se_ve, und nur solchen Leuten unter die Arme
greijfen, die es bedarfen, und Fleifi bezeigen,
\'ich in ihrer Wirtschafi empor zu schwingen.
Diejenigen, die einmal gut untergebracht sind,
und anfangen in ihrer Wirtschaft aufzukommen,
wie es derer bereits viele in dem Lande giebt,
die sind die beslen Werber. Sie schreiben ihren
Zuriickgelassenen Befreundten, und reitzen Sie
an auch herein in das Land zu ziehen. Es werde
sich sogar bemittelte Leute einfinden, die ihre
Hăufier bey der Antrettung gleich bezahlen, und
nicht den geringsten Vorschufi fordern werden.
Die ărmeren werden sich nicht wie bisher immer
auf neuern Vorschufi steiffen, und weil man Sie
so eifrig geworben, und geschmeichelt hat,
denken, dafi man ihrer so năthig haben, und
daher in ihren Verlangen unersăttich seyn,
sondern Sie werden, weil Sie freywillig, und
ungebetener gekommen sind, alles was die
Lande!>fiirstinfiir Sie thut, als eine blofie Gnade
ansehen, mit wenigen zufrieden, und mit
demselben auszulangen besorgt seyn. Kurz: Je
weniger Miihe, und Sorgfalt man anwendet,
Colonisten herbey zu bringen, des/o besseren
Erfolg hat die Impopulation, und jeweniger
Vorschufi man dem Colonisten leistet, desto ehe
kommen dieselben auf
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Dieser Satz dărfte zwar etwas paradox
scheinen. Allein ich wiirde mich nicht
unterfangen demselben hieher zu setzen, wenn
ich nicht durch eine 15. jâhrige Erfahrung von
dessen Wahrheit vollkommen iiberzeiget •vâre,
und die bisherige Banatische Impopulation ihn
selbst bekrăfiigte. "
11

Was die Siedler betraf. so fand Kempelen,
dass sie melir Einsatz und Eigeninitiative zeigen
und nicht warten sollten, bis der Staat sie
vollends mit aliem versorgte. Dazu war es
nati.irlich notig, dass sie den benotigten Grund
und Boden zum Bebauen bekamen und sich
sofort selbst um den Untcrhalt ki.immern
mussten. ln diesem Punkt hatte sich seine
Einstellung gegeni.iber den Siedlern nicht
geandert. Er bezog die gleiche Position wic
schon im fi.inften Punkt seiner 1768 erstellten
Relation. Kempelen ftihrte dazu das Beispiel der
Ansiedlungen
auf
ungarischen
Privatherrschaften an. Die Siedler waren mit
dem notigen Bauholz und Grund versehen
worden und hatten sonst keinerlei weitere
Untersti.itzung erhalten. Man gewahrte ihnen
zwei bis drei Freijahre und danach waren sie
sofort in den normalen Lauf der Dinge
integriert. „Der Reitz, gleich bey der Ankunfl,

ein fertiges Haus beziehen, und den Jazu
ausgemessenen Grund antretlen zu kănen. ist
viei zu grojJ, als dafi man nicht aufjâhrliche 600
Familien sic he re Rechung manchen kiinte ... " 115
Die
Aufstellung
einer
eigenen
Impopulationskommission konnte er nur dann
gut heil3en, wenn sie auch arbeite und mit
Fach leu ten besetzt ware, die ausreichend
Landeskenntnis besal3en und die etwas vom
Bauwesen und der Landwirtschaft versti.inden.
man
von
den
damaligen
Was
Administrationsraten nicht sagen konnte!
Kempelen i.ibte Kritik an der Unwissenheit und
Ignoranz der Beamten. Trotz aller Misere die
sich abspielte, hatte er Vertrauen zum
Salzeinnehmer Neumann von Buchholt und
beauftragte ihn mit der interimistischen Leitung
des Impopulationswesen nach seiner Abreise:

Da ich iiberzeiget war, alle oben angefiihrten
Eigenschaften in dem erăfterten Herrn v.
Neumann anzutreffen, und da mir allergnădigst
erlaubet war demselben in Colonisten-Sachen
zugebrauchen, so habe ich demselben bey meiner
Abreif3e
die
Interimal-Direction
des
lmpopulations-Wesen iibergeben. Damii mm
derselbe, da ohnehin wegen seinem mifgehabten
11
'
115

Ibidem.
Ibidem.

Salz-Einnehmer Dienst andere Vorsehungen
Reschehen diirftten. doch einen Bestimmten
Dienst. und Namen. und dadurch das năthige
Ansehen habe, so bitte ich hiermit demselben
1111/erdessen.
bis
!hre
Majesiit
!hrer
allergnădigstes Zusage nach ihn mit der
Administrations-Raths-Stelle consoliren werde,
elen
Ti1el eines !mpopulation-Directors
beyzulegen, und da er sich wie ich oben
weitliiufjiger angefiihret habe, und es durch
mehrere Briefe darthun kann. von der
lmpopulations-Commission so manchfăltig in
seinen Operationen gehemmet zu werden
beschweret. beji derselben zu verfiigen, daj3 sie
ihn in seinen Verrichtungen um so viei weniger
irre machen soli, als Er ohnehin von mir in aliem
zmd)eden genugsam instruire! •vorden ist . 116
Kempelen fand den năchsten gro13en Fehler
bei der banatischen Impopulation darin, dass
Dorfer, die schon lăngst fertig waren, noch
immer
unter
der
Aufsicht
der
lmpopulationsdirektion standen. Diese Dorfer
wurden noch immer als neue Siedlungen
angesehen werden und daher noch unter die
Antizipation fallen. Das wi.irde die Bewohner
hindern, selbstăndig zu werden. Die Siedler
verlangten immer melir an Zuschi.issen,
ki.immerten sich nicht um ihre Hăuser und um
das Yieh. Wenn etwas kaputt gegangen war,
wandten sie sich an die Verwaltung und
verlangten, dass es repariert werden sollte. Sie
ri.ihrten keinen Finger. Das gleiche passierte,
wenn ei n N utztier verendete. Sie forderten
Ersatz fi.ir das tote Tier. Es kam auch vor, dass
Leute das Vi eh sch lachteten oder heiml ich
verkauften, dann angaben, dass es gestohlen
wurde und so wieder ein neues Tier zu
bekommen.
Diese
Dorfer sollten den
betreffenden banatischen Verwaltungsbezirken
unterstellt werden.

Schon seit dreji Jahren, seif dem mir nămlich
in diese Sache einiger Einjluj3 gestattet wird,
bestrebe ich mich es dahin zu bringen, daj1 doch
einmal die fertigen Colonisten=Orter von dem
!mpopulations-Wesen abgesăndert. und dem
Districts-Verwalterămter
un fer
ihre
vollkommenen Jurisdiction, wie alle iibrige alte
Deutsche Dărfer ubergeben werden so/ten.
Allein ich habe solches noch bis diese Stunde
nicht bewiirken kănnen. Ich habe noch letztens
unter d. 23. Miirz dieses Jahres der Lande.\·Administration die diesfăllige schrţftliche
Erinnerung gemacht, ob aber heraiţf mittler Zeit
etwas vorgenommen worden, ist mir unbekannt.
'"'Ibidem.

Wenigstens war beji meiner Abreise hierwegen
noch nichts zu hăren. !n so weif es 11w1 nicht
geschehen wdre, so wiirde ich hiermit
unvorgreijlich einrathen. daj1 bemelter landesAdministration
sogleich
nachdriicklich
mţfgetragen wiirde. dafi Sie dieses nicht nur
allein in Anselnmg der wiirklich noch unter der
Colonisten-Direction
stehende
Dărfer
bewiirken, sondern auch il1 Zukunji dahin
bedacht sejin măchte, dafJ die neu anzulegende
Dărfer, so bald die Hăuser fertig, mit Inwohnern
besetzet, und diese mit dem năthigen versehen
5ind, den betrejfenden Verwalter-Amtern
untergeben werden. 117
Diese Feststellung fand in einem weiteren
Punkt- nămlich der Kontributionszahlung, ihre
Fortsetzung. Kempelen fand, dass drei
ri.ickzahlungsfreie Jahre ausreichend wăren. ln
vielen Făllen konnte mit der Ri.ickzahlung nicht
begonnen werden, da den Bauern oftmals ihre
schon gerodeten Felder, welche ,,er sich mit
saurer Miih, und Arbeit von Dorn, und Hecken
gereiniget hat", nach einer spăter erfolgten
Zuteilung der neuvermessenen Gri.inde wieder
weggenommen wurden und er mit der
mi.ihevollen Arbeit von vorne beginnen musste.
Das fi.ilme natUrlich zu heftigem Widerstand
und war mit ein Grund, warum die Zahlungen
bis dato nicht angelaufen waren. Der 31. Punkt
in der Landesverfassung hief3:

Wenn sich einige Colonisten uber die ihnen
erbaute Hăuser zur Aufnahm ihrer Wirtschaji
Stă/le, Schupfen, oder Scheuern auf eigene
Kăsten erbauen wollen, so si17ll Sie mit dem
dazu benăthigten Bauholz unentgeltlich in
diesem Lobwurdigen Vorhaben zu unterstutzen.
iedoch mit dem Beding, daj3 sie sich in so/chem
Falie, das Holz aus den Waldungen selber
herbeji fuhren miissen ... 118 •
Dieser Punkt wurde von der zustăndigen
Yerwaltung nicht beachtet. Die Siedler gingen
daher daran sich selbst zu behelfen und
schlăgerten das Holz dort, wo sic es wollten,
ohne Ri.icksicht darauf, ob ihnen ein Waldstlick
zugeordnet wurde oder nicht. Kempelen dazu:

„.so habe ich in einer unter den 23ten Mărz
an die Landes-Administration erlassenen hier
sub O Abschrţ(t in A bschrţ(t beyliegenden Nota
die Nothwendigkeit angezeiget, wenigstensfiir
die von dem Gehălze weit entfernte Dărfer die
Waldungen zu bestimmen, woher sie das zu
ihren auf eigene Kăsten zu fiihrende Gebăude
erfordenliche Bau- und auch unumgdnglich
năthige Brennholz,
und unter was fiir
117

Ibidem.
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Praecautionen herzuholen hâtten. /eh habe
auch hierwegen mit dem das Wald-Wej3en
regulirenden Freyherrn v. Maj3enbach eine
miindliche Verabredung gepjlogen. und
demselben eine Specification von den mit Holz
zuversehenden Dărfer iibergeben lassen.
Woraufmir derselbe auch zugesagt, diese Sac he
sich angelegen seyn zu lassen. 119
Wie

chaotisch

Verwalterămtern

es in den verschiedenen
zuging, belegte Kempelen mit

dieser Ăul3erung:

Wie năthig es seye bey den Banatischen
Verwalteriimtern eine andere Verfassung und
Ordnung einzufiihren, davon hat mich mein
Aufenthalt in Lugos iiberzeiget. lch habe die
Amtirung des dortigen Verwaltersamts in der
grăjJten Unordnung angetroffen, und war
genâthiget um nur die allergrăbsten
Mij3briiuche abzustellen, unterdessen und bis
eine fărmliche neue Instruction ausgearbeitet
5·eyn wiirde, das hier sub P beyligende Decret
aufzusetzen, und nachdem es des Ersten HI.
Commissary Excellenz approbiret,
und
unterfertiget haben, solches gedachten
Verwalter-Amt zu zustellen „ . 120
Als Graf Clary-Aldringen und sein zweiter
Kommissar Kempelen ihren Dienst im Banat
aufnahmen, stand die neue banatische
Landesverfassung erst in der Rohfassung fest.
Wăhrend des mehrmonatigen Aufenthaltes
verfasste Kempelen mehrere Gutachten i.iber die
zuki.inftige Verfassung. Diese wurden mit
Genehmigung von Graf Clary-Aldringen
erstellt, mit ihm besprochen, danach eine
gemeinschaftliche Erklărung abgefasst, im
Plenum den Răten vorgetragen und ihre
Meinung dazu gefordert. Die Ergănzungen und
Anmerkungen glichen sich immer wieder. Bis
zu seiner Abreise mit 3 1. Mai war jedoch noch
immer nicht vollkommen ausgearbeitet und
geklărt, wie die Inhalte der einzelnen Punkte
leztendlich aussah'en.

Allein ungeachtet meiner ăfteren Erinnerung
waren diese Punkte als ich in 6 Monaten darauf
das Land verlij3 noch im mer in Circu/o und mir
ist nicht bekant, ob solche seif dem in pleno zum
vorschein gekommen sind. Weil nun solche in
Ansehung eines )eden Gegenstandes meine
unmaj3gebliche Meinung mit welcher ohnehin
des
Herrn
Landes-AdministrationsPraesidenten Excellenz einverstanden sind,
enthalten, so will ich solche hierher setzen, und
"'Ibidem.
119
Ibidem.
1211
Ibidem.
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es

unterthânig anheim stellen, ob Eine
Hof-Kammer sogleich iiber
dieselben zu entschlissen, „. 121
Hochlăbliche

Eine Zusammenfassung der von ihm noch
geforderten, aber n icht ausgearbeiteten
Punkten:
1. Deputate der Priester: Da die Priester ein
Salăr erhielten, befand Kempelen, dass eine
Zubesserung von Naturaldeputaten aufgehoben
gehăre. Die Entschădigung wăre bar abzugelten.
Die Richtlinien dafi.ir bolte er sich aus Ungarn,
wo es gebrăuchlich war, dem katholischen
Pri ester
ei ne
Congrua
-feste
Pfri.indeeinkommen - von 200 Gulden zu
zahlen, da sie auch noch Nebeneinki.infte aus der
sogenannten „Stolagebi.ihr" hatten. Da man aber
den Pfarrern im Banat zusătzlich Grund
zugestand, fand Kempelen, dass eine Abgeltung
- „Deputaten Ăquivalent" - anstatt Deputaten
mit 100 Gulden ausreichend war. Dazu seine
Berechnung:
Aerarial Preis Mittelmdssiger Markt-Preifi (j xr)
15 Schober Heu 2 j
30. 3j
./5 -15 Klafler Brennholz 1j 32xr 23, 2j
3015 Met::en Frucht 36 xr
9. Ij
15 ·30 Met::en Haber 2 I xr
10,30
30xr
1515 Met:::en Kukurut::: 2./ xr
6 3() xr
7 30
78,30
Summa
112 30 122

2. Die Aufteilung dcr Ăcker in drei Berciche:
Hier wurde die Frage diskuticrt, wie die Fclder
anzulegen
wăren,
um
eine
optimale
Bewirtschaftung bei eincr Dreifclderwirtschaft
durchfiihren zu kănnen. Das betraf vor aliem die
Brachc. Lăgen die Feldcr beisammen, so kănnte
der Boden fiir dic gemeinsamc Weide verwendet
werdcn. Kempelen fand es schwer durchfiihrbar
und entschied cine Abteilung zu drei Fluren.
3. Die Erbfolge: Hier war man der
Auffassung, dass es nach geltendem Recht
„Succession ad Collaterales" gut wăre und cine
Angelegenheit der Justiz darstellte.
4. Oh die Eintcilung des Banats in elf
Distrikten beibchalten werdcn soll? Hier fand
Kempelen, dass diese Entscheidung erst nach
vollendeter Vcrmessung des Landes geschehen
konnte.
5. Die Anpflanzung von Băumen: Es bestand
cin Unterschied zwischen jenen Băumen, die
man fiir die Holzverarbeitung und als Brennholz
brauchte, die schnellwachsend sein mussten,
wie bestimmte Weidenarten, Pappeln, Ulmen,
Erlen etc. und den anderen, die fiir den Obstbau
121
122

Ibidem.
Ibidem.

und
die
Seidenerzeugung
Maulbeerbaumanpflanzung - notwendig waren.
Dic Băume wurden der Bevălkerung gratis aus
den Baumschulen abgegeben. Kempelens
Vorschlag war, dass jeder Bauer rund 20 - 30
Stiick ausgefolgt bekommen sollte - darunter
mindestens I O Maulbeerbăume, um sie auf der
Stral3e vor dem Haus, im Garten und an anderen
Plătzen zu pflanzen. Dazu wăre eine Kontrolle
durch die Verwaltung notwendig und bei
Nichtbcfolgung der Anweisung ein Strafgeld
von 18 Kreuzer festzusetzen.
6. und 7. Der Heuvorrat und die
Marschrouten des Militărs: Der jăhrliche
Heubedarfbeliefsich aufrund 3942 1/3 Schober
Heu.
Um
ausreichenden
Vorrat
zu
gewăhrleisten,
errechnete Kempelen eine
Menge von 11728 Schober, die auf einer Flăche
von 5913 1/2 Joch gemăht wiirden. Dies konnte
aber erst entschieden werden, wenn die
Vermessung erfolgt war und feststand, wo die
Kasernen errichtet werden wiirden. Das betraf
die Marschrouten des Militărs und fie! in die
Zustăndigkeit des Hofkriegsrates.
8. und 9. Rechtswesen und Kriminalordnung:
Um endgiiltige Entscheidungen zu treffen, wăre
das Landesgericht zustăndig. In diese Richtung
wăre jedoch nichts geschehen. Ein eigener
Aufsatz Kempelens an den Prăsidenten wăre
schon verfasst und eingereicht worden.
10. Răuberbanden und Stărung des
Landesfriedens: Dieser Punkt wurde nochmals
in acht Unterpunkte zusammengefasst und
ausfiihrlich erklărt. Kempelen wiederholte seine
in der ersten Relation gesetzten Vorschlăge und
jene im „Grundril3 einer systematischen
Landeseinrichtung". Um den umherziehenden
Banden das Handwerk zu legen, wurden in
Slawonien Strafexpeditionen gegen ganze
Dărfer,
die den Banden Unterschlupf
gewăhrten, durchgefiihrt. Diese drastische
Mal3nahme wurde auch fiir das Banat zur
Diskussion gestellt. Kempelen verwehrte sich
dagegen. Er fand, dass dies keinen Sinn mache,
jedoch gegen einzelne strafrechtlich vorzugehen
sei. Bei Vergehen wăre das gleiche Strafausma13
wie fiir Kriminelle angebracht. Die Verfolgung
von Banden sollte jedoch kein allzu grol3es
Aufsehen erregen und von einem kleinen, aber
guten Team durchgefiihrt werden. Er schlol3 sich
der Meinung des Prăsidenten Graf ClaryAldringen an, den Anfiihrer der Banduren,
Harum-Bahsa
Mihai
Malenovich,
mit
einzubeziehen. Grenz- oder Nationaltruppen
sollten in der Verfolgung Krimineller nicht
beauftragt werden, da sie meistens mit ihnen

sympatisierten. Er forderte ein Verbot des
ăffentlichen Waffenverkaufes und, dass die
Bevălkerung, wenn sie Waffen besass, zu
entwaffnen sei. Wiirden diese Anweisungen
nicht befolgt werden, so wăren die Leute mit
schwerer Schanzarbeit und ăhnlicher Strafe zu
bestrafen. An der Grenze wăren dic Ein- und
Ausreisenden besser zu kontrolliercn und eine
Einreise ohne giiltigen Passierschein zu
vcrbieten.
Arbeitshaus: Kempelen arbeitete cinen
Vorschlag aus, wie man die ehemalige
Infanteriekaserne zu Caransebes ohne viel
Aufwand in ein Arbeitshaus umgestalten kănnte.
Allein da die bisherige Impopulation viele
schlechte Le11te mit in das Land gezogen hat, die
viele A11sschweifimgen veriiben, und einen fast
incorigiblen băsen Lebens-Wandel fiihren, so
wăre hăchst năthig da.fi man bald auf die
Errichtung eines solchen Ha11ses bedacht wăre.
um solche Leute von den iibrigen noch guten
absăndern, und zur Correction dahin geben zu
kănnen, und nehme mir daher die Freiheit
gedachten Vorschlag, welchen ich hier nochmal
in Abschrift sub T beylege, 11nterthănigst
anzuempfehlen. 123
Auf Veranlassung Kempelens wurden
Formulare fiir die Vorspannpflicht gcdruckt
jedoch in ungeniigender Menge, sodass man
dieses Projekt unterbrechen musste und erst zu
einem spăteren Zeitpunkt iiber ein Ergebnis
berichten werde.
Die Bestellung der Verwalterămter brachtc
eigene Schwierigkeiten mit sich. Es war nicht so
einfach, alt eingesessene Beamte zu entlassen,
um sie durch fahigere zu ersetzen. Bei der
Abreise von Kempelen hatte dieser Prozel3 nicht
einmal begonnen.
Da be · der vorz11nehmenden LandesEinrichtung eine der wichtigsten Schwirigkeiten
darin bestund, da.fi so manche Districte mit
eralteten, gebrechlichen, und unta11glichen
Beam ten besetzet waren, be · denen eine
einzufiihrende Ordnung, 11nd neue AmtirungsArt ganz gewij3 fruchtlos gewesen wăre, so
waren wir von Seiten der EinrichtzmgsCommission genăthiget vor allen diesen so
wichtigen Anstand z11 beheben, und ehe wir noch
Hand an die neue Einrichtung legen konten,
dahin besorgt zu se ·n, da.fi zu dessen
A11sfiihr11nge11 iiberall so viei es măglich war.
gute und ta11gliche S11bjecte11 angestellet werden
măchten. . .. Auf solche Art hat a/so bey den
Verwalterămtern
keine Neuerung, ader
123
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Verbesserung vorgenommen werden kănen, weil
sie mit Beamten noch nic/1t besetzt waren ... 124
Dies betraf vorallem die Untcrverwaltcr. Das
Banat hatte zur Zeit 624 Dorfer in elf Distrikten
mit 26 angestellten Unterverwaltern. Die
Aufgaben, die diese Beamte zu bewăltigen
hatten, waren: Aufsicht i.iber die Zuteilung dcr
Gri.inde und Eintragung in die neuen
Grundbi.icher, die Konskription, Kontrolle der
Vorspann- und Frondicnste, die Berechnung des
Zchnts, Rechnungswesen der Dorfsgemcinden,
Kontrolle der Grenzsteinc und Verwendung der
Wiescn, Buchfi.ihrung i.iber die Maulbecrbăume.
Die neue Landesverwaltung sah eine
Aufstockung auf 52 Beamte vor. Kempelen
errechnete, dass diese dem Staat 13000 Gulden
jăhrlich kostcn wi.irden, diese Summe aber
durch eine ordentliche Kontributionszahlung
und melu Abgaben aus dem Zehnt gedeckt
werden wird. Da ein Unterverwalter mehrere
Dărfer zu betreuen hatte, wurde vorgeschlagen,
scine Wohnung in einem Kolonistenhaus zentral
gclegen einzurichten. Weiters forderte er, dass
nur Beamte in Frage kămen, die ausreichend
Erfahrung speziell in Verwaltungsaufgaben
mitbrăchten, eine gediegene Schulbildung
hatten und mehrerer Sprachen măchtig waren.
Die Prădien: Kempelen konnte aus diesem
Bcreich Erfolge aufweisen, die er sich selber
zuschrieb. Sein Konzept, Prădien zu versteigern
wurde angenommen und brachte erste Erfolge:
Da ich mir mit Grund schmeicheln dmf an
dem 11111 jăhrlich 44000 f vermehrten
Pachtschilling die Banatischen Praedien
grossen Antheil gehabt zu haben, so erla11be mir
eine Hoc/1lăblic/1e Hof=Stelle, da/3 ich hier das
Verzeichnis der Banatischen Praedien sub Y
gehorsamst beylegen darf, aus welchen z11
ersehen, wie hoch eines )eden Pachtsc/1illing
vorhin gewesen, und wie hoch er dermalen sey,
folglich um wie viei derselbe durch die anno
1769 vorgenommene Licitation gestiegen ist? 125
Zum Abschlul3 dieser Relation wies
Kempelen alic Schuld und Vorwi.irfe von sich,
dass es mit der Neugestaltung der
Landesverwaltung im Banat noch immer
Probleme gab. Er nahm die eingesetzten
Administrationsrăte in Schutz und verwies auf
die oft unzumutbaren Zustănde, unter denen die
Beamten im Banat ihren Dienst versehen
mussten, obwohl er auf einigen Seiten zuvor
Kritik
an
ihnen
gei.ibt
hatte.
Die
krankheitsbedingten Ausfiille erschwerten den
124
125
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diensthabenden Răten die Arbeit um em
vielfaches,
da
sie
doppelte
Gebiete
mitzubetreuen hatten. Die Aufstockung auf acht
wăre angebracht. Er forderte cine striktc
Trennung
von
Gerichtsbelangen
und
Administrationsagenden.
Zum Beschl11J3 dieser meiner gehorsamsten
Relation habe ich nur noch unterthănigst
beyz11riicken, daf3 wann ich in derselben
anzeigen
miissen,
daf3
es
mit
der
neuangetragenen Ei11richt1111g noch nicht weit
gekommen ist, ich dad11rch die Schuld hiervon
weder des Ersten Herrn Commissary, 1111d
Administrations-Praesidenten Excellenz, weder
der Administration auf keine weise beymessen
will. Dem Erstern kann ich vielmehr
unpartheyische Zeigenschaft leisten, da/3 er sic/1
afle erdenkliche Miihe giebt, und gewif3 allen
măglichen Eifer anordnet, die a11jhabende
schwehre Pjlichten eines fi'ir den Hăchsten
Dienst wachsenden Praesidenten z11 erfi'illen.
Allein die Anzahl der bey dieser Landes-Stelle
tăglich vorkommende Geschăfte ist z11 grof3 zmd
hingegen die Zahl seiner Gehilfen zu klein, als
das er Sie afle in der erforderliclzen DicasterialOrdnung behandeln, zmd dabey noch so viele
Antrăge der ne11en Landes-Einrichtung so
schleunig in das Werk richten kănte. Was aber
die iibrigen aus Sieben Răthen bestehende
Administration-Glieder anbelanget, sosind wie
ich lăngstens vorgesagt haben, zwey immerfi'ir
Theils in Dienstgeschăften theil wegen
Krankheiten abwesend anz11nehmen, zwey
andere sind kaum hinlăglich Process- und
Criminal-Sachen zu referiren, und GerichtsHăndel zu schlichten, kănnen.folglich mit keinen
anderen Geschă.ften beladen werden. Also
verbleiben noch drey Răthe. Diese so/ten das
ganze Politicum Ecclesiasticum Oeconomicum,
Contributionale,
Militare,
Commerciale,
Montanisticum,
Maut-Salz-Ba11-Polizeylmpopulations- 11nd Sanităts-Wesen, die
Canzley-buchhalterey- und Cassa-Direction etc.
allein versehen, und dabey noch die so
manchfăltigen Gegenstănde der neuen LandesEinrichtung besorgen. Wenn sie auch die
erfahrensten, 11nd unermiidete Mănner sind, so
sind Sie dieses alles z11 umfassen nicht im
stande. Ja manche obgedachter Gegenstănde,
wenn sie gehărig besorget werden sollen,
erfordern einen Mann ganz allein und sind auch
die iibrigen nicht von solcher Wichtigkeiten, und
so erheblich, als in anderen Erblăndern, so wird
doch derselben Anzahl, und Verschiedenheit
nicht viei davon unterschieden seyn.

!eh wiederholle daher meinen unmaj3geblichen Vorschlag, daj3 niimlich die Individual- und
Criminal-Sachen von den gewohnlichenAdministrations-Agendis abgesondert, und einer eigens
zusam zu setzenden Commission als z"iber deren
Errichtung die Landes-Administration bereits
von Einer Hochlăblichen Hof-Stelle vernommen
wird, behandelt und endlich, daj3 der noch
abgiingige Achte Administrations-Rath bald
allergniidigst ernennet werden mach te, wenn man
nicht ge1111gsame, fiihige, und wiirksame
Ejfect11arie11 vorhanden sind, so werden die
Allerhăchsten Absichten, und die in Ansehung
dieser schănen Provinz so weislich getrojfene
Anordn11nge11 niclzt so bald in die Erfiillung
gelangen.
Womit ich mich zu lwchen Gnaden 1mterthii11igst
empfelzle, und mit der schuldigsten Ehrfurcht
und Hochachtung verharre
Einer Hochlăblichen, Kaiserliche auch
Kaiserii eh Koniglichen Hof-Kammer
1111terthii11 igs ter
Wolfgang von Kempelen
Wienn, den 5ten October 1770 126 .
Anweisungen an den Oberstleutnant von
Elmpt
Philipp Baron von Elmpt begann mit einem
Stab von 42 Topographen in den Jahren 1769'72 das Banat zu vermessen und zu
kartographieren. 208 Karten im MaJ3stab
1:28000 wurden angefertigt. Sie sind heute im
Kriegsarchiv in Wien aufbewahrt.
Noch im November 1769 verfasste Kempelen
cine 20 Punkte umfassende Richtschnur fiir die
Vermessung der Griinde. An der Gr6J3eneinteilung
der Bauemhofe hatte sich nichts wesentliches
geăndert, sie erfolgte in drei Klassen, wie aus der
untenstehenden Tabelle zu ersehen ist. Mit der
Vermessung und Zuteilung der Viertel- und
Halben BauernhOfe sollte begonnen werden. Zu
beachten war, dass jeder Dorfsgrund auch eine
Gemeinschaftsviehweide hatte, die nach Bedarf
verpachtet werden konnte. Diese Viehweide
sollte in einem Viereck ausgemessen werden,
sodass sich das Dorf in dessen Mitte befand. Die
dem Hof zugehorige Viehweide wăre so
anzulegen, dass sie nahe dem GehOft lag.
Ei11 ga11zer Bauer
Acke1feld
Wicscn
Huthweide
Ha11sgru11d
Sa.[Summa]

126
127

24 loch

6 Joch
3 loch
I Joc/1
34 loch

Ibidem.
Ibidem, 60-65.

Ei11 halber
12 loch
4 Joch
2 loch
I Joch
19 Joch

Ein Vierii
6 loch
3 Joch
I Joc/1
loch
11 Joch 127

Bereits bestehende Weingărten sollten so
belassen werden, wie sie waren, und dem
Die
Besitzer nicht entzogen werden.
Neuanlegung von einem Weingarten sollte cin
AusmaJ3 von drei loch nicht i.ibersteigen. Fi.ir
den Weinbauern wăre dann noch Grund im
AusmaJ3 eines Viertelbauern hinzuzugeben,
wenn er es wi.inschte. Gri.inde fiir den
Hopfenanbau wăren extra zu vermerken und
dieser wăre so zu behandeln wie Weingărten.
Bei der Grundzuteilung wăren keine
Ausnahmen zu machen, ob es sich um Deutsche,
Walachen, oder Raizen handle. Es wăre vorher
zu erheben, wieviel Bauern in einem Dorfc
Ganze, Halbe oder Viertelbauern sein wollten.
Dies wăre durch die Beamten schriftlich
festzuhalten. Da sich in einem Dorf noch andere
Menschen befiinden, die auf Grund und Boden
zur Bearbeitung angewiesen wăren, wăre
folgendes zu beachten:
a) Ein katholischer Pfarrer bekăme einen
doppelten Hausgrund und 2 loch Wiesengrund,
b) der Schulmeister ebenso einen doppelten
Hausgrund und 2 loch Wiesengrund,
c) ein griechischer und wirklicher Pope einen
ganzen Bauernhof, dessen Diakon hingegen
einen halben,
d) der herrschaftliche Wirtshauspăchter
einen halben Bauernhof,
e) der Fleischbankpăchter auch einen halben
Bauernhof, und
f) die in den Dorfern befindlichen
Handwerker, wenn sie es wi.inschten, ebenso
einen halben Bauernhof.
Bei der Aussteckung der Ackerflăche mi.isse
darauf geachtet werden, dass nach der
Bodenbeschaffenheit vorgegangen werden
sollte und nur der gute Boden fi.ir den
Fruchtanbau in Frage kăme. Ebenso mi.iJ3te die
Lage so verteilt werden, dass es keine
Benachteiligung fi.ir den einzelnen gab.
Uberhaupt wollen Jhre Majestiit, daj3 bey der
Zutheilung der Griinden in der Distanz so viei
moglich die Gleichheit beobachtet, mithin wann
zum Beyspiel die Acker an der einen Seite des
Dorfes gelegen sind, demjenigen Bauern, der an
der anderen Seite des Dorfes des erste Haus hat,
auch die niichstgelegenen Acker dem letzteren
hingegen wieder die iiussersten Griinde
angewiesen werden sollen, damit nicht einer vor
dem anderen durch die weitere Entlegenheit von
seinen Feldern sich beschweretfinden măge.
Zwischen den einzelnen Ăckern wăre ein
vier bis fi.inf Schuh breiter Feldrain zu ziehen,
128

m

Ibidem.
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bei den Wiesen reiche das Ziehen einer tiefe
Furche. Markierte Grenzsteine miisse man
sofort nach dem Ausstecken setzen und die
Nummern sofort schriftlich festhalten. Um
Streitereien der Bewohner eines Dorfes zu
vcrmciden, wăren die Griinde „proportioniert"
auszumessen und Extremflăchen wie z. B. im
Spitz zulaufende Flăchen zu vermeiden. Da bei
den meisten Dorfern noch zusătzlicher Grund
ilbrigbleiben wiirde, wăre dieser auf den Karten
eigens zu vermerken, da er fiir spătere Zwecke
wic eventueller Dorfsvergro13erung oder mehr
Bedarf an Ackerflăche gebraucht werden kann.
Bei der Vermessung von Stral3en und Wege wăre
eine Breite von zehn Klafter fiir Landstral3en
und drei bis vier Klafter fiir Feldwege
cinzuhalten. Von den ausgemessenen Teilen des
Landes wăre eine Karte in dreifacher
Ausfiihrung anzufertigen: eine fiir die Hofstelle
in Wien, eine fiir die kais.-konigl.
Landesadministration in Temeschwar und eine
weitere fiir das zustăndige Verwaltungsamt.

4nweisungen an Carl Neumann von
Buchlwlt
Auf Grund der Wetterkatastrophen in den
Jahren 1769 und 1770 wurde es unumgănglich,
den
betroffenen
Ortschaften
spezielle
Hilfestellung zu geben. Eine seit zwei Jahren
anhaltende Diirre liel3 eine ausreichende
Versorgung
der
Bevolkerung
mit
Nahrungsmittel nicht zu, denn es gab
Ernteausfalle. Erhebliche Sturmschăden undim
Jahre l 770 Oberschwemmungen der Flilsse
Marosch, Theil3 und Donau trugen das iibrige
dazu bei. Als Kempelen Ende August 1769 in
die Distrikte Lipova und Lugoj reiste, konnte er
sich ein Bild vom Ausmal3 der Katastrophe
machen. Dies veranlasste ihn, sofort
Mal3nahmen zu ergreifen, die er schriftlich an
den Salzeinnehmer Carl Neuman von Buchholdt
richtete. Dieser Ma13nahmenkatalog, datiert
Lugoj, 30. August 1769, sah folgende
Soforthilfeleistungen fiir einzelne Orte vor:
Da ich die nachfolgenden Ansiedlungs Orter
sowohl wegen einer schon seitlz 2 Jahren her
fi'irgewesten ungemeinen Truckern, als auch
wegen durch hefftige Sturm Winde verursachte
Besclzădigung in dem elendesten Zustand
angetroffen habe, so hab ichfiir nothig befunden
zu einer derselben schnell zu leistenden Hilffe,
und Abwendung ihres gănzlichen Verfalls
folgende zwar mit neuem ansehnlichen
Ausgaben
verknipfte,
aber
dannoch
unumgănglich nothige Veranstaltung in der Eil
zu machen, und derer Befolgung lhnen Herrn
256

Salz=Einnehmer hiemit aufzutragen, mit dem
Beysatz, daf3 dieselbe mit Beyzielzung des
Provincial lngenieur Sax sich alsa bald auf die
Colonisten Orter begeben, und naclifolgendes
bewerkstelligen moclzten. 129
Săcălaz (Szakelhaz): Da die Hăuser auf
Grund von Năsse und des sumpfigen Bodens
nicht mehr bewohnbar waren, wurde
vorgeschlagen, sie auf einer Anhohe nochmals
zu errichten. Die Hăuser wăren aus Kothziegeln
zu erbauen, ebenso das Stallgebăude; die
Dăcher wăren jedoch nicht mit Sas zu decken,
sondern mit Schilf, Rohr, Stroh oder mit
Schindeln. Letzteres wurde von Kempelen
bevorzugt; alle Arbeiten waren im Preis zu
pauschalieren.
Lenauheim, Iecea Mică, Bi led (Csatad, Jecsa
und Billied): Die Hăuser waren zum grol3ten
Teil durch den Sturm abgedeckt. Das
Dachdecken sollte mit Schindeln oder Stroh
erfolgen. Da die von den Siedlern selbst
errichteten Stallungen noch nicht gedeckt und damit die Gemăuer darunter nicht noch mehr
beschădigt wurden, als sie es schon waren,
befahl Kempelen, diese ebenfalls gleich neu
einzudecken. Das gleiche galt fiir den Ort Jecsa,
der am schlimmsten betroffen war. Neu-Jesca:
Das neue Dorf sollte auf dem vormaligen
Prădium Jesca entstehen. Er befahl, sofort mit
der Stampfung der 112 Hăuser zu beginnen.
Die anderen sich im Distrikt befindlichen
Ortschaften wie Grabaţ, Bulgărus, Neudorf,
Zăbrani, Frumuşeni, Fântânele (Gravacz,
Bogarosch, Naczfeld, Neudorf, Gutenbrunn,
Schondorf und Engelbrunn) wăren vom
Salzeinnehmer Neumann zu visitieren und
danach ein umfassender Bericht zu erstatten.
Die Punkte 12 bis 20 umfassten Fragen des
„Ansiedlungs-Wesen" iiberhaupt. Eine der
Hauptforderung von Kempelen war: „die
tăgliclze Verpjlegung der Colonisten muf3 in
Zukunft aujlzoren" 130 Er forderte, damit die
Leute sich ernăhren konnten, dass man ihnen
den notigen Bedarf an Frucht und Mehl fiir die
năchste Monate ausgeben, sie mit etwas Geld
versorgen und beim Erbauen der Hăuser
einsetzen sollte, damit sie sich ihr eigenes Geld
verdienen
konnten
(Punkt
13).
Die
Neuankommlinge wăren nicht in bereits
ilberfiillten Dorfern unterzubringen, sondern
ihnen seien neue Plătze zuzuweisen. Um ein
Oberleben der Bevolkerung zu sichern, ist eine
Vorsorge beziiglich der Frucht- und Mehlvorrăte
129

110

Ibidem, fol.73-77v.
Ibidem.

zu treffcn. Da die von den Walachen
angefertigten Wăgen und Pfliige in sehr
schlechter Qualităt geliefcrt wurden und nicht
haltbar waren, meinte Kempelen, dass wenige
Wăgen und Pfliige - dafi.ir aber in guter Qualităt
nach „teutscher Art", angefertigt werden sollten,
die die Bauern vorerst einmal gemeinsam
nutzcn kannten. Die alten Gerătschaften wăren
- solange es eben ging - zu verwenden ader zu
verkaufen. Da in den beiden Orten Szakelhaz
und Alt-Jesca insgesamt 143 Familien
einquartiert waren, schlug Kempelen vor, diese
in das „Bereksz6ver-Tal" - Bega veche-Gebiet umzusiedcln und dart fi.ir sie ein neues Darf zu
crrichten. Seine năchste dringliche Forderung
war, dass alic an den Bauarbeiten beteiligten
Handwcrker, Bauunternehmer und andere
Bcteiligte safort bar auszubezahlen seien und
nicht auf cin ader zwei Jahre zu vertrosten, wie
bislang gcschah, „damit der Haj3 gegen die
Deutschen Colonisten vernz1'indert werde" 131 •
Der Kostenvoranschlag fi.ir das kammende Jahr
wăre
an
die
Landesverwaltung nach
Tcmeschwar zu schicken, damit die benotigten
Geldmittel rechtzeitig eintrăfen.
Am 9. Jănner l 770 verfasste Kempelen, in
Tcmcschwar weilcnd, nachmals ein 25 Punkte
umfassendes Papier bezugnehmend auf jene
Arbeitcn, die in diesem Jahr durchgefi.ihrt
wcrden salltcn, da aus Wien die Bewilligung
ertcilt wurde, 600 Familicn anzusicdcln. Er
wolltc, dass schon jetzt mit diversen
Varbcreitungsarbciten begonnen werdcn sallte.
Nach dem hier Sub 1 beyliegenden Entwurf
sind folgende Dărfer zu erbauen angetragen
worden
A uf dem Praedio Teremia

Zwcy

Dărfer

eines mit

150

Hăuser

das a11dere mit
I 00 Hăuser
Au/ dem Praedio Toisik eines
160 Hiiuser
Zu Klein Jecsa ei11es mit
I 00 Hă user
!11 dem Bereksoer Thal Maslak eines mit 90 Hăuser
600 Hăuser
Summa

1 2
J

Die Brunnengrabungsarbeiten wăren nach
Kempelens Meinung jetzt schan durchzufiihren,
die Arbeiter <lazu wăren sofort einzustellen. Bei
den neuzuerrichteten Orten wăre varerst der
Boden zu priifen und in welcher Art die Hăuser
errichtet werden sollten. Mit der Durchfi.ihrung
wurden Oberstleutnant Baron van Elmpt und
Ingenieur Sax beauftragt. Kempelen wiinschte
dazu einen genauen Bericht vargelegt zu
111
112

Jbidem.
Ibidem.

bekammen. Das Waldamt wăre zu verstăndigen,
damit das Holz rechtzeitig geschlăgert und die
Schindeln erzeugt werden wiirden. Bei nicht
ausreichender Menge wăren diese aus
Siebenbiirgen zu halen. Jetzt schan sollte man
mit den Maurern, Zimmermănnern und
Dachdeckern einen Vertrag abschlicl3en und
Kolanisten als Tagwerker, Handlangcr ader im
Transportwesen zu den Arbeiten verpflichtcn.
Am besten wăre es, aus den ungarischcn
Kameralherrschaften
Mănner,
die
Professionisten im Hăuserstampfen waren, in
die einzelnen neuen Dorfer zu entsenden, um
Probehăuser samt Stallungen im Akkord
herzustellen, fiir 20 Gulden das Stiick.
Kolonisten wăren ihnen als Hilfskrăfte
beizugeben, damit sie es lernten. Jetzt schon
mii13te das natwendige Quantum an Samen fi.ir
die zu bestellenden Felder organisiert werden.
Das Aufsichtspersanal wăre zu instruicren. Von
den Schmieden und Schlassern mii/He man
Tiirbănder und Tiirangelmuster anfertigen
lassen, und dann den Akkordpreis festlegen;
geschătzte Zahl bei 600 Hăuser: 3000 Paar. Das
notige Eisen <lazu musste man besargen. Die an
der Marosch sel3haften Topfer hătten 48000
Ofenkacheln
anzufertigen,
ebenfalls
wăre
zu
bezahlen;
die
Akkordlohn
Glashersteller sollte man wegen 2 400 Stiick
Fenster unter Vertrag nehmen; 600 Spinnrăder
sind zu bcstellen und zu drechseln. Ebensa sollte
man 600 beschlagene Wăgen bei den Wagncrn
nach deutscher Art bestellen, cinen Probewagen
anfordern und den ausprobieren. Mit den
Schmiedemeistern war der Preis fiir die eisernen
Rcifen der Wagenrăder zu bcsprechen und man
muss sich rechtzeitig um das notige Eisen
kiimmern. Auf gute Qualităt wăre zu achten!
Man musste 300 Stiick Pfliige - je einer fiir zwei
Haushalte, ebensa Zaumzeug fiir die Zugtiere
anfertigen lassen und 1200 Pferde bestellen. Fur
die 600 neuen Hăuser waren die notigen Katzen,
Halzhacken, Kukuruzhauen, Grabschaufeln,
Sensen und Sicheln anzuschaffen.

Ein vorliiufiger Plan zu einer gut
(unktionierenden Ansiedelung
Noch im November 1769 erarbeiteten
Provinzialkammissarius Herdt, Salzeinnehmer
Neumann van Buchhalt, Ingenieur Steinlein und
Kempelen einen Plan aus, wie bei einer
Besiedlungsrate van 600 Familien pro Jahr
ratianell vorgegangen werden und welche Tei le
des Landes zur Ausmessung vorgenommen
werden sallten. Was alte Beteiligten nicht
einplanten, war, was wiirde geschehen, wenn die
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Zahl bei wcitcm iiberschritten wcrden solltc.
Man vcrlic/3 sich darauf, dass der Plan
funktioniercn wiirde und dachte an keine
Notfallsrcgelung. Keinemvon ihncn crahntc dic
Katastrophe, dic sich in dcm kommenden Jahr
abspiclcn solltc, als 3 OOO Familien aus dcm
Wcstcn in das Land stromten. Kempelen fiigte
zwar hinzu, dass dcr Plan nach bcstem
Gutdiinken aller Bctciligtcn gcschah und
crwăhnte nur einmal beilăufig man wiirdc bei
gegcbenen Umstănden schon Mittcl und Wcge
finden. Wie sich aber letztendlich herausstclltc,
fand man sie nicht. 133
Nachdem dic Versteigcrung der Prădien
ausgcschrieben und cine Verpachtung nurmehr
fiir drci Jahrc moglich war, war der erste
cincr
sukzessiven
Grundstcin
zu
Grundausmessung gelegt. Man war sich rasch
cinig und fiir das Jahr 1770 sah man folgende
Reservierungen vor:
/Vie der bereits noch diesen Herbst zu bauen
angefangenen
Dorf Neu-Jecsa Raum fiir
100 Hăuser
ln dem Berexovar Thal. wobisher ein Theil des 2. Heu
gemac/1t worden,
Maslak genannt, we/ches jedoch kein Praedium ist,
100 Hăuser
kann man antragen auf
Da1111 konnten fo/gende zwey Praedien reservieret werden
năm/ich Teremia auf
200 Hăuser
und Toisek auf
200 Hăuser
Summa der Hăuser
600 "'·

Fiir das iibemăchste Jahr,
gleichc Anzahl vorbereitet.
vollkommcn sicher, dass cine
sich eingestellt hătte, da im
ohne Probleme ablief.

1771, wurde dic
Man war sich
gewisse Routine
Jahr zuvor alles

Da man vermuthen muj3, daj3 das l 770te Jahr hindurch
die Individual Zuthei/ung der Griinde einen anse/111/ic/1en
Fortgang haben wird, so ist nach jedermăn/ichen
Meinung auch zu hojfen, daj3 man bey den Meisten sowohl
Deutscl1en als National= Ortschaften iiberfliissigen
Terrain flnden wird. Man kann a/so beylăuffig rechnen,
daj3 man zwischen 3. 4 ader mehr aneinander grănzende
Orter noch ein Dorf setzen wird kănnen von Bey/ăufflg
100 Hăuser
Femers wird wenigstens ein Nationa/ Ort geschoben, und
in die iiberfliissigen Grund besitzende Ortschaften
eingetheilet werden konne, we/ches ungefehr wieder
betragen wiirde
200 Hăuser

End/ic/1

kănten

die zwey Praedien reserviret werden

năm/ich

Veliky Orosin & Maly Orosinfiir
Summa der Hăuser

300
600

Hăuser
115

Das darauffolgende Jahr 1772:
Aufden durch die Ausmessung zu gewinnenden Grund wie
eben
I 00 Hăuser
Durch Sc/1iebung, und Einthei/ung eines wa/ac/1ischen
200 Hăuser
Dorfes aberma/
End/ich au{ das reservierende Praedium Nadios
300 Hăuser
Summa der Hăuser
600

Nach obigen Antrag a/so wăren die zwey
Praedien Teremia, und Toisek von m111 an gar
niclzt mehr die beyden Praedien hingegen Veliky.
und Maly Orosin nur auf ein Jahr, das ist bis
Georgij 1771 und endlich das Praedium Nadios
auf zwey Jahr das ist bis Georgij 1772 in Paclzt
zu verlassen 136 .
Sax, der Provincial-lngenieur, erstellte am 4.
November 1769 noch einen „Oberschlag" Kostenvoranschlag, was an Material fi.ir die
geplanten 600 Hăuser verbraucht werden
wi.irde:
Ober ein Colonisten Haus azif 1 O Klafter
Lănge, und 2 Klafter 5 Sclwh Breite in ăusserer
Lichte, worinen Zimmer, Kuchel, Kammer. und
Stallung begriffen, was so/ches an Holz Sorten
zu dem Dachstuhl Durclzzug gesti"izten Boden,
Thz"ire,
und Fenster dann Rauchfang
erforderlich hat. Als:
An Karaschovar ungefalzten Schindelll sind vor das Dach
6900
erforderlich
An Lugoser we/che viei grăsser sillll e1foderlich
5800
An Sc/1indel Năgel 8900 I 0500 (A11m.: bei Karaschovar
Sc/1indel)
850
An Latten Năge/n
Eisene Traum 1' 4 Klafler lang 516 Zollig nicl1t Durchzug
u11d Mauerer Bănk
29
77
Gespor r 2 I 12 Klafler Lang 4 zo//ig
an Thiir Stockholz a I Klafter /ang
6
an Fenster Stăck Holz I Klafler /ang
6
68
an Bankladen 13 Schuh lang
165
an geschnittenen Dach/atten 15 Schulz
an Weid/atten 4 Zoli breii und 2 Zoli dick
4

r

Auf 600 Haus ist alsa erforder/ich an jeder Sort 11ebst
unvorsehenden Zufăllen

1

"
114

Ibidem, foi. 78-79.
Ibidem.
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115
110

Ibidem.
Ibidem.

.411 Karaschovar u11gefalzte11 Sc/1indel11 sind vor das Dacii
er/(mlerlic/1
4140000
fo Lugoser welche viei grăsser sind erfoderlich

3980000
6300000 (Anm.: bei
411 Sc/1i11del Năgel 5340000,
Karasc/10var Schindel)
.411 Latten Niige/11
5 /0000
Eisene Trawn 1' 4 Kl(lfler la11g 516 Zollig niclll Durc/1zug
1111d Mauerer Biink
17500
Gespăr 2 I 12 Klafter Lang 4 zollig
46400
8450
an Thiir Stăckholz a I Klafter lang
3650
an Fenster Stiick Holz 1' I Klajier lang

a

an Ba11klade11 13 Sc/1uh lang
li/I geschnille11e11 Dac/1/atte11 15 Schuh
li/I /Veidlatte11 4 Zoli breii und 2 Zoli dick

40900
99100
2450 111 .

A11weisu11gen an das Verwaltungsamt in
Lugoj (Lugm)
An das Kaiseri. Kănigl. Venvalter Amt in
lugos
Van der Kaiseri Konigl. Banatischen LandesEinrichtungs Hof== Commission den Kaiseri.
kănigl.
Districts-Verwalter= Amt in L11gos
a nz1tfi"igen.
Naclufem vermăg lhrer Beamten eigenem
Gestiindnis bey ilzrer Amtirung naclzer wider
ilire Jnstruction, und iiberlza11pt wider alle gute
Ord111111g eines Amtes lauffende MifJbriiuclze
eingeschlichen, so habe man sich genăthiget
geji111de11, Sie Beam ten an die diejJ.făll ige
P1111kte11 der in handen lzabenden Amtslnstruction zu verweisen, und hiemit zu
ermahnen, die daselbst enthaitene die:,jâllige
Vorschrift von 111111 an gena11 zu erfiillen. Und
:::war ... 13K.
Wic schon i5ftcrs bcrichtet, gab es bei den
Bcamtcn der einzclnen Distriktsverwaltungen
U nterschicde in der Dienstauffassung und
Ausiibung ihres Amtcs; Lugoj war ei nes davon.
Die folgende Riige umfasste nur drei Punkte, die
Kempclen verfasste. Der erste Punkt betraf die
Amtskassa.
I ma: Wird in dem / 6ten Punkt obbemeidter
lnstruction ausdriicklich vorgeschrieben: dajJ
samentliche District= Geider unter bestăndiger
Gegensper beeder Beamter, als Verwalter, und
Gegenschreiber
integraliter
und
wohl
venvahrter bleiben mz"issen, und hievon beede in
solidum zu haften haben. 139
Da sich niemand so recht darum kiimmerte,
wer den Schliissel zur Kassa besal3 - in der
der
hochgestellte
Re gel
war
es
"'Ibidem, foi. 83f.
1.1H Ibidem, foi. 89vff.
110
Ibidem.

Verwaltungsbeamte - und sich jeder aus der
Kassa bedienen konnte, war es notwendig, mit
einer strengen Vorschreibung durchzugreifcn.
Kempelen forderte, dass bei fehlcnden
Geldbetrăgen ab sofort bcide Beamtc - dcn
zweiten Schliissel zur Kassa hatte der
Gcgenschreiber/ Gegcnhandler, dafiir haftbar
gemacht werden. Auch wenn einer der beidcn
Beamten seinen Dienst nicht versehen konnte,
sei es aus Krankheit oder aus einem anderen
Grund, wăre ein anderer zu vereidigen, damit
die Kontrollfunktion gegeben wăre und immer
zwei Beamte im Bcsitz der Kassaschliissel
wăren. Vorerst wăre eine Revidierung der
Amtskassc notwendig, damit dcr Stand cinmal
eruiert werden konnte. Danach wăre die Kassa
ordnungsgemăf3 zu iibernehmen und zu fiihren.
Der zweite Punkt betraf die Punkte 35 bis 44
der Landesverwaltung in welchen genau
festgesetzt war, wie allc bei Verwaltungsămtern
vorkommendcn Delikte verhandelt werdcn
sollten. Da das zustăndige Verwaltungsamt „qua
primam Instantiam" war, wurden auf dicsem
Amt
von
dcr
Bevolkerung
diverse
Streitigkeiten, Raufhăndel, kleinere Diebstăhlc,
geringfiigige Gewalttaten, Schuld- und
Grundstreitigkeiten und diverse anderc Klagcn
eingebracht und nach Moglichkeit geschlichtet.
Das Personal abcr hielt sich nicht an dic
Instruktionen und agierte nach Belieben. Daher
forderte Kempelen - nach erfolgter Zustellung
der Riige, alle Beamte zu eincr Sitzung
einzuberufen, die Punkte 35 bis 44 der
Landesverfassung laut zu verlcsen und sich ab
sofort genauestens nach dem Inhalt zu richten.
Hierin war festgelegt, wenn nicht alle Falie an
einem Tag verhandelt werdcn konnten, sie auf
drei Tage der Woche auszudehnen. Bcginn des
Gerichtstages war der Nachmittag des
Wochenmarkttages, an dem der Klagende
Am
seinen
Fall
vorbringen
konnte.
darauffolgenden Tag gab es cine Fortsetzung,
falls der Fall nicht vorher entschieden werden
konnte und wurde „endlich der Freytag an
welchem die hiesige Nation ohnehin nicht viei zu
arbeiten pjleget" 140 wieder verhandelt,
protokolliert oder wenn es ein komplizierter
war, an diesem Tag durch Anwesenheit aller
Beamter endgiiltig entschieden. Wenn „metus
Profugii" - Fluchtgefahr - bestiinde, kann eine
Verhaftung veranlasst werden.
Hierbey ist noch anzumerken, daj3 an
dergleichen Amt= oder Gerichts= Tăgen um das
gemeine, und ohnehin etwas mijJtrauische Volk
1411

Ibidem.
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der Unpartheylichkeit des to mehr z111"iberze11gen
Wie ohnehin in der Amts= Instruction wief3liclz
vorgeschrieben ist :/ immer nebst dem
Verwalter, Gegensclzreiber, dem in Loco ohnehin
befindlichen Unterverwalter, Amts= Schreibe1~
und denen beeidigten sowohl besoldeten, als
auch freywilligen Practicanten auch wenigstens
Ober= Knees,
und
zwey
gemein
ein
Dorfs= Richter, ader Kneese zugezogen seyn
I·

mz'issen. 141

Bei Nichterscheinen des Beamten an einem
Amts- oder Gerichtstag wăre er zu verwarnen.
Jedoch sollte das Gericht durch das Fehlen des
Beamten darunter nicht leiden.
Der dritte Punkt befasste sich mit der
Protokollfiihrung der Amtshandlungen und der
Abzeichnung. Zuki.inftig mi.issten zwei Beamte
dcn betreffenden Akt unterzeichnen. Falls es
hier zu Unstimmigkeiten kame, waren die
beiden verpflichtet, dies ebenfalls zu
protokollieren.

Ali obiges werden Sie Beamten bis weitere
Verordmmgen, ader erfolgende neue Amts
= lnstructionen genau, und bey Vermeidung der
schwehrsten Ahndung zu befolgen haben.
Ex Commissione Caeo.[Caesareo} Regia
Temesvar den 7ber[September} 1769
Wolfgang v. Kempelen m.p. 142 .

Anweisungen an den interimistisc/1en
Plantageninspektor Christoph Conrad
Lieblein
Christoph Conrad Lieblein wurde beauftragt,
Lipova (Lippova),
em1gen Orten
Frumuşeni
(Schondorf), Lugoj (Lugos),
Sânandrei (St. Andras), und Ostojicevo (St.
Mikl6s) - Plantagegarten anzulegen. Io diesen
wurden Maulbeerbaume und andere Baumarten
gezogcn; weiters musste eine Krapp-Plantage
angelegt werden. Fi.ir den Plantagegarten wurde
eine Flăche im Ausmal3 von 4 Joch zu 1600
Quadratklafter ausgesteckt und ringsum mit
einem Graben versehen. Jeder Plantagegarten
war in vier Teile aufzuteilen: In einem wurden
Obstbăume, im zweiten Baume wie Ulmen
Pappeln, im dritten Maulbeerbăume etc.
gezogen. Weiters hatte man die Absicht, bei
diesen Plantagegarten auch MeierhOfe zu
errichten. Was die Obstbăume betraf, mussten
Wildlinge herangezogen werden die dano
veredelt wurden, um gutes Qualitătsobst zu
erhalten. Der Krappanbau wăre so zu betreiben,
an

141
142

Ibidem.
Ibidem.
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dass den Bewohner sobald wie moglich der
notige Samen ausgcteilt wcrden konnte. Da die
Raizen und Walachen ebenfalls Krapp fiir ihren
Bedarf anbauten, wăre dieser Anbau zu
intensivieren und gewinnmă13ig zu vermarktcn.
Je nach Gi.ite waren 20 Gulden fiir die beste, 18
Gulden fiir eine mittlere und 16 Gulden fi.ir dic
schlechteste per Zentner zu bezahlen. Die
eingebrachten Wurzeln mi.il3ten fachgerecht
trocken gelagert werden; ebenso miil3ten Listen
gefi.ihrt werden, wer wievicl anlieferte. Da man
den Versuch Indigo zu zi.ichten hicr starten
wollte, sollten einige Beete davon bepflanzt
werden.
Jedem Bauern waren vorlăufig zwolf
Maulbeerbăume gratis zu iibergeben, die er
sorgfiiltig betreuen musste. Falls ein Baum
durch seine Nachlăssigkeit einginge, wăre der
Bauer mit einem Bul3geld von 18 Kreuzer zu
bestrafen. Die frisch ausgesetzten Băume sollten
mit Flechtwerk oder Dornen vor Wildverbil3 zu
schiitzen.
Was die Bezahlung der notigen Gartengerăte
betraf. fiel das in die Zustăndigkeit des
Verwaltungsamtes.
Steinlein
wăre
vcrantwortlich, dass das notige Personal
angestellt werden sollte - aber nur jene Leute,
die wirklich ctwas von der Gartenarbeit
verstehen. Die Kontrolle der einzelnen
ware
ihm iiberlasscn.
Dic
Plantagen
vorgeschriebenen Arbeiten waren im Friihjahr:
Das Versetzen und die Veredelung bezw.
Verpfropfung, das Unkraut vertilgen, den
Garten sauber zu halten; im Sommer sei fi.ir
ausreichende Feuchtigkeit des Bodens zu
sorgen, daher wăre es gleich notwendig, mit
dem Brunnengraben zu beginnen. Der
Plantagegarten musste eine Olpresse besitzen,
da Riibsamen zu Ol geprel3t wurde. Hicr wăren
Versuche zu unternehmcn, wie man eine gute
Qualităt erzeugen konntc. Aul3erdem wăre cin
Bericht zu verfassen, was mit dem produzierten
Ol geschah, wer es abnahm und wofi.ir es
verwendet wurde. Weitere Versuche wăren mit
der Ziichtung von Baumwollc und Reis zu
untemehmen.
Als vorletzten Punkt erwăhnte Kempclen in
seiner Instruktion vom 27. Oktober 1769, dass
die Herrscherin Maria Theresia es wi.inschte, die
Plantagegărten mit einem lebenden Zaun
einzufassen. 143

141

lbidem,fol.101vff.

Vorschlag zu einem Arbeitshaus in der
ehemalige11 Kaserne zu Carancebes.
Fur Kempelen war diese ehemalige
lnfanteriekaserne ein idealer Ort, sie zu einem
Arbeitshaus umzugestalten. Am 20. April 1770
verfasste er einen 35 Punkte umfassenden
Katalog. Dafiir fand er sechs Griinde:
a) Lage: in einer „gesunden" Gegend, das
hie/3, es waren keine Siimpfe in der Nahe und
die Gefahr, dass die Leute durch Miickenstiche
das „Sumpffieber" bekommen wiirden.
b) Sie ware nahe an der Stadt.
c) Die Kaserne war mit einem Graben, mit
Erdwiillen und Bastionen umschlossen.
d) Dieser Graben kann miihelos mit Wasser
von der vorbeiflie/3enden Sebes gefiillt werden
und mit einer Zugbriicke versperrt werden.
e) Es konnte noch ein zusiitzlicher
Palisadenzaun errichtet werden, „so wăre das
Arbeitshaus vollkommen g11t verwahret, 11nd
kein Gefalzr, daj3 jemand dara11s entrinnen
kănte" 1 ~~.

f) Da die Anlage weitlaufig war, gabe es
Gelegenheit Giirten anzulegen und auf den
Erdwallen Maulbeerbaume zu pflanzcn.
Laut Kcmpelens Angaben war die
Bausubstanz an und fiir sich in einem guten
Zustand, sodass wenig Umbau- bezw.
Reparaturarbeiten getatigt werden mii/3ten. Die
Anlagc bot Platz fiir 128 Verurteilte und dem
dazu benotigten Wachpersonal. Wiire eine
Erweiterung notig, so ginge das ebenfalls ohne
viei Aufwand. Der Kosteniiberschlag dazu:
1stens 1111'ij3te der um die Sclzanz befindliche
Graben 11111 etliche Schuhe tiefer ausgegraben
2tens Ein kleiner Wasser Leitungs-Canal von
der Sebes welche mir 11 O Klafter davon
entfernet ist, gegraben, und so dann eine
Verdammmmg gemacht werden, 11111 das Wasser
in den Graben zu leiten. 3tens m1'ij3te11 2
Briicken, eine iiber den Wasserleitungs-Canal,
und ei ne A11fzug= Briicke iiber den Graben
selbst zur Einfalzrt verfertiget, 4tens Rings wn
die ganze Sclzanz eine dicke Pallisadirung
gemacht werde. Wobey zu bemerken, daj3 wenn
diese Pallisaden innerhalb der Schanz
angetragen wiiren, man zwar um einen grosen
Theil weniger brauclzte, allein sie wiirde
daselbst das freye Durchstreichen der Luft
verhindern, und dadurch etwann dem
Gesundheits-Stand nachtheilig werden. 5tens
wiire die in dem Risse eingetragenen Capelle zu
errichten, 6tens der Hof mit einem hochen

Gartemauer zu schliefien, 7tens die sub No 16 in
dem Risse an gemerkte Requisiten Kammer
herzustellen 8stens ln dem ganzen zmteren Stock
afle Fenster mit eisernen Gittern Zll versehen
einige Thz'iren, und Fenster z11 verăndern und
dergleichen. Afle diese Reparationen sind dem
hier sub No 3 beyliegenden Ubersclzlag
Specifice angezeiget,
und die darauf
erforderliche Kăsten Stiick ji"ir Stiick
ausgesetztet und belauffen sich in allem nur a11f
3913 f 34 516 xr. Welches mir zur Erreiclzung
eines so heilsamen, und nătlzigen Endzweckes,
als in diesem Lande ein Arbeits= Haus ist, gar
nicht zu vie! zu seyn scheint. 145
Als Einrichtungsgegenstande waren Tische,
Stiihle, Betten, Kerzenleuchter, holzernes
Waschgeschirr,
Feuerloschutensilien,
Weberstiihle, Spinnrader und Kiichcngeschirr
anzuschaffen. Die „BettTournirung" ware von
den Insassen selbst zu verfertigen; Wolle fiir
Kotzen
und
das
Material
fiir
dic
Leinenerzeugung ware zu besorgen.
Die Manner waren im Erdgescho/3, die
Frauen im ersten Stock untergebracht; ebenso
waren
Krankenzimmer
fiir
beiderlci
Geschlechts vorgesehen. Die Verurteilten
kamen aus zwei Griinden in das Arbeitshaus:
Erstens diejenigen, die eine }eden dure Iz den
gerichtlich Ausspruch z11erkennet werden, wann
er in dieses Haus condemniret wird, und die
ohnelzin nach der Vorschrift genau Vollbracht
werden miissen. Zweytens Diejenigen, die die
Leute wehrend ihres Daseyns durch ihre iible
Aujfiihrung, und mancherley A11sschweifi111ge11
verdienen. Wegen diesen letzteren kănte
festgesetzt werden, daj3 der Aufseher die Macht
lzabe, nach Gestalt der Verbrechen die
Sclz11ldigen mit Arest, Eselre11ten, und auch
Stockstreichen derer Anzahl sich aber niemals
iiber 12 erstrecken dii1fte, zu belegen.
Wichtigere Verbrechen aber wiiren, jedesmals
dem Verwalter-Amte, und durch selbes die
Strajfe gerichtlich zu bestimmen. Doclz soli
5efbes nicht mehr als 24 Stockstreiche andictiren
kănnen. Wenn aber gar Capital- Verbreclzen,
Todtschliige, ader dergleichen die die
Todesstrafe, ader eine derselben iihnlichen
verdienet hiitten, vorkommen, miij3te durch das
Verwalter-Amt, so wie bey anderen Missethiitern
das praelimar Verhor aufgenommen, und dem
Landgerichte eingeschicket, folglich wie sonst
gewohnlich Criminaliter procediret werden ... 146 .

145
144

Ibidem, foi. I 08v ff.

146

Ibidem.
lbidem.
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Fiir die Betriebskostenerrechnung diente das
Arbeitshaus in Temeschwar als Beispiel. Vom
Staat wăren fiir die 128 Deliquenten 46720
Portionen Brot und 200 Klafter Holz zu
bezahlen. Die restlichen Ausgaben wăren von
den Insa/3en durch ihre Arbeit selbst zu
bestreiten. Hier konnten durch Frauenarbeit
Sommer wie Winter fiinf Kreuzer und durch
Mănnerarbeit acht Kreuzer tăglich verdient
werden. Kempelens Berechnungen ergaben
weiters, dass von der gefertigten Arbeit tăglich
ein Kreuzer in die hauseigene Kassa flie/3en
wiirde. Bei 289 Arbeitstagen ergăbe das eine
Summe von 3612 Gulden und 40 Kreuzer, die
die Insassen gemeinschaftlich erwirtschaften
Um
alle
Lebensmittel
und
konnten.
Kiichenrechnungen zu vermeiden, wăre ein
„Tracteur"- Bewirter/Koch - als selbstăndiger
Unternehmer anzustellen, der sich tăglich um
warme Speisen fiir die Verurteilten kiimmern
mii/3te. Ihm wăre der Wein- und Bierausschank
im Haus erlaubt und auch, selber zu schlachten.
Der Speiseplan sah folgendes vor:
Um alle weitlauffigen Victualien, und
Kz'ichen-Rechnungen zu vermeiden, konte ein
eigener Tracteur aufgestellet, und demselbenfar
eine Persan tiiglich 2 xr. bezahlet werden, dafiir
muj3te er ihnen Tiiglich eine warme Speise
aufsetzen, das ist: dreymal die Woche am
Sonntag, Dienstag, und Donerstag Fleischbriih,
und I 12 Pfund Rindfleisch auf die Portion. Die
anderern Tiige aber abwechselnd eine Mehl,
oder gri'ine Speise. Hierzu aber miij3te er alle
Zugehor sogar das Kiichengeschier anschaffen,
und aus seinem eigenen bestreitten. Damit er
aber hierbey besser bestehen konte, so miij3te
demselben nebst dem Wein, und Bierschankfiir
das Haus auch erlaubet seyn, selber zu
schlachten. Ferner bekiim er nebst der Wohnung
das Holz unentgeltlich, und diirfte sich zur Hilfe
in der Kiiche keinen Dienstboten ha/ten,
sondern alle daselbst vorkommenden Arbeiten
durch die ihm eigens hierwegen zuzugebende
condemnirte verrichten lassen. Den Hausgarten
konte er sich durch Anbauung gn'iner
Kiichenspriej3en zu Nutze machen, und endlich
konte ihm auch gestattet werden sich einige
Kiihe zu ha/ten.
Bey diesem Punkte ist aber noch anzu
merken, daj3 der Tracteur verbunden seyn
mz'ij3te, den in dem Hause befindlichen
Altgliiubischen, wann die ihre Fasten habe,
solche Speif3en aufzusetzen, die ihnen zu
geniej3en erlaubet sind. 147

Das Brot mii/3te im eigenen „Proviant-BackHaus" gebacken werden. Ein eigener
Băckermeister wăre dafiir zustăndig. Er sollte
auch das Brot fiir die Wachmannschaft backen.
Die Versorgung der Kranken wăre dem
Districts-Chyrurgos zu iiberantworten und ergab
fiir ihn einen zusătzlichen Verdienst von 50
Gulden aus demArbeitshausfond, Medikamente
wăren eigens zu verrechnen. Als Wachpersonal
mii/3ten 15 bis 20 Mann ausreichend sein. Die
Seelsorge wăren den Franziskanern zu
i.ibertragen, die l 00 Gulden an jăhrlichen
Almosen zu bezahlen und an Sonn- und
Feiertagen in der hauseigenen Kapelle die Hl.
Messe lesen sollten. Die Predikten sollten auf
Besserung der Deliquenten abgezielt sein, der
Sterbende miisse begleitet und die Toten
begraben werden. Die Kleidung und Schuhe der
Insassen mii/3ten, wenn sie nicht mehr
ausgebessert werden konnten, durch ein anderes
„von ganz geringerer, aber doch dauerhajier
Qualitiit
nach
ei nes
seiner
Tracht
nachschaffen" 14 K_ Kempelen fiihrt in 35 Punkten
genau an, wie dieses Arbeitshaus zu fiihren
wăre. Eine strikte Trennung der Frauen und
Mănner wăre zu beachten:
Damit die Leute desto sicherer verwahret,
tind alle Zusammkunft der Miinner mit den
Weibern verhindert seyn mochte, wiiren an
denen in dem Risse mit x bezeichneten Ortern
die Gange mit eisernen Gittern, ader auch
starken hO/zernen Wiinden zu untertheilen, und
zu verschlissen, worzu die Unter-Aufseher die
Schliissel haben miissen. Bey einer )eden
wlchen Untertheilung miij3te ein K!Ockel
angebracht seyn, damit die Aus= ader
Einverlangenden dem Unteraufseher das
Zeichen geben konten. 149
Folgende Fabrikate wăren herzustellen:
Kotzen, Wollstriimpfe fiir die Regimenter und
Leinwand. Wenn Maulbeerbăume gepflanzt
wăren
Frauen
fiir
die
werden,
so
Seidenherstellung heranzuziehen. Um die
Produktion zu iiberwachen, wăre ein eigener
Werkmeister anzustellen. Diesem oblag der
Unterricht der Arbeiter fiir die Produktion und er
wăre verantwortlich fiir die Qualităt, wenn diese
nicht gut ausfiele, wăre sein Akkordlohn
dementsprechend zu verringern. Wenn sich die
Arbeiter besonders anstrengen und ihre Arbeit
gut verrichten, wăre ihnen eine Belohnung von
neun Kreuzer fiir den Mann und sechs Kreuzer
fiir die Frau zu bezahlen. Die anfallenden
148
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„hăuslichen"

Arbeiten w1e Gartenpflege,
Holzhacken,
Wassertragen,
Waschen,
Reinigung der Gănge, Zimmer und Hof,
Krankenbetreuung wăren vom Werkmeister zu
bestimmen und die benotigten Leute <lazu von
diese Arbeit abzustellen.
Der Arbeitstag: Mănner und Frauen miil3ten
in eigenen Arbeitsrăumen zur Arbeit erscheinen;
wăhrend der Sommerszeit - von Georgi (23.
April) bis Michaeli (29. September) wăre um 5
Uhr morgens Arbeitsbeginn bis 6 Uhr abends,
wăhrend dcr Winterszeit - Michaeli bis Georgi
von 5 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Eine
Stunde Mittagspause war von 11 bis 12 Uhr
vorg.esehen.
Ubrigens muf3 des Morgens zur Arbeit, zu
Mittag zum Speisen, des Abend zum FeyerAbend, ztnd des Nachts zum schlafen gehen mit
einer in dem Hofe aufgehangenen, und
iedermann vernehmlichen Klocke das Zeichen
dztrch einen Unter Aufseher gegeben werden. 150
Fiir Sonn- und Feiertage war eine besondere
Regelung vorgesehen. Als erstes stand der
Besuch des Gottesdienstes auf dem Programm.
Den Insassen sollte es erlaubt sein, sich einige
Stunden im Hof und Garten aufzuhalten, der
Wachposten miil3te <labei verdoppelt werden.
Am Nachmittag - im Sommer um 5 Uhr, im
Winter um 4 Uhr - gab es eine Versammlung in
der Kapelle „und mit Laztter Stimme um eine
langwirige und gliicklige Regierung lhrer
Majestăten einen Rosenkranz betten." 151
Bei Ausbruch eines Feuers kămen
besonderen Loschvorschriften zur Anwendung.
a) Die Loschgegenstănde sind gut sichtbar
aufzubewahren und in Ordnung zu halten.
b) Bei jedem Brunnen sind ein Holzfass und
am Dachboden vier Holzfiisser mit Wasser
gefiillt aufzustellen.
a) Bei jedem Rauchfang auf dem Dache
musste sich eine Hangleiter befinden.
c) Die Bodenstiegen wăren immer
verschlossen zu halten. Unter schwerer Strafe
wăre es den Deliquenten verboten, ohne
Aufsichtspersonal den Dachboden zu betreten.
d) Die Unteraufseher miil3ten mehrmals
tăglich die offenen Feuerstellen kontrollieren,
kein vorrătiges Holz beim Ofen lagern.
e) fiir ei ne ordnungsmăJ3ige Kehrung der
Rauchfiinge wăre zu sorgen.
f) Wenn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen
doch ein Feuer ausbrechen sollte: Ausriicken der
Wache; mittels BollerschuJ3 wăre die
150
151
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Bevolkerung von Carancebes zu Hilfe zu holen;
ein Teii der Wache musste die Zugbriicke
bewachen, „und alle zur Hilfe herbeykommende
in die Schanz ein, keines Wegs aber wieder
hinaus zu lassen, bis nicllt die ganze
Feuersbrunst voriiber ist, und dieses zwar
darum, damit sich nicht einige Condemnirte
unter die Fremden vermengen, und bey einer
solchen Unordnung unter dem Hauffen
entrinnen konnen" 152 •
g) Wenn das Feuer gelOscht war, waren die
zu Hilfe Geeilten herauszulassen und streng zu
kontrollieren, damit sich niemand von den
Verurteilten daruntermischen konnte.
h) Wăhrend der Feuersbrunst wăren die in
Eisen Verurteilten beim Brunnen zum
Wasserschopfen anzustellen, die anderen zum
Wassertragen und Loschen.
Ober jeden Hăftling wăre eine Conduitliste
zu fiihren, die seine Daten, Betragen etc.
enthielt. Der Plan den Kempelen erstellte, sah
folgende Einteilung des Gebăudes vor:
Plan in dem Schanzel zu Caransebes
existirenden Infanterie Casern, so zu einem
Arbeits= Haus adaptiret werden soli.
Explication
Wie demnach die Casern zu einem
Arbeitshaus eingetheilet werden kunte, und
zwar:
Zu ebener Erden
Fiir die Mannsleuthe vor 64 Kopf
1: seynd 4 goj3e Zimmer, und 2 Kucheln zu
der Mănner Liegestat, et Gebrauch 2: 3 Zimmer
zur Arbeith 3: 1 Zimmer, 1 Cammer d. Kuchel
(z"ir das Spital 4: 2 L.o„ Priveten [Lt. Adelung:
ein abgesonderter Ort, zur Verrichtung der
Nothdurft - A.R.] 5: 4 Zimmer, 2 Kucheln & 2
Cammern fiir den Traiter [Anm.: vermutlich
Tracteur, - A.R.] 6: 3 Zimmer, 1 Kammer 1
Kuchel fiir die zu bewachung des Hauses
angetragene 24 Militar Manschaft 7: Die
Wachstube 8: Arrest fiir die Mănnsbilder 9:
detto fiir die Weibsbilder 1 O: 2 Zimmer, 1
Cammer et Kuchel fiir 2. Zucht ader Ltckel
Knechte 11: 2 L.o.Priveten 12: die beiden Haupt
Aufgangs Stigen 13: Der Haupt Eingang ader
die Einfahrt 14: Die Toten Cammer 16: Die
zuzurichtende Capelle 16: Ein Depositorium 17:
Zwey Briinn 18: seynd 4 grosse Zimmer 2
Kuchelnfiir 64 Weibs personen 19: 3 detto fiir
selbe zur Arbeit 20: 2 Zimmer 1 Kuchel fiir das
Spital 21: 2 L. v. Priveten 22: Wohnung fiir den
Hausinspector mit 4 Zimmer, 1 Cammer et
Kuchel 23: 2 Zimmer, 1 Kammer et Kuchel fiir
152
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einen Arbeits Meister 24. seynd 8 Zimmer 2
Kammern, et 2 Kuchel, so ji"ir Depositorien und
noch
iibrig
verkommende
Partheyen
verbleibeten 25: 2 S. V Priveten 26: Die Haupt
Aufgangs Stigen
Nota: Der ganze Dachboden, so mit
Abtheilungen
unterschlagen,
wan
zu
zerschiedenen, wohl gebrauchet werden. 153
Dass diese Kaserne umgestaltet und dort das
Arbeitshaus errichtet wurde, dariiber geben
verschiedene Conduitlisten iiber „condemnirte"
Insassen nach 1771 Auskunft. Die Conduitlisten
gaben Auskunft iiber Geburtsdatum, Herkunft,
Rcligionszugehorigkeit, Stand, Alter und Beruf.
Hier einige Beispiele:
Der in das Arbeitshaus in Caransebes
condemnirter Manner
Namen, Geburt, Religion, Stand, Alter,
Profession:
Franz Zapfner, o. N., aus Oesterreich,
Catholisch, Ledig, 26 Jahre alt, ein Weber
Laut Verordnung: Ddo: 12 Jan 1771
condemnirt auf 2 Jahre in Eisen
Verbrechen: Wegen Dieberey
Herein Kommen: den 29tens Jan 1771
Hat zu verbleiben: bis inel. den 28tens
1773; Ist diesen Tag auch entlassen
worden
Auffiihrung: Hat sich Anfangs zur Arbeit
schlecht angeschicket, jedoch sich wieder dazu
gewohnet, und zu letzt ziemlich fleissig
geworden, in seinem iibrigen Betragen war er
ganz willig und stil!
Jăner

Namen, Geburt, Religion, Stand, Alter,
Profession:
Johann Hachely, o. N., aus Schaben,
Catholisch, Verheurath, 42 Jahr, alt, ohne
Profesion, Ein colonist aus Gravaz
Laut Verordnung: Ddo: 27 Merz 1771,
condemnirt auf 1 Jahre ohne Eisen
Verbrechen: Wegen Verkaufften Haus
Einrichtung Verfertigung von falschen Passen
und anderen Betriigereyen
Herein Kommen: den 2tens April 1771
Hat zu verbleiben: bin inel. den 1tens April
1772; Ist besagten Tag entlassen worden
Aujfiihrung: Ist zur Arbeitfaul gewesen, und
hat oft durch Sch!age dazu miissen angehalten
Unter anderen ist er auch
werden.
nachdriicklich betrajfet worden wegen eines zu
rechter Zeit noch entdriickten Complot den er
mit 5 anderen gemacht hat durchzugehen
151
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Namen, Geburt, Religion, Stand, Alter,
Profession:
Jacob Faust, Van N. aus Franken,
Catholisch, Ledig 26. Jahr alt, Instructor bey
dem Schulmeister in N.
Laut Verordnung: Ddo: 21 May 1771
condemnirt auf eine unbestimte Zeit ohne Eisen
Verbrechen: Wegen Anleitung der Jugend
zum Stehlen
Herein Kommen: den 2tens Juny 1771
Hat zu verbleiben: Ist nach 6 Monaten !aut
Verordnung ddo 1tens Xber 1771 entlassen
worden
A.ujfiihrung: Scheinet sich aufrichtig
gebessert zu haben, indem er durch oftere
Beicht, und communion reum1"ithig Bufi gethan
Weiber
Namen, Geburt, Religion, Stand. Alter:
Sophia Sprossin, o. N., aus Mahren,
Catholisch, Ledig, 22 Jahr alt
Laut Verordnung: Ddo: 29 April 1771
condemnirt auf 2 Jahre oh ne Eisen
Verbrechen: Wegen 11blen Lebens wandels
Herein Kommen: den 5tens May 1771
Hat zu verbleiben: bin inel. den 4tens May
1773;
A.ujfiihrung: Ist nicht die geringste Hojfnung
zu besserung, Indem Sie in allen Ihren Betragen
fortfahret ausserst ausgelassen zu seyn
Namen, Geburt, Religion, Stand, Alter:
Catharina Kissin, v. Debreczin allS Ungarn,
Calvinisch, verheurath, 27 Jahre alt
Laut Verordnung: Ddo: 27tens Juny 1771
condemnirt auf 6 Jahre in Eisen
Verbrechen: Wegen Deserteurs-Verhellung
Herein Kommen: den 21 tens Juny 1771, bis
20tens Juny 1777
Hat zu verbleiben: bis 20tens Juny 1777
A.ujfiihrung: Ungemein emsig und fleisig in
der Arbeit und iiberhaupt von einem untadeligen
Lebenswandel 154
Das Nichteinhalten der
Vorspannsordnung
Zu Abstellung der bey dem Banatischen
Vorspanns-Wesen
bisher
bemerkten
Mij3brauchen. und dem Unterthan besonders
bey der Vorspanns Vergiitung so beschwehrlich
fallende Unordnung haben Ihre Kaiseri. Konigl.
Apostol. Majestat aus Landesmiitterlicher
Fiirsorge allergnadigst anzuordnen geruhet,
daj3 hierwegen in Zukunft nachfolgende
154
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Vorspanns Ordnung eingefiihret, und genau
beobachtet werden sol/. 155
Zu dieser Vorspannsordnung dienten zum
einen Kempelens Vorschlăge Punkt V des dritten
Teiles aus der „Relation welche der Konigl.
Hungar. Hof Kammer Rath und Salz-Wel3ensDirector Wolfgang von Kempelen „." und zum
anderen Punkt IV. im zweiten Teii „Grundri13 zu
einer Systematischen Landes=Einrichtung des
Temesvarer=
Banats",
mit
den
von
Provincialkommissar
Herdt
verfassten
Vorschlăge.

Der Unterschied zwischen beyden ist nur
diese: daf3 besagter Provincial Commissarius
Mittel zu einer sicheren General Vorspanns
Bonification vorschlăgt; ich aber anzeige wie
individualiter einem }eden Unterthane seine
geleistete Vorspann ohne baaren Gel des dennoch
ganz richtig bezahlet folglich alle diesfăllige
Mif3brăuche gar leicht angestellet werden kănten.
We1111 man a/so diese beyden Vorschlăge hier
genau priifen wolte, so !iese sich solche gar leicht
vereinparen, und daraus ein standhafte
Vorstands-Regulation verfertigen. 156
Die neue Verordnung wurde in 19 Punkten
ausgearbeitet. Kempelen konnte seine Idee
einbringen mittels Vordrucke fiir eine
ordnungsgemăl3e Abrechnung der Bauern zu
sorgen. Die Vorspannspflicht galt ab sofort nur
melu
fiir
rem
militărische
Zwecke,
Privatpersonen
oder
privatreisende
Militărangehorige durften sich dieser Leistung
nicht mehr bedienen. Sie hatten sich an die zur
Verfiigung stehenden Poststationen oder
Gambiaturen zu halten. Die Tax dafiir betrug 24
Kreuzer pro Pferd. Leistete der Bauer fiir das
Milităr oder einem im Dienste reisenden Beamten
diese Vorspann, so wăre sein Dienst mit 12
Kreuzer fiir ein Pferd oder Ochsen abzugelten.
Dies wăre mittels dieses Vordruckes zu erledigen.
Um mit diesen Vordrucken, da es Analphabeten
unter den Bauern gab, keinen Mil3brauch zu
treiben, wăren Musterexamplare bei dem
jeweiligen Verwaltungsamte und Dorfsămtern
gut sichtbar anzubringen. Fiir jedes Pferd oder
Zugtier pro Station wăre ein Vordruck zu
verwenden. Das Ausfiillen der Vordrucke babe
vor Antritt der Reise zu geschehen. Wiirde der
Bauer ohne diesen Zettel losfahren, wiirde er
bestraft werden, indem die Gebiihr gestrichen
werde - dies galt auch bei Verlust der Zettel oder eine „geziemende Leibesstrafe" verabreicht
bekommen. Diese Zettel miil3ten dann von der
155
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Buchhaltung des jeweiligen Verwaltungsamtes
aufbewahrt werden. Stets sollten geniigend
Vordrucke vorhanden sein; hieriiber sei auch cin
Statistik zu fiihren. Die Abrechnung erfolgte
vierteljăhrlich.
Vergiitet
wurden:
alle
Militărtransporte, Geldtransport, Frucht-, Hafer' Heu- und Holztransporte, sowie alle amtlichen
Provinztransporte.
Leider schien sich die neue Verordnung nicht so
leicht durchzusetzen, war es aus lgnoranz der
zustăndigen Behărde oder weil man das
althergebrachte fi.ir am besten geeignet fand.
Deshalb wandte sich Wolfgang von Kempelen
in einem Extraschreiben aus Lipova, Datum 28.
Mărz 1770, an seinen Vorgesetzten Graf ClaryAldringen und schilderte die Probleme.

Sol/te jedoch wider alles Vermuthen das
lob!. General Commando ungeachtet aller
gehobenen Anstănden, und dessen erfi'illten
Verlangen sich der Einfiihrung der VorspannsOrdnung annoch widersetzen, so kănte man
rnlches fast ji'ir nichts anderes, als eine
abermalige Wiirkung des bisher bey so vielen
Gelegenheiten bemerkten iiblen Einverstiindnis,
und Abneigung gegen das Provinciale ansehen,
und wiif3te ich kein am/eres Mittel mehr
anzuwenden, als durch triftige Vorste/lungen mit
Beylegung des hierinfalls bis/zer verhandelten
Allerhăchsten Ortes anzuzeigen, wie schwehr es
der Einrichtungs-Commission gemacht wiirde,
in der Bewz'irkung der neuen LandesEinrichtung vorzugehen. ln diesem letzten Falie
miif3te zu Verwendung der grăfiten Unordnung
zugleich auch ein Circular an alle Verwalter1fmter, und an den Provincial Commissarium
ergehen, die Erfiillung mehrbemelter Vorspanns
Ordnung die schon den 1ten April ihren Anfang
hătte nehmen sollen, noch um ein Mona!, ader
wenn Euer Excellenz fiir gut befinden, noch
lănger, bis nămliclz die Sache hăheren Orten
entschieden seyn dărfte, aufzuschieben. „.
Wolfgang v Kempelen 157 .
Die Einwanderungspolitik unter Joseph
II. bis 1786
Joseph II. bereiste das Banat und
Siebenbiirgen mehrere Male. Als er im Jahrc
1767 das erste Mal Temeschwar und das Banat
bereiste, waren diese Reisen keine offiziellen
Staatsbesuche, sondern hatten den Charakter
eine „Privatreise". Johann H. Schwicker dazu in
„Geschichte des Temeser Banats":

157
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Es ist erwiihnenswert, daj3 dem deutschen
Magistrate zu Temesvar in seiner am 26. Miirz
gehabten Sitzung mittelst einer ZirkularVerordnung
a/le
Empfangsfestlichkeiten
untersagt, aber auch angeordnet wurde, die
Wege nicht herzurichten, „ massen Se. Majestiit
die Reysse im Banat meistens theils zu Fusz zu
machen gedenke. 15 M
Im Sommer des Jahres 1770 stattete Joseph
II. dem Banat einen zweiten Besuch ab; vom 6.
Mai bis 13. September 1773 war Joseph II. das
dritte Mal im Banat auf seiner Reise nach
Siebenbiirgen und Galizien. Dazu Alexandru
Popescu in „Die Beziehungen Rumaniens und
Osterreich":
177 3 11. Mai: in einem Brie/ verordnet
Maiserin Maria Theresia fiir den geplanten
Besuch von Joseph den II. in Siebenbiirgen die
Wege von den Kadavern der durch Erhiingen
durch das Rad ader den Pfahl Getoteten zu
săubern die zum Schrecken und Ekel der
Reisenden bis heute neben den ofentlichen
Wegen zur Schau gestellt werde. 159
Dass grausame Strafen speziell fi.ir die
nationale Bevolkerungsschichten auch noch
Jahre spater usus waren, schilderte der
Venezianer Francesco Griselini in seinen
Berichten, der zwischen 1774 und 1777 das
Banat bereiste. Er schrieb, dass das ReiBen mit
gliihenden Zangen, das Rad und der Galgen die
normale Strafe fi.ir Verbrechen waren. 160 Bei
dieser Reise wurden dem Mitregenten 19 OOO
Bittschriften von rumanischen Biirgero
iibergeben. Er erkannte, dass sich an der Lage
der Rumanen etwas andero sollte, da sie von den
dort
herrschenden
Gesellschaftschichten
unterdriickt wurden. 161 Bei seinem Aufenthalt in
Temeschwar wurde die im Jahre 1744 angelegte
Vorstadt, die an den Ufem des Begakanals
gelegen war und die den Namen „neue Deutsche
Meierh6fe" trug, in „Josefstadt" umbenannt. 162
Unter der Regentschaft Josephs II. fand die
dritte Kolonisation - der „dritte Schwabenzug"
- in den Jahren 1782-' 86 statt. Durch das von
ihm erlassene Toleranzedikt von 1781 wurde es
auch Protestanten gestattet, sich im Land
15
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niederzulassen. Es versprach Glaubens- und
Gewissensfreiheit. Rund 3 OOO Familien
siedelten sich wahrend der Zeit im Banat an, 14
neue Ortschaften entstanden. Mit dem TiirkischRussischen Krieg wurde das siidliche Banat
wieder Kriegsschauplatz, an eine weitere
Besiedlung war nicht mehr zu denken. Das
betraf vorallem die staatlich geforderte
Besiedlung. Wer danach in das Land kommen
wollte musste den Nachweis erbringen, ein
Barvermogen von ca. 500 Gulden zu besitzen.
Da das Banat nach der Inkorporierung mit 6.
Juni 1778 zum Konigreich Ungaro gehorte, war
es ungarisches Staatsgebiet. Nach diesem
Zeitpunkt liefen zwei Arten der Ansiedlung
parallel einher: zu einem die staatlich geforderte
auf den Kameralbesitzungen. Sie betraf den
„dritten Schwabenzug", bis l 786-' 87 und
iiberoahm vorerst alle Ansiedlungskosten. Und
zum anderen jene Ansiedlungen die von den
ungarischen F eudalherren auf ihren Pri vatbesi tz
gemacht wurden.
Hauptaugenmerk der
josephinischen Kolonisationsperiode war auf
die Eignung und Fahigkeiten der Immigranten
gerichtet.
Die
Kenntnis
neuer
landwirtschaftlicher Produktionsmethoden war
wichtiger als das Vermogen, welches die Siedler
mitbrachten, denn Musterbetriebe und -h6fe
sollten errichtet werden und dementsprechender
Erfolg auf dem Gebiet der Landwirtschaft
erzielen, war Ungaro doch der wichtigste
Nahrungmittellieferant fi.ir das restliche
Osterreich, sprich die Hauptstadt Wien.
Statistik
Ungarn fiihrt von seinen Erzeugnissen
vorziiglich aus: a/le Arten von Getreide, und
man rechnet, daj3 jăhrlich allein aztf 600000
Metzen nach Oesterreich gehen, dessen
Vorrathskammer es gewohnlich genannt werden
pjl.egt. Bei dem allgemeinen Brodmangel in
Deutschland, in den Jahren 1770 und 1771, hat
man iiber 4 Millionen Metzen Getreide in die
benachbarten Liinder und Staaten verfiihrt.
Ausserdem besteht dermalen die Ausjithr in
verschiedenen Arten der Meta/le und
Mineralien, und unter diesen vorziiglich in
Kupfer, Schwefel und Farbewaaren, dann in
Pferden, Hornvieh, Schweinen, Leder rohen
Hiiuten, Hasenfellen, Talg, Wolle, Butter und
Kiise, geriiucherten und ungeriiucherten
Fischen, in Wachs, und Honig, Knoppern,
Tobak, Kalk, Potasche und was das
hauptsiichlichste ist, in Weinen. Dagegen erhiilt
es von den fremden und angriinzenden Liindern
Gewiirze, und Spezereyen, unter welchen
Zucker, Kaffe und Chokolade wichtige Artikel

sind; feine und andere Tiicher, feine und grobe
Leinwand, Spitzen, rohe und verarbeitete
Baumwolle, Seiden, seidene Zeuge, Zobelfelle,
Modewaaren in grofier Menge, zubereitete
Juwelen, Gold und silberne Tressen, Sensen,
Sicheln, Bleche u.a.m. Zu Tyrnau werden
besonders viei măhrische Tiicher und Leinwand
abgesetzt. Dennoch gewinnt Ungarn durch seine
AusjiJhr gegen die Einfuhr nach zuverlăfiigen
Berichten jăhrlich gegen 1 Mii/ion Gulden. 163
Bei den Privatansiedlungen auf ungarischen
Feudalbesitzungen kam es zu grossen
Problemen. Das zeigen die Sitzungsprotokolle
der Statthalterei im Archiv der Ungarischen
Hofkanzlei von 1786.
Ein Sitzungsprotokoll, datiert 17. Oktober
1786 unter dem Vorsitz von Grafen Niczky,
befasste sich mit dem Fall des Grundherren Graf
Pejacsevich auf seiner Herrschaft Ruma.
Kempelen war aufgefordert worden, seine
Stellungsnahmen diesbezi.iglich abzugeben. Er
konnte in der Tat auf einen reichen
Erfahrungsschatz zuri.ickgreifen, der aus seiner
Zeit als Kommissarius der banatischen
Einrichtungskommission unter Graf ClaryAldringen stammte.
Der dieses Mittels Rath, und Referent in
Ansiedlungs= Geschăften
Wolfgang
von
Kempelen legte die in der Anlage ./. befindliche
Anmerkung zur diesortigen Einsicht, und
fernerer Veranlassung vor, welche diese
treugehorsamste konigl. hungar. Statthalterey
Eurer Majestăt allergnădigster Entscheidung
vorzulegen sich zur Pjlicht machet.
Vier Gegenstănde sind, welche der
berichtlegende Mittelsrath zu behandeln sich
gewăhlet hat, und zwar
1stens:
Die
Behandlung
der
zur
Privat= Ansiedlung bestimmt gewesenen sich
aber
allda
nicht
niedergelassenen
Reichs= Einwanderer
2tens: Die Einschrănkung der Ansiedlung
der lnquilien, und Sub: lnquilien
3tens: Die bei Fortsetzung der Auslănder
Ansiedlungen kiinftig zu beobachtende
lmpopulations Maafiregel.
4tens: Endlich die Aufnahme der
Reichs= Einwanderer
zur
Privat= Grundherrlichen Ansiedlung 164 •

"'.i PreJ:lburger Zeitung, Nr. 3 7, vom Mittwoch, 8. Mai
(1787).
IM Magyar Orszăgos Leveltăr (MOL), Budapest: Archiv
der Ungarischen Hofkammcr, Acta Generalia A 39, 12018
ex 1786. foi. 2ff

Graf Pejacsevich hatte angeboten, auf seiner
Herrschaft Ruma 700 Familien aufzunehmen.
Die Bedingungen zu denen die Siedler
aufgenommen werden sollten: jede Familie
bekam 5 1/4 Joch Grund, das notige Holz fi.ir
den Hausbau unentgeltlich, ein gewisser Antei!
Marktertrăgnissen,
an
den
Weinausschanksbewilligung, Abschlul3 eines
langfristigen Vertrages, der ihnen zusicherte mit
nur 4 Gulden pro Jahr aller herrschaftlichen
Abgaben und Frondienste entledigt zu sein.
Nach Publikmachung dieser Bedingungen, die
der Grundherr auch der Behorde anzeigte, zeigte
sich, dass sich eine relativ gro13e Anzahl von
Ansiedlungwilligen aus dem Reich meldeten,
die mit Păssen versehen nach Ruma geschickt
wurden. Die Erni.ichterung jedoch erfolgte
sogleich nach ihrer Ankunft. Von all den
Verheil3ungen war nichts zu bemerken. Die
Siedler mussten sich selbst um das Bauholz und
dessen Transport kilmmern - das Holz wurde
aus einem weit entfemten „strittigen" Waldsti.ick
herangekarrt -, die Zugtiere mussten selbst
gekauft werden und sie mussten sich bis zur
kommenden Ernte selbst verkostigen und fi.ir
ihre Existenz sorgen. Die Leute fi.ihlten sich
betrogen und hintergangen. Kempelen fand: „ „.
dafi wenn diesen Menschen die Pejacsevicsische
Bedingnisse
in
ihrem
Vaterlande
gehorigermassen erklăret worde wăren, sie sich
zu der sonach bewiirkten Auswanderung nie
entschlossen hătten." 165
Als diese Klagen der Siedler an den Wiener
Hof gerichtet wurden, entschlol3 sich der Kaiser
mittels Handbillet vom 8. Juli 1786 zu einer
Unterstilzung der im Elend Lebenden, so dass
vorerst einmal ihre Hăuser gebaut werden
konnten und sie dann auch Arbeit am Feld
fanden. Da die wenigsten Geldmittel hatten, war
eine Rilckkehr in ihre alte Heimat unmoglich
geworden.
Die
angebotenen
Verdienstmoglichkeiten auf der Herrschaft
Ruma waren ăul3erst gering. Der bevorstehende
Winter erschwerte die Lage der Notleidenden
ungemein. Sie sowie die einheimische
Bevolkerung „lnquilien, oder Sub:lnquilien" zu
behandeln, lehnten sie entschieden ab, denn
diesen Status hătten sie in ihrem Vaterland auch
besessen. Nach Meinung des Statthaltereirates
Kempelen dilrfte es sich hier um einen
Verstăndigungsfehler zwischen den Werbern
und den Angeworbenen gehandelt haben:
„. dafi wenn diese Aussage der Colonisten
sich in der Wahheit griinden solie, so seyn nicht
165

Ibidem.

267

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

al1(/eres zu verm11then, als, da/3 von Seite
derjenigen, die Leute anz11werben gehabt
hatten, eine lrrung, ader Miflverstand
1111terloffen seyn miisse; Er ist iiberdies der
Meynung, dafl selbe vielleicht nur kurz befraget
worden, ob sie sich zu Privat-Ansiedlung
erklaren wolen, und da sie diese lateinische
Beiwort privat niclzt verstiinden, sich auch dazu
wirklich erklaret haben; Oberhaupt aber
se/zeine es immer wahscheinlich z11 seyn, dafl,
die Graf Pejacsevicsische Antrage derselben
niclzt vollstăndig erklaret worden wiiren, indeme
es nicht z11 vermuthen ware, dafl sie sich an ein
Ort zu ziehen entschlossen hiitten, wo sie zur
Beihi(fe ihrer Ansiedlung nichts, als Bauholz zu
erwarten gehabt hatten. 166
Kempelen schlug deshalb vor, um den
„unanstii.ndigen" Ruf der Privatansiedlung, der
sich aus diesem Fall entwickeln konnte, im
Romischen Reich mit der guten Nachricht zu
unterbinden, niimlich dass man diese Siedler wie
andere „Kameral-Kolonisten" behandle und
ihnen die gleichen Bedingungen gewiihre, damit
sie weiter in dem Gebiet leben konnten.
Das Hauptaugenmerk von Kempelen lag
abcr in seiner eindeutigen Feststellung, dass es
sich hier um zwei Formen der Ansiedelung
handle und dass es <labei wesentliche
Unterschiede gab. Dies wiire in diesem Fall
nicht
ausfiihrlich
geschehen.
Diese
Unterschiede
miiJ3ten
jedem
Auswanderungswilligen schon in Wien bei der
Registratur eindringlichst erkliirt werden. Bei
einer Privatansiedlung wiiren sie keine
„Kameral-Kolonisten", sondern miiJ3ten die
Begiinstigungen,
Bedingungen
und
wechselseitigen
Verbindlichkeiten
des
Privatherren akzeptieren:
„. dafl es hierorts nicht bezweiflet werden
kănne, dafl sowohl in dem rămischen Reich bei
Anwerbung dieser zur Privat= Ansiedlung
bestimmten Colonisten, ihnen die privatGrundherrliche
Begiinstigungen
sattsam
begreiflich gemacht, und wiederhollt in Wienn
bei Ausfertigung der Passe hinlanglich belehret
worden, welches sich aus den denselben zu
Wienn ertheilten Piissen geniiglich entnehmen
laflt, da dieselben klar enthalten, dafl sie zur
Privat=Ansiedlung bestimet wurden: aus
welchen sich dann folgeren liiflt, dafl wenn
gleich
selben
die
Bedingni/3
der
Privat=Ansiedlzmg im Reiche niclzt begreiflich
genug gemacht worden wiire, sie jedoch in

166

fbidem.
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Wienn hierwegen die voile Erklărung erha/ten
haben, und folglich bei den denselben
az!fgeklărten
Umstânden
ihre
e1genen
Einwilligzmg zur Annahme der Privat
Ansiedlung unmittelbar erfolgen miiflte: „ . 167
Mit dieser Belehrung der Siedler in Wien
wiire von vornherein auszuschlieJ3en, dass sie in
spiiterer Folge den Klageweg diesbeziiglich
beschreiten konnen, weil die Bedingungen nicht
mit
den
vorgefundenen
Tatsachen
iibereinstimmten.
Was die Inquilien bezw. Subinquilien
betrafe, so hatten diese nach Meinung von
Kempelen nur in Stadten, Marktflecken odcr in
alten, grol3en Dorfern ihr Auskommen, wo sich
gro13e und wohlhabende Herrschaften bcfanden,
wo sie ihren Lebensunterhalt finden konnten, da
sie dort in Weingarten, Fabriken, udgl. arbeiten
konnten. In den neugegriindeten Dorfern waren
die Moglichkeiten gering, da man erst im
Aufbau begriffen war; daher sollten dort keine
Inquilien vorerst einmal ansassig sein. Er
brachte das Beispiel aus der Batschka, wo 407
Inquilienfamilien angesiedelt wurden. Die
Behorde achtete darauf und siedelte sie dort an,
wo auch fi.ir ihren Lebensunterhalt geniigend
Arbeit vorhanden war.
Auf Grund der kiinftigen Ansiedlung
erachtete Kempelen folgcnde Punkte:
a) Da es absehbar war, dic staatlich
gef6rderte Ansiedlung einzustellen, ware im
gesamten Reich zu publizicren, dass cs im
Hinblick auf diese
Einstellung keine
Bcgiinstigungen bei einem Neuzuzug gebcn
werde. Es sei zwar dem Einzelnen iiberlassen
aus- bezw. einzuwandern, cs konnen dafiir aber
keine Reisegelder oder sonstige Vorschiisse von
seiten des Landesfiirsten in Anspruch
genommen
werden.
Auf
priva ten
Herrschaftsgriinden gelten eben andere
Bedingungen.
b) Wenn es erforderlich sein sollte, einen Ort
komplett neu zu griinden, so sollten alle Hauser
noch ehe Siedler sich im Lande befinden, erbaut
sein. Hier wich Kempelen von seinem
Standpunkt, den er Jahre zuvor wahrend der
Regentschaft unter Maria Theresia vertreten
hatte, nicht ab.
c) Die Verwaltungen sollten Vorschlăge
einreichen, wo es noch Bedarf emes
Neuzuzuges găbe.
d) Die Griinde fi.ir den landwirtschaftlichen
Betrieb waren schon im voraus auszustecken

167

Ibidem.

und zu bebaucn, dass dem Ankommling eine
Ernte iibergebcn wcrdcn konnte, von der er fiirs
crstc !eben konnte. Hier taucht ebenfalls eine
alte Forderung von Kempelcn auf.
c) Als wcitcrc Hilfe wăre dem Sicdler
folgendcs zu gewăhren - als Beispiel fiihrte
Kcmpclen hier den Batschkaer Distrikt an: zwei
Stiick Zugvich mit dem notigen Geschirr, eine
Kuh, einen Leiterwagcn, cinen Pflug mit allen
Zubehor, und ein bestimmtes Quantum an
Samen.
f) Wenn dics geschehen wăre, wăren von den
friihcren Siedlern einige Mănner auszuwăhlen
und in die verschicdenen Gegenden des Rciches
zu
schicken,
um
Aussiedlungswilligc
anzuwerben. Es wărc selbstverstăndlich, eine
gcwisse Obergrenze festzusetzen.
Kempelen erhoffte sich von diesen gesetzten
Mal3nahmen eine Ersparnis von 200000 Gulden
fiir das Ărar. Weiters war er der Meinung, dass
man sich von den Privatansiedlungcn keinen
gro13en Fortgang erwarten konnte, solange es die
Kameralansiedlung găbe.
Mit 20. November 1786 erfolgte aus Wien
die Antwort mit dem kaiserlichen BeschluJ3.
Nachdem der Bericht der Ungarischen
Statthalterei dem Kaiser vorgelegt wurde, setzte
dieser fest, dass die auf Staatskosten
stattfindende „bewirtende Einwanderung 1111d
Ansiedl1111g von Fremden" 169 auf Kameralgiitern
bis auf weiterc allerhochste Anordnung
eingestellt zu bleiben hat. Die unter
Kameralverwaltung stehenden „leeren" Griinde
wăren mit „Nationalisten z11 besetzen seyn".
Dies wăre auch im Deutschen Reich zu
auf den
veroffentlichen.
Wenn
sich
Sammelplătzcn
jedoch
noch
Einwanderungswillige befiinden, so wăre ihnen
die Situation zu erklăren und wenn sie es
trotzdem wiinschten „ein miissiges und ihrem
Bedar(
angemessenes
Reysegeld
z11
bewilligen. " 170
Was die Vorschlăge Kempelens betraf, so
wăre ihnen noch folgende Beisătze mitzugeben:
ad lzun Angefiihrten Betracht1111gen, d11rch
die in Sachen schon wiederholt erlassenen
Anordnungen als erledigt anz11sehen, und die
denen von Ruma in die Bacser Bezirk
z"ibergegangenen
Familien
erwiesen,
168

""Ibidem.
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MOL. Bp.: Benignae Rcsolutiones E 135, 20.
Novembcr
1786,
Helytart6tanacs
Kamarai
Departamentumai, foi. 148 ff.
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Beg1"instig1111gen als einen blofJe Ausnahme von
der Rege! Zll betrachten seyen. gleichwie
ad 2dum Die Eintheilung der lnquilien 11nd
Subinquilinen lediglich dem Ermessen der
Landesstelle z"iberlassen wird; so hat es auch
ad 3t11111 Van denen zur kz"inftigen
lmpopulation in Antrag stehenden MaafJregeln
ganz abz11ko111111e11, nachdeme vorerwăhnt
allerhăchste Entschliessung hierin Ziel und
MaafJ setzet.
Sie K. Hungar. Statthalterey wird endlichen
die ohnverweilte Vera11lass11ngen dahin zu
treffen haben, da mit ehestens ein vollkommener
A11sweis z"iber allejenen Colonisten Familien die
sich bereits im Lande finden, und ihre
Unterbring1111g noch niclzt erha/ten haben, mit
Beiriickung des Ortes 1111d der Zeit. wann, wie.
und wo sie ihre Ansiedlung anhof(en kănnen.
sohin in Stande gesetzt werden dărften. sich :::wn
Nutzen des Staats selbst zu erniihren verfasset,
11nd deme nachstens anhero einbegleitet werden
măge, wo z"ibrigens denen betreffenden Kameral
Administrationen nachdrucksamst einwbinden
seyn wird, in Zeiten Hand anzulegen, damit
ohne al! weitere Verzăger11ng diese noch
unversorgten Einwanderer untergebracht, und
die ferners
noch
eriibrigenden
leere
Kameralgriinde, sodann mit Nationalisten
besetzet werden kănen.
Wien den 20en 9ber [November} 1786
Carl Graf Palf(y 171 •

WOLFGANG VON KEMPELEN'S
GUIDELINE FOR THE SETTLEMENT
BUSINESS AND HIS FAILURE.
Summary

In February 1769 Wolfgang von
Kempelen was announced as a second
commission agent for the Banat region (the first
was Count Clary-Aldringen). During his stay in
the Banat region (August 1769 till May 1770)
Kempelen tried to carry out bis new guideline
for the settlement business. In some points he
was successful when he tried the experiment in
the village ofBiled. However, during the winter
season all work stopped. Kempclen was aware
of the problems which occured in this region.
The main problem was that the land had not
been allocated for the new settlers, ordnanccsurvey maps and a land register did not exist.

171

Ibidem.
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More than 500 new familics lived under
unbearable conditions. They had no money, no
houses, they were starving and many died of
various illnesscs. Bad weather conditions made
the situation even worse. Kempelen criticized
the settlers, too. They did not show any effort to
get out of their situation by themselves. People
wai ted till the administration provided food,
money and houses for them. However the whole
Banat
administration
apparatus
was
bureaucratic and unwieldy, did not work
properly and officials were corrupt. Nobody
cared about the orders from Vienna, sincc the
capital town of the monarchy was far away.
In the year 1770, about 3000 new
families from western European countries
rushed into the Banat region. A period of
extreme dryness in Western Europe forced them
to leave their homcs and look for a better life în
the eastern regions. However, there, conditions
were quite the opposite. Heavy rainfall flooded
rivers and the country, the crops were destroyed,
roads damaged and transportation impossible.
The settlement system collapsed, Kempelen's
cfforts and guidelines were in vain. He searched
for excuses, but in the end he had to
acknowledge his failure. On papers the plan
worked excellently, but in practice it was
impossible to implement. An emergency plan
did not exist, either. The sovereign stopped the
scttlement policy immediately. lt took years for
the country to recover, people to be settled;
slowly living conditions of the new generation
improved.
Despite thcse problems and his failure,
Wolfgang von Kempelen was asked for his
advice and experience by Emperor Joseph II,
when new problems with settlers occurred in
Hungary in the l 780s. Finally, in November
1786, the official settlement policy came to an
end completely. The Emperor's orders were that,
if there was any vacant land, the native people
should be the first to be settled there. New
arrivals could not count on any help or money
from the government.
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PROTOPOPII PETRU RAŢIU ŞI IOAN BERCEANU ÎN MIŞCAREA NAŢIONALĂ
DIN ARAD (1857-1880)
Dan Demşea'

Cuvinte cheie: Petru Raţiu, Ioan Berceanu, Arad, mişcarea naţională românească.
Keywords: Petru Raţiu, Ioan Bercea1111, Romanian National Movement.
Este vorba despre prezenţa civică, în oraş11l
liber regesc Arad, a unui ardelean din părţile
Clujului (Petru Raţiu) şi despre cea a unui
bănăţean din părţile Lugojului (Ioan Berceanu).
Familia Berceanu din Lugoj, provenea din
rândul micii nobilimi bănăţene, de etnie
românească, supravieţuitoare în fostul teritoriu
al districtului autonom Caransebeş-Lugoj (sec.
XVI-XVII). Nobilitatea o primise la Alba Iulia,
sub denumirea "Bercianu alias Barcsi de Alba
Iulia" 1• Un descendent din ramura bănăţeană de
preoţi ai acestei familii, Ioan Berceanu, a trăit
la Arad mai bine de două decenii, onorând cu
personalitatea sa viaţa culturală şi politică
locală. Născut la Lugoj, în 28 decembrie 1818, a
absolvit filosofia şi teologia în Oradea. Aici a
avut ocazia, împreună cu colegii săi, să se adape
la curentele de idei liberal-democratice. S-a
căsătorit în anul 1845, fiind numit capelan
greco-catolic în Lugoj. Nu cunoaştem toate
motivele pentru care a fost trimis, în calitate de
preot, în Bocşa Montană în anul 1847. Un tânăr
cu idei liberale putea fi incomod în oraşul de
reşedinţă al comitatului Caraş. Aşa că a fost
trimis în provincie "pentru lăţirea unirei" 2 • A
rămas acolo până în anul 1863, când a fost mutat
la Arad, ţinându-se seama de experienţa
acumulată între timp în calitate de protopop
greco-catolic al Bocşei.
Înainte de a semnala activitatea lui Petru
Raţiu, considerăm necesare câteva precizări
privind dieceza greco-catolică de Oradea, care
avea, până în momentul înfiinţării diecezei de
Lugoj, jurisdicţia ecleziastică extinsă asupra
Banatului.
Din punctul de vedere al confesiunii grecocatolice, oraşul şi comitatul Arad, împreună cu

·e-mail: dan.demsea@gmail.com.
1
Ioan cav. de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile
nobile române, voi. I, Sibiu, ( 1892). 45.
2
Oieceza lugoşului.Şematism istoric/. ../, Lugoj ( 1903),
139-140.

comitatele nord-mureşene Bihor, Cenad,
Ciongrad, Bichiş şi cu comitatele sud-mureşene
Caraş, Timiş şi Torontal, erau arondate la
Arhidiaconatul Bănăţean, pendent până în anul
1856 de dieceza Oradiei. Parohia Arad
aparţinuse de Districtul vicearhidiaconal al
părţilor banatice. Atât în parohia matră, cât şi în
filiile sale (Bătania, Aradul Nou, Fenlac,
Iratoşul Mic, Curtici, Micălaca, Pănatul Nou,
Pecica, Semlac şi Sânicolau /Mic/), slujba
bisericească şi învăţământul elementar se
desfăşurau în limba română 3 •
Înfiinţarea diecezei greco-catolice bănăţene,
cu sediul la Lugoj în anul 1856 a ridicat rolul
oraşului Arad la rangul de sediu al protopopiatului Timişorii, aparţinând de atunci încolo
de episcopia Lugojului. Primul motiv al acestei
organizări (în speţă, al denominaţiunii) rezida,
după părerea noastră, în dorinţa de a menaja
susceptibilităţile conaţionalilor greco-neuniţi

din Arad, majoritari. Al doilea motiv îl constituia
numărul restrâns al enoriaşilor din parohia
Timişoara-Fabrică (275 suflete în oraş, fără a
mai mai socoti filiile sale), în raport cu parohia
Aradului-Vechi, aproximativ de aceeaşi
vechime cu cea a Timişorii - aproape 80 de ani
(1515 suflete în oraş). Al treilea motiv îl
constituia dorinţa parohului arădean, Vasilie
Moldovan, un om bolnăvicios - devenit
protopop de Timişoara - de a rămâne cu sediul
în Arad. Dealtfel, funcţiile sale onorifice de până
atunci (vicearhidiacon emerit al districtului
Beiuş şi asesor conzistorial al diecezei de
Oradea Mare) avuseseră darul de a-i determina
pc confraţi să-i respecte părerile. Acesta ar
constitui cel de-al patrulea motiv.
Despre activitatea civică şi culturală
românească a luminatului cărturar ardelean
Petru Raţiu (1805-1875) în perioada sa de
protopop greco-catolic la Arad (sfârşitul anului

3

Schematismus /. .. !.Oradea (1854). 20. 27.
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1857-aprilie 1862), cunoscându-se prea puţine
lucruri, am considerat că trebuie să aducem
câteva date noi.
După decesul lui Vasilie Moldovan în 6 mai
1857 4 , acestuia i-a urmat parohul local, preotul
Petru Raţiu, revenit odată cu sfârşitul anului
şcolar 185611857 la confesiunea greco-catolică 5 •
Acesta din urmă lăsase, însă, liber postul de
paroh, căci fusese numit în primăvara anului 1857
canonic şcolar pc lângă Episcopia Lugojului 6 .
"Dintre toate parohiile vacante în 1857,
parohia greco-catolică din Arad a fost solicitată
de mai mulţi pretendenţi. Conzistoriul /de la
Lugoj/ a amânat ocuparea acesteia /cât şi a
postului de protopop de acolo - n.n./ până la
închiderea cercetărilor legate de averea fostului
paroh /şi protopop/ Vasile Moldovan şi a
veniturilor bisericii" 7 sale. "Abia în 2 octombrie
1857, conzistoriul a aprobat numirea lui Petru
Raţiu ca administrator la /parohia greco-catolică
din/ Arad, după ce acesta a depus /în prealabil/
profesiunea de credinţă şi jurământul de
fidelitate". Ele erau "obligatorii în acest caz,
deoarece preotul Raţiu era revenit recent de la
biserica greco-neunită" K. Abia de acum încolo
umrn să fie numit administrator parohial, fapt care
s-a şi întâmplat în ziua de 1O noiembrie 1857. În
afară de "veniturile pământului parohial" Petru
Raţiu beneficia de 300 de florini /pe an - n.n./, de
"casă şi vipt" 9 . Starea sa de provizorat s-a încheiat
de-abia atunci când a primit un ajutor în persoana
capelanului Dimitrie Teaha şi i-a venit numirea de
protopop (vicearhidiacon) la Arad. Decalajul de
timp se datora, printre altele, faptului că noua
eparhie se afla în plin proces de consolidare.
Numeroşi parohi trebuiau verificaţi în vederea
avansării lor. Grăitor era, pentru noi, cazul
preotului greco-catolic din parohia Bocşa, Ioan
Bercean. Acesta, având calitatea de administrator
protopopesc, "a fost numit protopop acolo, în 22
aprilie 1858" 111 • Cariera sa viitoare a fost, după
cum se va vedea mai încolo, într-un fel, legată de
cea a protopopului Petru Ratiu.
in condiţiile favorabile p~ntru români ivite în
primăvara anului 1860, protopopul grecoNicolae Bocşan, Camelia Vulea, La începuturile
Episcopiei Lugojului. Studii şi documente, Cluj Napoca
(2003), 34.
1
Susana Andea, Date despre viaţa şi activitatea lui Petru
Raţiu ( 1805-1876). Crisia, XXI, Oradea ( 1991 ), 272; Cf.
Botiş, Istoria, 531-532.
"Nicolae Bocşan, Camelia Vulea, op. cit., 35.
7
Ibidem, 37.
"Ibidem.
9
Ibidem, 48.
1
" Ibidem, 36; Cf. Protocolul conzistorial. Lugoj, anul
1857. ses. li. nr. 19.
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catolic Petru

Raţiu

s-a

alăturat acţiunilor

na-

ţionale româneşti ale majorităţii greco-orientale
locale. Iniţiativa o deţinea comunitatea de pe
lângă

biserica cu hramul Sf. Ioan Botezătorul.
Intre cele două comunităti confesionale
româneşti din oraşul Arad domn~a armonia. Iată
cum îi descria Alexandru Roman episcopului
greco-catolic de la Lugoj atmosfera existentă în
Crişana, în toamna anului 1860: "în luna lui
octombrie-noiembrie am întreprins o călătorie
prin comitateleAradului şi /cel/ al Bihariei; m-am
bucurat de acea coînţelegere ce domneşte
pretutindeni între români (inteligenţă şi popor) în
privinţa intereselor naţionale. Renegaţii sânt
rari". Ceea ce-i îngrijora pe "bravii români ai
noştri" -scria Al. Roman în urma celor aflate din
gura fruntaşilor români arădeni - era faptul că şi
la Arad, precum în Bihor, la reorganizarea
(refacerea) instituţiei comitatense, elementele
conducătoare maghiare nu vor respecta procentul
de reprezentativitate a noilor funcţionari,
lăsându-i pe români la coadă (în textul scrisorii:
"codiţi"), în urma unor manevre pe care el Ic
numea "intrigi" 11 • După numirea comitelui
suprem al Aradului în persoana moşierului Bohus
Janos (de la Şiria), alegerea funcţionarilor, atât la
nivel de comitat, cât şi la nivel de oraş, a avut
drept rezultat revenirea celor din generaţia
paşoptistă maghiară, puşi pe modernizarea administraţiei conform conceptului de stat naţional
maghiar. Credem că protopopul Petru Raţiu l-a
avertizat pe şeful său ierarhic de la Lugoj în
sensul celor referate mai devreme de către
Alexandru Roman. Soluţia întrevăzută de către
românii lugojeni -valabilă nu numai pentru ei, ci
şi pentru toţi românii "ungureni" (din Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş) - era solidarizarea
pe planul revendicărilor administrativ-politice şi
cultural-naţionale. Lucru care n-a întârziat să se
arate, după cum vom vedea mai jos, pe cele două
planuri (lingvistic şi administrativ).
Începând din vara anului 1861, "prota" Petru
Raţiu a contribuit băneşte la deplasarea unor
"bărbaţi de încredere ai ~nteligenţei române din
Comitatul Aradului la !naltul Tron" pentru a
pregăti la Viena "primirea deputaţiunei care va
subşterne Petiţiunea pentru
un Kongres
Naţiunale a Românilor din ImperiulAustriei" 12 •
Ibidem, 379 şi 377-378.
Episcopia Ortodoxă Română a Aradului (prescurtat
EORA), Actele "Presidiale" (grupa I), Dos. 166, actul
525; Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Arad,
Fondul Astra - Despărţământul Arad (prescurtat DJANA,
FAA), Dos. 2/1861, f. 5; în 22 decembrie 1861, "Domnul
Petru Raţiu, prota" figura în evidenţa lui Atanasie Şandor,
împreună cu Alexandru Gavra şi Emanuil Misiciu, între
cei cu "oblate neplătite"; Idem, f. 14.
11

12

Din

păcate,

cea mai mare parte a listelor de
venite din teritoriul comitatens şi cel
eparhial arădean, s-a pierdut. Atâtea câte au
rămas, foarte puţine, semnalează prezenţa
protopopului greco-catolic Petru Raţiu alături
de cea a protopopului greco-oriental al Aradului,
Ioan Raţi11. În ordine cronologică, aceasta a fost
prima acţiune postpaşoptistă de anvergură în
care protopopul greco-catolic al Aradului s-a
implicat.
Desigur că din acest punct de vedere şi nu
numai, ar fi de un mare interes depistarea arhivei
acestui protopopiat. Poate că am găsi o confirmare a preocupărilor pentru sol11ţionarea problemei
predării limbilor nemaghiare la gimnazii. Ocazia
era favorabilă, dată fiind permisivitatea legislativă a perioadei "Provizorium"-ului între
octombrie 1861-februarie 1867.
Un simptom al solidarizării pe plan cultural
l-a constituit acţiunea românilor "ungureni" (din
Banat până în Maramureş) pentru înfiinţarea
unei societăţi culturale româneşti - cu sediul în
Arad - asemenea "Matiţelor" slave, dar după
modelul românesc al Asociaţiunii Transilvane
de la Sibiu.
Împreună cu capelanul său, Dimitrie Tea/za,
Petru Raţiu semna, alături de alte 16 persoane
din rândul "int_eligenţei române din Arad"
proiectul Statutelor viitoarei "Asociaţiuni
Naţionale în Aradu '', în ziua de 10/22
octombrie 1861, spre a fi înaintate spre aprobare
la sediul din Buda al Consiliului locotenenţial
pentru Ungaria 13 •
În răstimpul de un an al formalităţilor de
aprobare a statutelor societăţii culturale
româneşti arădene, Petru Raţiu era avansat
canonic scoliarh, în 22 aprilie 1862 14 , la Centrul
eparhial greco-catolic de la Lugoj. Ceea ce nu
i-a împiedicat pe confraţii arădeni să-l uite atât
de repede. Proaspătul canonic lugojan Petru
Raţiu, alături de fostul său capelan din Arad,
subscripţie,

11
Aceştia erau, în ordine, următorii: episcopul Procopie
lvacicovici, protopopii din Arad, Ioan Raţiu şi Petru Raţiu,
judecătorul cambial George Popa de Teiuş, dr. med.
Atanasie Şandor, funcţionarul conzistorial Miron
Romanul, profesorul de teologie Alexandru Papp, avocaţii
Emanuel Missics, Nicolau Philimon, Ioan Arcoşi,
Gregoriu Popoviciu, Ştefan Antonovici şi Jacob
Brânduşanu, asesorul de tribunal, pensionar, Melentie
Şerb, notarul comitatens David Nicoară, proprietarul Ioan
Popovici Desseanu, capelanul greco-catolic în Arad,
Dimitrie Teaha, doctorandul /în drept/ Lazăr Ionescu, I
funcţionarul/ Georgiu Haica şi notarul comunal Ioane
Petrariu; Cf. EORA, anul 1861, grupa I, Dos. 229, actul
888.
" Dieceza Lugoj ului, Şematism istoric/ .. ./, Lugoj ( 1903),
135.

Dimitrie Teaha, au fost declaraţi împreună cu
alţi 16 "fruntaşi" români locali, drept membri
"fundatori" în cadrul "adunării preliminare"
ţinută în Arad în ziua de 18/30 martie 1863 15 •
De la începutul lunii martie 1863, prezenţa lui
Petru Raţiu în comitetul organizator, care era
desemnat să pregătească Adunarea generală de
deschidere a Asociaţi unii Naţionale Arădane, a
fost suplinită temporar de către capelanul
D.Teaha. Ioan Berceanu, proaspăt instalat în
postul protopopesc din Arad, nu avusese timpul
necesar. Însă a insistat probabil pentru prezenţa
colegului său de la Lugoj, canonicul Mihai Nagy,
la solemnitatea deschiderii oficiale a Asociaţi unii
la Arad în calitate de reprezentant al venerabilului său şef, episcopul Petru Dobra. Astfel că,
Mihai Nagy venind la Arad, cu ocazia pregătirii
adunării solemne de constituire a Asociaţiunii
arădene, a fost ales prim-vicepreşedinte al ei.
Ioan Berceanu - după ce participase la
Adunarea de constituire, la hotelul "Crucea
Albă" (30 apr./ 12 mai 1863) - a intrat în
conducerea Asociaţiunii, respectiv în prima
Direcţi11ne a ei, care a fost aleasă în ziua
următoare (1113 mai). Între cei opt membri ai
direcţiunii propuşi solemn de către episcopul
greco-oriental al Aradului, Procopie lvacicovici,
se aflau protopopul Ioan Berceanu, în vârstă de
45 de ani, în calitate de bibliotecar al
Asociaţiunii şi capelanul Demetriu Teaha, în
calitate de "econom" (gestionar) 16 •
Ca la orice început, şedinţele Direcţiunii au
fost relativ dese, cel puţin una pe săptămână.
Absenţii au fost puţini, dar motivaţi. Dem. Teaha
a fost nevoit, între timp, să se retragă în parohia
bănăţeană Chizdia 17, fiind înlocuit de către Ioan
Te/eseu.
Printre alte probleme de pe ordinea zi a
şedinţelor Asociaţiunii culturale arădane d!n
anul 1863 trebuiau stabilite listele bursierilor. In
Comisia pentru acordarea "Stipendiilor'', Ioan
Berceanu era membru alături de funcţionarul
conzistoriului greco-oriental local Miron
Romanul şi medicul Atanasie Şandor 1 K.
Curând, în vara anului 1864, bibliotecarul
Asociaţiunii, Ioan Berceanu, avea să-şi dea
seama că nu existau destui bani pentru
"prenumerarea foilor" 19 , în pofida faptului că
fuseseră aduse o serie de ziare, în urma
recentelor donaţii generoase.
5

DJANA, FAA, Dos. 6/1863, f. 3.
Ibidem, f. 59-60.
Idem, Dos. 16/1863.
18
Idem, Dos. 7/1863, f. 38, poz. 94.
119
Idem, Dos. 36/1864, f. 17 (şedinţa din 6 aprilie 1864).
11
'
17
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Climatul favorabil din vremea "Provizorium"-ului favorizase introducerea studiului
facultativ al limbii române în gimnaziile finanţate de către stat. Numirea protopopului Berceanu, în toamna anului 1863, la nou înfiinţata
catedră de limba română de pe lângă Gimnaziul
superior din Arad nu a surprins pe nimeni.
Pe de-o parte, pregătirea sa culturală, pe
de-altă parte, atitudinea, am zice, relativ
binevoitoare a autorităţilor faţă de confesiunea
greco-catolică, jucaseră un rol de neignorat în
introducerea sa la această şcoală, frecventată pe
atunci de către un număr relativ mare de elevi de
naţionalitate română. A predat religia pentru
grupul de elevi greco-catolici între anii 18631880 şi limba şi literatura română între anii
1863-1873 la acest gimnaziu, numit "superior
regal de stat'', din Aradw, avându-i alături pe
colegii săi români de pe lângă această instituţie
şcolară şi anume, pe Alexandru Andrei Papp
(care a predat acolo religia greco-orientală între
anii 1860-1873) şi pe membrul corespondent al
Academiei Române, clericul Ioan Iosif Goldiş,
care a predat acolo atât religia ortodoxă română,
cât şi literatura română între anii 1873-1892.
Ceea ce nu însemna că aceştia ar fi lipsit de la
îndatoririle lor din afara catedrei (de exemplu,
prezenţa în şedinţele asociaţiei culturale
româneşti, destinată a servi interesele părţii de
vest a românimii).
În cadrul uneia din şedinţele bilunare ale
Asociaţiunii arădene ţinută în 5117 iunie 1865,
bibliotecarul Ioan Berceanu revenea asupra unui
motiv care-l afectase la catedra facultativă:
"Propunerea limbei şi literaturei române în
Gimnaziul local". La serbarea de la gimnaziu,
"s-a interzis din nou folosirea /limbii române/ la
declamări de poezii'', deşi elevii români erau în
majoritate, iar catedra de limba română era
înfiinţată de trei ani. Cerbicia directorului,
călugăr minorit, fusese stavila. Acesta din urmă
afirma că s-ar cauza sânge rău şcolarilor de alte
naţionalităţi. În faţa acestui exclusivism opac I
n.n./ directorul Asociaţiunii s-a mărginit să
constate cu întristare cele petrecute cu ocazia
serbării 21 •
Odată cu

începutul anului şcolar, din toamna
anului 1864 regimul de funcţionare a bibliotecii
ajunsese să fie precizat în mod oficial: odată pe
săptămână, la o anumită oră 22 • Convins că
hotărârea direcţiunii era judicioasă, I. Berceanu

venea în ziua de 8 octombrie 1864 cu o donaţie
valoroasă pentru vremea aceea şi o ra1itatc bibliofilă la Arad, cartea canonicului lugojan Gavril
Popu, Geografia Banatului, apărută la Lugoj în
acelaşi an 23 . În cadrul aceleiaşi şedinţe, dr.
Atanasie Şandor venea să propună înscrierea ca
membru al asociaţiei româneşti arădene pe notarul din comuna Şepreuş 24 , Ioane Goldiş, viitorul
profesor de limba şi literatura română şi de religie
ln cadrul gimnaziului superior de la Arad.
Dat fiind că la conducerea comitatului Arad
se afla, în calitate de administrator, funcţionarul
cu vechi state de plată în domeniul juridicoadministrativ, românul Teodor Serb de Cuvin,
delegaţia celor patru membri direcţionali
(directorul secundar Sigismund Popovici, Ioan
Berceanu, casierul Atanasie Şandor şi candidatul de avocat Ioan Popovici Desseanu) reuşea să
obţină sala festivă a conducerii comitalului
pentru desfăşurarea adunării generale anuale a
Asociaţiunii Naţionale Arădane pentru Cultura
şi Conversarea Poporului Român la sfârşitul
lunii octombrie 1864 25 .
Numit septemvir în aceeaşi toamnă la Pesta,
Teodor Serb de Cuvin a fost înlocuit de către
Gheorghe Popa de Teiuş. Acesta din urmă,
"sosind în 4/16 decembrie /1864/ la Arad, să
ocupe postul de comite suprem'', Direcţiunea
Asociaţiunii decidea prezentarea in corpore, în
ziua de 6118 dec. la ilustritatea sa pentru a-l
saluta" 26 • Primirea noului înalt funcţionar român
a luat o oarecare amploare pe fondul speranţelor
româneşti ocazionate de alegerile parlamentare
declanşate la sfărşitul anului 1865. "Mulţi dintre
membrii Direcţiunii" au fost activi în acest sens
în intervalul lunilor noiembrie-decembrie
1865 27 • Spre regretul lor - manifestat oarecum
tardiv - au fost nevoiţi să lase în plan secund
evantaiul activităţilor Asociaţiunii culturale
româneşti locale.
În şedinţa direcţională din 15/27 ianuarie
1866, Ioan Berceanu, conştient de limitele bugetare (între altele datorită numeroaselor restanţe
inregistate în privinţa cotizaţiilor), prezenta necesitatea abonării la o serie de ziare şi la revista
"Familia", sugerând obţinerea unui împrumut de
150 florini din partea Institutului de credit şi
economii al oraşului Arad (vechea Sparr-Cassa
a oraşului întemeiată în anul 1840 - n. n.) n.

23

20

Himpfner Bela, Az Aradi kiralyifogimnazium tartenete,

2
'
25

Arad ( 1896 ), 90-91.

26

21

27

22

Idem, Dos. 47/1865, f. 25.
Idem, Dos. 3511864, f. 27-40 (partea a II-a).
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Idem, Dos. 36/ 1864, f. 27 v.
Ibidem, f. 27.
Ibidem, f. 29.
Ibidem, f. 65.
Idem, Dos. 47/1865, f. 34 v.
Idem, Dos. 56/1866. f. 15 v.

În cursul anului 1867 intervenea demisia
protopopului Ioan Berceanu din postul de
bibliotecar al Asociaţi unii româneşti arădene şi
numirea tânărului jurist Paul Draga în locul său.
La rândul său, Draga - fiind ales jurasor
comitatens - era înlocuit de către "economul"
(casierul) Teodor Serb, un relativ tânăr
funcţionar local2 9 • În 26 decembrie 1866, totuşi,
Ioan Berceanu raporta "creşterea cărţilor", în
primul an cu 82 de "opuri", într-al doilea an, în
plus cu 17 publicaţii, iar în cel de-al treilea an
(18,66), cu încă 66 de publicaţiiw.
Intre multiplele angajări civice ale protopopului Berceanu în "Era" dualistă se număra şi
obţinerea unui loc în cadrul Adunării generale a
oraşului Arad, în cursul lunii mai a anului 1867.
A şi fost ales, numărându-se între consilierii
români, aromâni şi sârbi, care formau o
minoritate (25% dintre cei aproape 130 de
consilieri "externi" ai conducerii destinelor
oraşului liber regesc Arad). În după amiaza zilei
de 14/28 decembrie 1867, "prota" Berceanu
participa la fondarea primei formaţii politice
parlamentare româneşti de pe teritoriul regatului
dualist ungar, numită Partida politică naţională.
A fost ales în conducerea acesteia, în cadrul
Comitetului de 5031 • Puteau fi număraţi pe degetele de la o singură mână cei din cadrul conducerii acestui tânăr partid naţional, care erau implicaţi în viaţa social-politică a cetăţii cosmopolite care era Aradul (tânărul avocat Ioan Popovici Desseanu şi vârstnicul său coleg Gheorghe
Ebesfalvay, apoi, nu în ultimul rând, primpretorul cercului Arad, Gheorghe Constantini şi
patronul cojocar Dimitrie Iorgo viei )32 .
Pentru a respecta cronologia activităţilor atât
de diversificate ale protopopului Ioan Berceanu,
considerăm demnă de reţinut, pentru anul 1868 an în care scaunul de conducător al comitatului
Arad continua să rămână vacant - propunerea sa,
făcută în cadrul Adunării Generale anuale din 2/
14 septembrie 1868, în vederea construirii unui
edificiu propriu pentru Asoc}aţiunea românească
cu fonduri de la primărie. In ochii multora, ea
putea să pară îndrăzneaţă. Obiecţiile n-au lipsit în
plenul Adunării generale a Asociaţi unii. Tânărul
jurist Lazăr Ionescu opina că Asociaţiunea era
prea tânără şi nici nu avea suficiente fonduri
proprii. Până la urmă a fost acceptată
oportunitatea lui Lazăr Ionescu 33 .
29
fdem, Dos. 63/1867, f. 55, 61.
'"Idem, Dos. 55/1866, f. I.
31
Aradul în perioada, 29; Cf. Albina, Viena, nr. 139, 20
decembrie ( 1867), I ianuarie (1868), 2-3.
32
A/fald, nr. 113, Arad ( 1867), I.
33
DJANA, FAA, Dos. 72/1868, f. 5.

Deosebirile de vederi din cadrul asociaţiei
s-au accentuat, apărând şi în cadrul intern al
mişcării naţionale române locale. Demisia
insuficient motivată, dar şi insuficient de
explicită a juristului Nicolau Philimon, în
scrisoarea sa din 1/13 decembrie 1868, din
Direcţiunea Asociaţiunii la începutul lunii
decembrie 1868 34 , nu promitea nimic bun pentru
solidaritatea rândurilor mişcării.
În pofida divergenţelor interne, "clubul naţio
nal al deputaţilor români din partida naţională"
reapărea în aprilie 1869 la Budapesta, străduin
du-se să aducă la un numitor comun mişcarea
naţională. Dezideratul se arăta, oricum, greu de
îndeplinit chiar şi în condiţiile existenţei - în viaţa
politică a Ungariei, cu o paletă multicoloră cum se
prezenta ea atunci - a curentelor politice liberal,
radical, conservator şi socialist.
Avocatul arădean Mircea Vasile Stănescu, cu
vederi liberal-radicale, încercase fără succes în
şedinţa extraordinară din 8/20 august 1869 a
Directiunii asociatiei culturale române din Arad
o "idsinuaţiune 'de dizertaţiune", intitulată
"Reforme privitoare la viaţa Asociaţiunii"is.
Atitudinea sa radicală era explicită în paginile
revistei satirice "Gura Satului" nu numai pe linie
cultural-naţională, ci şi politico-naţională. N-a
fost singurul arădean care nu a vrut să participe
la conferinţa de constituire a Partidului Naţional
Român de la Timişoara din februarie 1869. Am
încercat să-i identificăm pe aceşti arădeni, după
cum se va vedea în continuare, mai jos.
Autointitulându-se radicali, în raport cu
majoritatea moderată, pro-deakistă, existentă în
câmpia vestică, un număr de 12 intelectuali
români de prin părţile Aradului s-au constituit
într-un mod asemănător "tinerilor" cehi sub denumirea de Clubul românilor tineri în duminica
zilei de 7/19 decembrie 1869, în frunte cu
protopopul Ioan Berceanu. El era singurul cleric
din gruparea clubistă. Detaliind desfăşurarea
şedinţei din aceeaşi zi, preşedintele, ales în mod
provizoriu în persoana protopopului Ioan
Berceanu, propunea dezbaterea problemei "consolidării românilor şi, aşa, formând o partidă, a
sprijini cauza naţională" 36 • Grupul "aşa-zis dizident" nu s-a dat înapoi de la participare la
alegerile parlamentare, căutându-şi un "fieî'.
L-au găsit în zona circumscripţiei electorale a
Chişineului. Bazându-se pe adunări populare,
convocate printre altele la Socodor, această
grupare radicală obţinea un succes electoral în
3

~

Idem, Dos. 7511868, f. 86-87.
Idem, Dos. 84/1869, f. 49.
36
Albina, nr. 10, 29 ian./10 febr. (1870), 3.
35

275

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

circumscn pţia electorală Chişineu, în 14/26
ianuarie 1870, în urma alegerii prin aclamaţie a
avocatului Mircea V. Stănescu. Ce e drept, ea a
constituit un fapt singular. În restul comitatului
Arad, cealaltă grupare (a românilor moderaţi)
suferise un eşec aproape total. Semn că pierduseră iniţiativa pactând "cu maghiarii" în ajunul
alegerilor parlamentare 37 • Lucrurile nu stăteau
întru totul aşa. Dar nu constituie, pentru noi, aflarea interstiţiilor politice preelectorale de la cumpă
na anilor 1869-1870 o necesitate stringentă.
Despre activitatea ulterioară a acestui club
românesc de orientare liberal-radicală nu avem
decât informaţii din presă, însă destul de
sumare. Şedinţele sale s-au desfăşurat în casa lui
Mircea Vasile Stănescu până în momentul
deplasării acestuia la şedinţele parlamentului (în
cursul lunii februarie 1870). Deja în primăvara
anului 1870 cele două grupări politice româneşti au tins să refacă unitatea mişcării naţionale
româneşti arădene, fiind dezamăgite de rezultatele demersului lor în parlament.
În vara anului 1870, la orizont apăruseră
norii întunecaţi pentru "naţiunile componente I
nemaghiare- n.n./ ale Ungariei". Un spirit lucid,
precum era Alexandru Roman, constata că
drepturile cetăţeneşti erau confiscate de către
guvern, care "vatămă egalitatea de drept",
exemplificând, printre altele, iminenta votare a
"legii pentru organizarea municipiilor" 38 . Chiar
şi înainte de aplicarea legii municipale- cu toată
împotrivirea consilierilor oraşului liber regesc
Arad, în persoana lui Demetriu Bonciu (avocat
de orientare moderată) şi a lui Ioan Berceanu
(protopopul greco-catolic local), minoritari în
componenţa din anul 1870 a "magistratului
orăşenesc" - şcoala elementară confesională
greco-catolică cu limba de predare română din
Arad a fost transformată în şcoală comunală 39 •
Odată cu ridicarea oraşului la rangul de
municipiu în anul 1871, noua formulă, cea a
Comitetului legislativ, înlocuia consilierii
"externi". Numărul nemaghiarilor a scăzut
drastic. Rolul civic al lui Ioan Berceanu în viaţa
oraşului Arad înceta din acest moment.
Fruntaşii cu vederi radicale, precum era şi
protopopul Ioan Berceanu, au fost concuraţi de
către cei vederi moderate, dizolvându-se în cea

Păcală
Tândală.

37

/Mircea V. Stănescu'!/, Scrisorile lui Păcală către
Gura Satului, nr. 40, 14/26 noiembrie (1869),

158-159.
'"Censorius, Un resunet la votarea legii pentru municipie.
Albina. nr. 69 ( 1870). 2.
,., Scaevola, /articol fără titlu/. Albina, nr. 78, 6/18 sept.
( 1870). 2.
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mai mare parte în Reuniunea politică a românilor din comitalul Arad, creată în anul 1872.
Un alt motiv pentru care aceşti radicali de
toate vârstele o făcuseră (ne referim la autodizolvarea clubului sus-amintit), îl constituia
teama de a se trezi etichetaţi drept susţinători ai
asociaţiilor politice muncitoreşti şi pe deasupra,
simpatizanţi ai comunarzilor parizieni.
Cariera arădeană a lui I. Berceanu, cu un
palmares deosebit de bogat, înceta la data de 8
iulie 1880, când a fost numit canonic prebendat
pe lângă episcopia greco-catolică din municipiul
Lugoj. Revenit în oraşul părintesc, va fi din nou
avansat peste câţiva ani (în ziua de 25 n9iembrie
1884) în funcţia de canonic cancelar411 • Implinca
vârsta de 66 de ani.

THE ARCHPRIESTS PETRU RAŢIU AND
IOAN BERCEANU IN THE NATIONAL
MOVEMENT FROM ARAD
Summary
The author emphasizes on the civic
contribution of the two Greek-Catholic
archpriests in the Free Royal Town Arad
between the years 1857-1871, especially on the
side of obtaining democratic representation for
the Romanians within the local institutions and,
beginning with 1861, within the electoral
districts.
Since 1856, the Greek-Catholic vicariate
from Arad became residence of the vicariate of
Timişoara, subordinate to the new Romanian
Greek-Catholic bishopric of Lugoj.
After archpriest Vasile Moldovan's deccase
(May 61h 1857), the Consistorium from Lugoj
agrees upon the designation of the canonic Petru
Ratiu, native from the region of Cluj, in this
office at Arad on October 2"<l 1857. This
enlightened scholar has been present in Arad
since 1852 as a teacher at the Greek-Oriental
"clergycal school".
In the favourable climate for the nationalities
within the Habsburgic Empire, coming up with
the spring of 1860, Petru Raţiu involved in the
cultural and poli tical actions of the local GreekOriental majority. The first occasion to make his
contribution to the Romanian confessional
fellowship visible occurred during the summer
of 1861, as he financially sustained "the
trustworthy men of the Romani an intelligence
'" Dieceza Lugojului.
140.

Şematism

istoric/. .. !. Lugoj ( 1903 ).

from the Arad County at the High Throne" who
were to prepare in Vienna the "reception of the
deputation which was to forward the Petition for
a National Congress of the Romanians from the
Austrian Empire".
The second occasion was the status project of
the "National Association in Arad" which he,
along with his chaplain Dimitrie Teaha and other
16 persons "belonging to the Romanian
intelligence from Arad", signed on October 10 1h/
22 nd 1861, in order to be sent to Hungarian
Locumtenential Council
from Buda for
approval. For this reason, Petru Raţiu and
Dimitrie Teaha, though absent at the
"preliminary meeting" of this cultural society,
held on March 18 1h/30 1h 1863, were still
considered "founding members".
The following archpriest, Ioan Berceanu, son
of a lower nobleman from the Banat, became
member of the leadership of the "Arad National
Association for Culture and Conversation of the
Romanian People" on the second day after its
official constitution (May 1'1/13 1h 1863), being
assigned librarian of the association and
member ofthe GrantAccording Commission.
In 1867 - a year rich in events - he resigned
from the Association 's leadership. Coincidently
or not, after the local elections organized by the
new regime during the spring of the same year,
he became councilor in the town's general
assembly. After Arad has been risen to the
municipal status in 1871, the new formula, that
of the Legislative Committee, restricted the
possibilities ofhis civic contribution. Already in
September 1870, the Romanian councilors
couldn 't stop the transformation of the local
Greek-Catholic confessional school, with
Romanian teaching language, into a communal
school with Hungarian as teaching language.
In the afternoon of December 141h/28 1h 1867,
he took part at the founding of the first local
Romanian politica! formation. Two years later,
on December 7 1h/ l 9 1h 1869 (Sunday), he has
been elected provisional president of the "Young
Romanian's Club", a radical politica! forrnation
with a rather brief existence.
The continuity of his laic existence is given
by his activity as Romanian language and
literature teacher at the Superior Roya!
Gymnasium fromArad between 1863 and 1873.
He as well taught Greek-Catholic religion,
between 1863 and 1880, at the same high
school.
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ISTORIA PRESEI ÎNTR-O SCRISOARE
-Valeriu Branisce către Mihail GaşparRadu Ardelean'
Cuvinte cheie: Istoria presei, Valeriu Branisce, Mihail Gaşpar.
Keywords: History of the Press, Valeriu Branisce, Mihail Gaşpar.
În ziua de sâmbătă, 1 iulie 1923 a ieşit în
cu 4-5000 de suflete, o
gazetă săptămânală în patru pagini (mari) care a
supravieţuit surprinzător de mult - luând în
considerare referinţele presei provinciale ale
vremii - inclusiv fondatorului său. Acela nu era
un oarecare, căci notorietatea lui trecuse de
marginile nu ale Bocşelor, dar ale Banatului, cel
puţin pentru un public avizat. Era protopopul
locului din 191 l, născut la Gătaia în 1881 din
familie preoţească (număra un străbunic patern
participant la Revoluţia din 1848); după şcoala
primară din comuna natală a urmat gimnaziul şi
liceul la Timişoara, sfârşindu-l la Becicherecul
Mare (Zrenjanin), unde a luat bacalaureatul în
1900, după care a devenit student teolog la
Caransebeş, iar la absolvire, în 1903, a fost
hirotonit diacon la Logoj. Cum debutase în
proză la „Foişoara" Drapelului, nimic mai firesc
decât să devină colaborator asiduu al jurnalului
condus de Valeriu Branisce, nu doar cu
beletristică, dar mai ales cu articole politice, din
care unul l-a costat şi câteva luni de puşcărie,
ceea ce nu l-a „cuminţit" decât parţial, căci va
intra în 1907 „membru intern al redacţiei", pe
care avea s-o şi conducă interimar între
februarie - octombrie 1918, pe timpul întemniţării lui Branisce la Seghedin, cum şi între
august 1919 - mai 1920 ca director, până cu
două luni înaintea sistării publicaţiei datorită
ingerinţelor Guvernului românesc (Tisza Pişta
nu reuşise!). A colaborat şi la alte periodice din
Ungaria de până la 1918 precum Lupta şi Poporul român de la Budapesta, Tribuna Poporului
de la Arad, iar după 1918 la Banatul din Timişoara, însă şi la cele de peste munţi, ca Neamul
românesc literar al lui Iorga, pe care l-a admirat
Bocşa Montană, târguşor

· Institutul de Studii Socio-Umane, Filiala Timişoara a
Academiei Române, Bld. Mihai Viteazul, nr. 24.

mult, ori Convorbiri literare, lista fiind
exemplificativă doar 1 •
I se recunoştea deobşte calitatea de „întâiul
romancier de seamă al Banatului", respectiv
aceea de „cel mai de seamă scriitor al Banatului
între 1900 şi 1930" 2 •
Dragostea de literatură l-a împins să şi
traducă pentru beneficiul rubricii respective din
gazetă din Al. Dumas (tatăl), Coloman Miksăth,
ori din marii ruşi Tolstoi, Turgheniev, Gogol,
Gorki3, dar după versiuni din alte limbi, lista
putând fi şi aici lungită, căci este prezumabil că
majoritatea autorilor străini publicaţi în Drum
nou au fost tălmăci ţi de editor ( e.g., pe lângă cei
arătaţi mai sus: A. Conan Doyle, H.G. Wells,
Maupassant, De Amicis, Anatole France,
Giovani Papini), ceea ce s-a constituit, în timp,
într-un minunat florilegiu literar.
Uşurinţa stăpânirii fondului lexical şi talentul
literar, exerciţiul gazetarului care trebuia să
dezvolte logic o temă au putut alimenta şi
talentul oratoric al protei Gaşpar , care umplea
4

1
Vezi, pentru biografia şi activitatea lui Mihail Gaşpar, în
principal, Biografia [lui M.G.]. Drum Nou, VII, nr. 48 din
I decembrie ( 1929), 2 (secţiune a necrologului nesemnat);
Valeriu Branisce, Amintiri din închisoare, ed. Alexandru
Porţeanu, Bucureşti (1972), 419, 437-438; Aurel Cosma,
Istoria presei române din Banat, Timişoara ( 1932), 110113; Ioan Dimitrie Suciu, Literatura bănăţeană de la
începuturi până la Unire 1582-1918, Timişoara (1940),
241-243; Cornel Corneanu, Mihail Gaşpar (1881-1929).
Revista Banatului (Timişoara, fostă Luceafărul), IX, nr. 79 din iulie-septembrie (1943), 1-20; George C. Bogdan,
Doina Bogdan-Dascălu, Tabel cronologic, la Mihail
Gaşpar, Din vremuri de mărire, ediţie iidem, Timişoara
(1982), 24-26 (vezi şi Bibliografie. Ibidem, 199-203):
Dicţionarul scriitorilor români, coord. Mircea Zaciu,
Marian Papahagi, Aurel Sasu, voi. II, Bucureşti ( 1998),
335-336, sub voce (art. de Mircea Zaciu); Dicţionarul
general al literaturii române [DGLR}, coord. Eugen
Simion, voi. III, Bucureşti (2005), 251-252, sub voce (art.
de Doina Bogdan-Dascălu).
2
George C. Bogdan şi Doina Bogdan-Dascălu, Studiu
introductiv la Mihail Gaşpar, ediţia citată, 5-6.
3
Cornel Corneanu, op. cit., 16.
4
Melentie Şora, Prota Gaşpar, Ibidem. 35-36.
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biserica Bocşei de enoriaşi dacă aceia aflaseră
are să predice.
Scriitorul a cultivat cu precădere teme de
istorie naţională (avant la lettre!), clericul îşi
îndeplinea cu dăruire datoria faţă de enoriaşi, iar
gazetarul scria pentru Naţie: Mihail Gaşpar a
fost om al cetăţii, civism ilustrat în primul rând
prin apartenenţa la Partidul Naţional Român
(din 1926 în cel fuzionat, Partidul Naţional
Ţărănesc, pe listele căruia a fost ales deputat de
Caraş în 1927 şi 1928), dar şi prin angajarea în
activităţile „Astrei", ca preşedinte al despărţă
mântului Bocşa, ori ca director al băncii româneşti locale, numi tă - cum altfel? - „Bocşana" 5 •
Aşa dară, după o relativă retragere din publicistică, pe Gaşpar l-a mâncat peana, anunţând
publicul de pornirea gazetei sale „cu gând bun,
în chip cinstit, deschis şi fără dedesupturi".
Articolele aveau a fi semnate cu „nume cunoscute în Ţară şi peste hotarele ei", ceea ce urma a
„servi ca garanţă, că tendinţa acestui organ este
înainte de toate românească, tinzând a restabili
în primul rând echilibrul resturnat al valorilor
noastre prin o selecţionare justă şi, îndrumându-le spre o nouă orientare, economică şi culturală, socotind aceasta ca unica şi singura bază
sănătoasă a vieţii noastre româneşti". Un românism integral, căci aveau a fi luate în vizor
„toate chestiile, cari interesează neamul nostru,
în mod obiectiv, controlând şi criticând orice
acţiune numai din punct de vedere al intereselor
lui", partidismul şi atacul la persoană fiind
excluse, întru a nu risipi ori duce la derizoriu
energiile, obiectivul fiind de a concentra „toate
forţele disponibile, fără privire că încotro se închină, pe baza unei politici culturale şi economice româneşti", cu respect faţă de concetăţenii
minoritari, datori la rându-le cu loialitate 6 •
Articolul program(atic) era dublat de unul
oarecum explicativ, semnat în clar de Mihail
Gaşpar. În această glosă, concepută în ton
destul de pesimist, el se lamenta de neatingerea
orizontului de aşteptare după Unire, anii de
atunci fiind unii „de sfâşiere, de ură, de
depreciere a valorilor noastre", aceasta mai cu
seamă datorită morbului politicianismului, care
a infectat corpul
naţiunii, neglijându-se
domeniile de temelie ale unui organism social
sănătos, cel economic şi cultural. Se impunea
revenirea de urgenţă la normalitate, pentru ceea
ce avea să pledeze noua gazetă cu titlu grăitor:
„S' o apucăm deci pe cale întoarsă: prin puterea

economică şi cultură la - politică. Şi noul drum
va fi drumul cel bun. " 7
Şi cu toate că nu aceasta este tema articolului
de faţă, îmi permit a premite că programul a fost
în genere respectat - spre deosebire de atâtea
altele, dese ori şi mai generoase! - iar gazeta
este şi acum frecventabilă. Cum nu, când găseşti
acolo - şi vizez „seria Gaşpar", nu cele două
ulterioare morţii sale - texte de Nicolae Iorga,
Liviu Rebreanu, Caius Brediceanu, Vasile
Bogrea, Pamfil Şeicaru, Nichifor Crainic,
Gheorghe Marinescu, Petre Nemoianu,
Constantin Rădulescu-Motru, Octavian Goga,
Iosif Popovici, Grigore Gafencu, Constantin
Garoflid? Poate că unele preluate din presa
centrală, dar şi altele scrise special pentru Drum
Nou, în considerarea părintelui Gaşpar care, el,
publica număr de număr articolul de fond,
dublat deseori de altul de comentariu/atitudine,
pe care îl „semna" cu vechile pseudonime de la
Drapelul, Drix ori Drax. Erau traduse şi texte
non-beletristice din Voltaire, Tolstoi, Gustave le
Bon, Romain Rolland, Henri Bergson, Camille
Flammarion, Stephan Zweig, Nietzsche,
Ramsay Mac Donald; asta afară de „Foiţa" în
care, dacă literatura română era reprezentată de
nume mai puţin sonore - şi bucăţi pe măsură!,
poate cu excepţia unor poezii, cele de Ion Pillat
şi Victor Eftimiu, nu şi cele convenţionale ale lui
Iorga, mai frecvent în pagină însă -, cea
universală era ilustrată prin nume de primă
mărime (afară poate de cea germană, practic
absentă), cum am indigitat mai sus, referindumă la traducerile lui Gaşpar - care, el, nu a
publicat texte literare în propria-i gazetă,
paradoxal. Acesteia îi ignor tirajul, care prezum
a fi fost pe la vreo mie de exemplare, cetite mai
ales în Banat, la Timişoara, Logoj, Reşiţa, dar şi
in comunele mai răsărite - pe lângă Bocşe,
fireşte - după cum dă seama Poşta redacţiei, iar
după ce Gaşpar a intrat ca deputat în Casa Ţării,
gazeta şi editorul ei erau uneori luaţi în seamă negativ ori polemic - în Curentul, Universul,
Viitorul şi Adevărul 8 , altfel în răspăr între ele.
Rubricatura a fost schiţată de la bun început,
rămânând constantă pe timpul primei serii,
inclusiv sectiunile care reveneau endemic, în
funcţie de ev~nimente. În trei pagini - căci a patra
era de obicei alocată în întregime reclamelor
plătite- încăpeau articolul de fond şi eventual un
comentariu la zi, „Ştiri din ţară" şi „Locale"
(„Din Bocşa şi jur"), dar şi „Ştiri din străinătate"

5
Cornel Corneanu, op.cit., 7, I6.
'' „DRUM NOU" [Mihail Gaşpar], Cătră cititori. Drum
Nou, I, nr. I din I iulie (I 923), 1.

7

că
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Ibidem.
'V. idem, În chestie personală. Drum Nou, VII, nr. I 3 din
31 martie ( 1929), I.

I „Ştiri

din lume", articole pe teme economice,
sociale, culturale, morale, eventual politice
(nepartizane făţiş), „Bibliografia" care semnala
ultimele titluri de cărţi şi sumarul revistelor mai
importante, de la o vreme revista presei
(„Crestături pe răboj") şi articole pe teme sportive
- semn de modernitate!-, „Locul deschis" pentru
susţinerea unor puncte de vedere pe care Redacţia
le prezenta, fără să le asume, pe răspunderea
intervenientului (rubrică aşa existentă şi chiar
numită în epoca ante-belică), apoi clasicele
„Poşte", ale redacţiei şi administraţiei.
Structura aceasta, echilibrată şi persistentă,
s-a perpetuat parţial şi în a doua serie a gazetei,
scoasă din 1930 de Ilie Rusmir la Oraviţa, ea
dând seama de profesionismul lui Mihail Gaşpar
în materie jurnalistică, deprins la Drapelul logojan al lui Valeriu Branisce. Ca şi acela, care
inlesnise publicarea multor articole/studii de
istorie la Dreptatea, cât îi fusese redactor şef,
iar apoi la Drapelul, a cărui rubrică (nepermanentă) „File din trecut" o alimenta însuşi uneori,
avea şi prota Gaşpar sensibilitate pentru trecut,
cel naţional mai cu seamă, dar şi serioase
cunoştinţe de istorie universală, fiind extrem de
bine orientat în lecturile sale de auto-didact în
materie. El va institui rubrica permanentă
„Calendarul naţional", în care, pe prima pagină,
se punctau evenimentele din trecut întâmplate în
zilele corespunzătoare ale săptămânii, iar ulterior unul din acelea era tratat într-un articol independent9, autorul fiind, prezum, Mihail Gaşpar
(în seria „orăviţană" au produs Ilie Rusmir şi
Constantin Rudneanu, care se şi semna).
Ca o civilitate de la sine înţeleasă, Mihail
Gaşpar i-a trimis fostului său mentor şi şef
intr 'ale jurnalisticii primul număr al gazetei
sale, înregistrând cu satisfacţie reacţia, respectiv
o scrisoare cordială a lui Branisce, pe care o
reproduce sub un mic chapeau 10 • Aceea face
trimitere la mai multe episoade din trecutul
ziaristicii româneşti bănăţane şi de aceea am
considerat-o pentru scrierea acestui eseu istoric.
Conform uzanţelor o reproduc însă în anexă,
deşi, de fapt, formează nucleul acestui articol, la
ea trimiţând referinţele fără a mai pune note
superflue I redundante.
Calendarul naţional. Drum Nou, VI, nr. IO din 4 martie,
(1928), l; varianta a doua debutează Drum Nou, VII, nr.
15 din 14 aprilie, ( 1929), I (cu totul excepţional rubrica
lipseşte în vreun număr, cu ocazia câte unei sărbători
naţionale, fiind înlocuită de un articol consacrat aceleia).
111
[Mihail Gaşpar] Urare, Drum Nou, I, nr. 3 din 15 iulie,
(1923), 1: „Primim următoarele ştire cărora le dăm loc cu
plăcere: [. „]" (urma textul scrisorii lui Bran isce, vezi
anexa la acest material).

9

Branisce 11 remarcă dintru început că noua
intreprindere a fost pornită „cu credinţă în
Dumnezeu şi în dreptatea cauzei". Credinţa era
incă o punte de apropiere între cei doi, unul chiar
cleric - cu har! -, iar celălalt ortodox practicant,
nu însă un habotnic; asemenea şi idealismul,
respectiv principialitatea morală, simţul datoriei
faţă de colectivitate, mai ales „faţă de neam şi
lege", care le-a valorat amândurora temniţa sub
regimul unguresc, Branisce evocând în epistolă
cele 1Oluni de condamnare ale lui Gaşpar.
În Amintirile tipărite postum, mult mai târziu
(doar câteva fragmente antume), Branisce evoca
episodul împrocesuării lui Gaşpar, Ştefan Petrovici şi Corneliu Jurca (acesta asumând două articole ale lui Coriolan Brediceanu): aflat el în
unica-i vacanţă- la Bocşa, unde avea să oficieze
Gaşpar! - în vara lui 1904, cei trei au vrut să dea
o notă mai combativă ziarului, prea „moale"
(Branisce păţit în 1894/5 ştia să manevreze
printre „articolele de lege" ungureşti) 12 ; anume
Gaşpar publicase două articole în care blama
sistemul guvernamental unguresc şovin, în legătură cu presiunea tot mai mare asupra şcoalelor
poporale româneşti 13 • Pe diacon l-a reprezentat
Coriolan Brediceanu, ceilalţi doi acuzaţi făcându
şi singuri apărarea, ca avocaţi ce se aflau; faptul
că au fost împrocesuaţi la grămadă, în aceeaşi zi,
acuzaţi de acelaşi procuror şi judecaţi de aceeaşi
curte dă seama de calitatea justiţiei inspirate de
statul de atunci, căci era clar una dirijată, ghidată
politic. De ceea ce se ştia, sentinţele fiind anticipate: „Cam ştim ce ne aşteaptă", scria Branisce
atunci, punctând că instituţia curţilor cu juraţi
funcţiona sistematic ca aparat represiv al presei
româneşti 14 , de aceea încredinţând reportajul în
serial al procesului: nu erau judecaţi trei gazetari,
ci românii nedispuşi a se maghiariza.
Gaşpar a fost condamnat la 1O luni de
puşcărie şi o gloabă de 400 de coroane 15 ,
11

Vezi, pentru Valeriu Branisce, Omagiu lui Valeriu
red. Valeria Căliman şi Mircea Băltescu, Braşov
( 1968) (special Anexa I. „Tabel cronologic", 63- 71 );
Miron Constantinescu (semnatar!], Valeriu Branişte.
Epoca şi memoriile sale", studiu introductiv la Valeriu
Branisce [scris Branişte], Amintiri din închisoare, ediţie
de Alexandru Porţeanu, Bucureşti (1972), XI-LII.
12
Valeriu Bran isce, op. cit., 43 7.
11
Mihail Gaşpar, Ne trebuesc fapte. Drapelul, IV, nr. 97
din 2 I august I 3 septembrie, ( 1904), 2-3 şi Idem, Care e
ţinta?„., Drapelul IV, nr. 99 din 26 august I 8 septembrie,
(1904), 1-2 (semnat „G.").
14
[Valeriu Branisce, editorial nesemnat,] Drapelul, V, nr.
39 din 2 I 15 aprilie, ( 1905), 1-2.
15
Procesele noastre. Drapelul, V, nr. 40 din 5 I 18 aprilie,
1-2; nr. 41 din 7 I 20 aprilie, 1-2; nr. 42 din 9 I 22 aprilie,
1-2; nr. 43 din 12 I 25 aprilie, 1-2 şi nr. 44 din 14 I 27
aprilie, ( 1905), 1-5.
Branişte,
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sentinţă rămasă neschimbată şi după

recurare,
„La temniţă. Mâne dimineaţă [vineri] dl
Mihail Gaşpar, diacon în Lugoj, intră în temniţa
de stat din Seghcdin pentru a-şi face pedeapsa
de 10 luni temniţă de stat 16 . La care a fost
condamnat de tribunalul din Timişoara pentru 2
articole din «Drapelul», în cari procurorul a
des~operit agitaţie contra naţionalităţii maghiare. In mod duios, dar cu bărbăţie şi-a luat dl
Gaşpar rămas bun de la întreaga societate românească din Lugoj şi împrejurime" 17 (la un
banchet, ca s-o spunem pe-a dreaptă!).
internarea la „institutul" statului presupunea
doar privarea de libertate, dar cu acces la lecturi,
masă adusă eventual de la restaurant, servitor
dintre deţinuţii de drept comun, aşa că omul a
plecat cu o ladă mare pentru schimburi de pat,
rufărie, cărţi, provizii. A uitat să-i dea adresa
căruţaşului tocmit la gară, dar omul era versat,
dusese doar şi „din cei de la Memorand": un
popă valah cu atâtea bagaje numai la temniţă
putea merge! Acela înţelegea perfect chestiunea
naţionalităţilor din Ungaria, concluzionează
fostul puşcăriaş în amintirile îmbibate de amară
ironie, dar şi de un umor discret 18 .
Acolo l-a avut o vreme alături pe Ştefan
Petrovici, ambii „matadori" fiind vizitaţi de
directorul ziarului pricinaş: „Vizită În temniţă.
Eri, mercuri d.a., a vizitat dl. Dr. Valeriu
Branisce pc iubiţii noştri condamnaţi Dr. Stefan
Petroviciu şi Mihail Gaşpar în temniţa de stat de
la Seghedin. Iubiţii noştri se află bine, poartă
greutatea osândei cu bărbăţie şi trimit multă
sănătate şi voe bună tuturor acelora, cari se
gândesc la ei" 19 . Cum ar veni, Drapelul făcea
apologia infractorilor, pe care din „iubiţii noştri"
nu-i scotea! Poate că s-o fi uitat atunci procurorul în altă parte. Sau era cu ochii pe Cornel
Jurca, somat să se prezinte şi el la Seghedin în
11 martie pentru a-şi executa cele 8 luni de recluziune, deşi iniţial fusese programat pe l aprilie20. Acela, prieten încă din studenţie cu Branisce, a girat ca redactor-responsabil Drapelul
intre 1901-1905 şi luase răspunderea pentru
două articole ale lui Coriolan Brediceanu, ceea
ce ştim de la directorul ziarului 21 .
aşa că

16

17

Ibidem, nr. 40, I.
La temniţă, Drapelul, VII, nr. 7 din 18 I 31 ianuarie,

( 1907), 2 (la „Informaţiuni").
"Mihail Gaşpar, Cum am intrat în temniţă. Amintiri din
viaţa de gazetar. Almanahu/ Presei Române, Cluj ( 1926),
61-62.
1
'' Vizită în temniţă. Drapelul, VII, nr. 22 din 22 februarie
I 7 martie, ( 1907), 3 (la „Informaţi uni'', ca primă ştire).
211
La temniţă! Drapelul, VII, nr. 22 din 22 februarie I 7
martie, ( 1907), 3 (a doua ştire).
21
Valeriu Branisce, op. cit., 126, 419, 437.
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Peste timp Branisce îndeplinea o pioasă şi
datorie de conştiinţă, publicând într-un
ziar logojan necrologul lui Cornel(iu) Jurca 22 •
Ştefan Petrovici ( 1859-1922), implicat în
fondarea Drapelului şi colaborator de la primul
număr, care se afla deja cu Gaşpar la Seghedin,
fusese cel care, în numele „tinerimii bănăţane"
stăruise încă din vara lui 1893 pe lângă Branisce
să vină redactor la înfiinţânda Dreptatea 23 • El
fusese luat literalmente din pat în care zăcea
bolnav şi escortat la temniţă în avans faţă de data
iniţială, în ciuda certificatului medical şi cererii
de amânare 24 , procurorul bruscând lucrurile
pentru ca Petrovici, deputat dietal, să nu se poată
implica în alegerile din unele cercuri bănăţane,
cum prefigura manifestul adresat bocşanilor în
sprijinul candidaturii lui Valeriu Branisce
însuşi 25 (în campania cărui se implicase şi
Corneliu Jurca) 26 .
Când, rând pe rând, osândiţii au revenit
acasă, Drapelul a marcat, fireşte, evenimentele,
prin pana lui Valeriu Branisce însuşi ori a noului
redactor responsabil, George Noaghea (la
rubrica „Informaţiuni", fără semnături).
Primul soroc a fost al lui Ştefan Petrovici,
care avusese de ispăşit „doar" şase luni, liberarea lui fiind ăst fel relatată de „Informaţiunile"
gazetei: „Dl Dr Ştefan Petrovici, împlinindu-şi
eri [ 1/15 august 1907] osânda de 6 luni la
temniţa de stat dela Seghedin, a sosit eri d[upă]
a[miază] la orele 4 cu trenul accelerat la Lugoj,
întâmpinat fiind la gară de [un] imens public,
care a grăbit să-i strângă prieteneşte mâna de
bineventare. Ne fiind trăsuri suficiente la
dispoziţie, a plecat întregul convoi pe jos,
conducând pe prietinul scăpat din temniţă până
la locuinţa sa. Era o privelişte impozantă a vedea
lungul convoiu, care înnainta în frunte cu
căpitanul de poliţie şi sergenţii orăşeneşti, de-a
lungul stradelor principale ale Lugojului în cea

dureroasă

22
Idem, Dr. Corneliu Jurca. Răsunetu/ (Logoj), V, nr. 38
din 19 septembrie, ( 1926), 1; vezi şi portretul elogios al lui
Corneliu Jurca la idem, Oameni, fapte, tntâmplări, ed.
Valeria Căliman şi Şerban Polverejan, Cluj ( 1980), 258260, unde este evocată şi vizita făcută de autor lui Jurca la
Seghedin.
21
Idem, Amintiri.„, 193. Vezi şi succintul potret apreciativ
la 192.
24
Deputatul Dr. Ştefan Petrovici escortat la Seghedin.
Drapelul, VII, nr. 13 din 1/14 februarie, (1907), 2-3;
Escortarea deputatului Dr. Ştefan Petroviciu la Seghedin,
Drapelul, VII, nr. 14 din 3/16 februarie, (1907), 1-2.
25 Ştefan Petrovici, Alegătorilor din cercul electoral al
Bocşei, Drapelul, VII, nr. 12 din 30 ianuarie I 12
februarie, ( 1907), I; vezi şi Valeriu Branişte [sic],
Corespondenţă, voi. II, 1902-191 O, ed. Gheorghe Iancu şi
Valeria Că liman, Bucureşti ( 1989), 80, nota 3.
26
Ibidem, 1OI, n. I.

mai perfectă linişte şi ordine, salutat fiind dl
Petrovici din casele şi ferestrile pe unde trecea
de numeroşii prietini şi cunoscuţi, cari nu puteau
ascunde emoţiunea bucuriei, că iarăşi revăd în
mijlocul lor pc cel cc le-a lipsit atâta vreme.
Ajuns convoiul la locuinţa dlui Petrovici, s'a
resfirat mulţimea în cea mai deplină ordine şi
linişte. Nu s'a ivit nici un incident." 27
Temerile poliţiei fiind ăst fel mulcomite, la
sosirea celui de-al doilea condamnat nu s-a mai
desfăşurat (în uniforme, ci trimiţând agenţi
secreţi„.): „Acasă. Luni seara ne-a sosit al
doilea din întemniţaţii noştri, Dl Dr. Corneliu
furca, împlinindu-şi în temniţa statului din
Seghedin osânda de 8 luni câtă i-s'a măsurat
pentru articolii «De mortuis» publicaţi în
septembrie 1904 în ziarul nostru. Un număr
mare de prietini, soţi de luptă şi aderenţi i-au
ieşit în întâmpinare la gară. Poliţia noastră [din
Logoj] a avut de astădată bunul simţ de a nu se
prezenta la faţa locului. Ordinea şi liniştea n'au
fost prin nimic turburate. Cordiala revedere a
fost mişcătoare. Mare ne-a fost bucuria văzând
pe iubitul nostru soţ de muncă şi jertfă voinic,
neînfrânt şi în plină putere. Ne-a adus ştiri bune
şi de la al treilea, dela diaconul nostru Mihail
Gaşpar, care mai are 19 zile de petrecut la
Seghcdin. În dimincaJa de 1-ma Decembre st[il]
n[ou] va fi şi el liber. In lung şir- bărbaţi, femei,
tineri, bătrâni şi copii - am petrecut pe cel pus în
libertate până la locuinţa sa din strada
Timişoarei.

Bine ai venit acasă, în mijlocul alor tei, cari
cu mult dor te-au aşteptat şi a căror dragoste
nefăţărită să-ţi fie mângăere pentru cele ce ai
suferit! " 28
Ştirile bune aduse de Jurca s-au adeverit şi la
scurt interval Drapelul jubila anticipativ: „Al
treilea! Mâne, Duminecă, dimineaţa la orele 8
scapă din temniţa statului din Seghedin al treilea
din întemniţaţii noştri, dl diacon Mihail Gaşpar,
lmplinindu-şi osânda de 1O luni, la care a fost
condamnat pentru doi articoli publicaţi în
«Drapelul». Salutăm pe confratele nostru cu
tradiţionalul: Bine ai venit!" 29 La ora 8 intrase, la
8 ieşea!
În numărul următor un micro-reportaj
consemna momentele emoţionante ale revenirii:
„Acasă. Şi al treilea ne-a sosit acasă dela
Seghedin. Public imens a eşit Duminecă d[upă]
a[miază] la trenul accelerat întru întâmpinarea
dlui diacon Mihail Gaşpar, care a părăsit temniţa
27

2
'
29

Drapelul, VII, nr. 86 din 2/15 august, (1907), 3.
Ibidem, nr. 120 din 30 octombrie I 12 noiembrie, 3.
Ibidem, nr. 128 din 17 I 30 noiembrie, 3.

Seghcdinului ca să facă loc neînfrântului
slovac Hlinka, care a intrat sâmbătă
dimineaţa în temniţă petrecând astfel o zi, prima din cele 730 - cu diaconul nostru
împreună. În lung convoiu l-am petrecut până la
locuinţa sa, unde mulţimea şi-a luat în mod
cordial rămas bun, împrăştiindu-se în cca mai
completă ordine, fără nici un incident. Deosebit
de călduros au salutat parohienii revenirea
diaconului. Unul după altul au bătut la uşe să-i
zică din inimă iubitoare: «Bine ai venit!» Acum
sunt iarăşi toţi ai noştri acasă. Să privim cu ochi
senini în viitor!" 30
În scrisoare, evocând momentul, Branisce
vorbea de „fruntaşii economi şi maestrii din
Lugoj" (id est agricultori şi meşteşugari,
maistori ln Banat), cum şi de Ştefan Petrovici şi
Cornel Jurca în fruntea cortegiului. Poate că
mini-reportajul din Drapelul a fost scris la
vremea respectivă de altă mână (George
Noaghea?).
Mihail Gaşpar se întorcea, ca ziarist ce sc
afla, şi cu o ştire (tipărită imediat mai jos de
aceea a sosirii sale), că puşcăria politică nu
rămânea goală, ea oferindu-şi „ospitalitatea"
pastorului Andrei Hlinka 31 •
Acel militant slovac (1864-1938) se va
imprietini ulterior cu Nicolae Jugănaru, care
ispăşea în 1909-1 O şapte luni de temniţă,
asumându-şi ca Strohmann responsabilitatea
pentru unele articole 32 . De menţionat că, deşi
Mihail Gaşpar a fost mai prudent în publicistică
ulterior „păţaniei", Nicolae Jugănaru ar fi
prestat 2 luni „pentru un articolaş scris de M.
Gaşpar despre proiectul de lege şcolar al lui
Apponyi" 33 • Gaşpar intrase din 1907 redactor la
Drapelul În locul lui George Noaghea, trecut
profesor la Institutul Teologic caransebeşan 34 •
„Se potolise şi el [Gaşpar] şi se conforma pe
deplin dispoziţiilor mele", îşi amintea 11 ani mai
târziu V. Branisce 35 (vezi totuşi şi episodul
condamnării lui Jugănaru arătat mai sus).
Deşi pierdea un mare sprijin la gazetă,
Branisce l-a ajutat pe Gaşpar a fi ales protopop
de Bocşa, implicându-se personal în procesul
electoral prevăzut de Statutul şagunian; mai
mult sau mai puţin canonic a fost însuşi ales
deputat laic „ad-hoc" al Domanului, iar la
luptător

10

Ibidem, nr. 129 din 20 noiembrie I 3 decembrie, 3.
Hlinka în temniţă, Drapelul, VII, nr. 129 din
20 noiembrie I 3 decembrie, ( 1907), 3.
12
Valeriu Branisce, Corespondenţă, ediţia şi volumul
citate, 150, n. 3 şi 231, n. I.
11
Idem, Amintiri„ .. 437.
14
Ibidem.
15
· Ibidem.
11
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hirotonisirea din 26 iunie a ţinut unul din
discursurile de felicitare 36 • Dar acela a continuat
a colabora la ziarul logojan, de obicei sub pseudonimele Drix I Drax, iar Branisce îşi aminteşte
mai ales cu recunoştinţă că a susţinut cu scrisul
şi redactarea publicaţia după arestarea sa (în 3/
16 februarie 1918, sub acuzaţie de spionaj în
favoarea României 37 ).
Mihail Gaşpar a fost chiar conducătorul
Drapelului o vreme, după retragerea fondatorului său, care îl predă unui comitet înaintea
plecării la Sibiu, în martie 1919, ca Şef de
Resort la Învăţământ şi Culte 38 , urmând ca
programul ziarului să se bazeze pe Hotărârea de
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, după cum
indigita Branisce în articolul de despărţire •
Până la acea dată pe manşetă figuraseră
Branisce ca proprietar şi Nicolae Jugănaru ca
redactor responsabil, iar de atunci încolo primul
apare ca „fondator", iar al doilea în aceeaşi
calitate o vreme (până la nr. 97 din 25 septembrie 1919, inclusiv). De notat că programul era
completat în sens antibolşevic: „Vom combate
cu toate mijloacele şi energia boala aceasta
molipsitoare, de care suferă azi biata omenime
slăbită şi sărăcită în războiul acesta înfricoşat." 40
Comitetul îi încredinţa direcţiunea ziarului în
august 1919 lui Mihail Gaşpar, care socotea cu
cale, înainte de a-şi prezenta programul propriu,
să-l omagieze pe fondatorul ziarului: „Cu
temerea omului de conştiinţă, mă apropiu de
cârma acestui «Drapel»; de cârma, lângă care
timp de nouăsprezece ani a stat neclătit - caraulă
credincioasă aşezămintelor şi întocmirilor
noastre naţionale - ilustrul meu înaintaş,
întemeietorul şi conducătorul acestui organ, dnul Dr. Valeriu Branisce." 41 Avea însă şi „credinţa, că voi conduce înainte norocos ziarul acesta
la al cărui leagăn am stat ca un modest
catehumen al scrisului, înainte de aceasta cu
şasesprezece ani" 42 , ceea ce însă împrejurările
(politice) vitrege au dezminţit. Programul său
39

16
Corespondenţă, voi. citat, 25 I [scrisoarea preotului Ioan
Oprea către V. B., datată Do man, I I I 24 august, ( 19 I O)];
Cornel Corneanu, op. cit., 5.
n Miron Constantinescu, Valeriu Branişte. Epoca şi
memoriile sale, Studiu introductiv la Valeriu Branişte
[sic], Amintiri, L-LII.
" Mircea Băltescu, Valeriu Branişte ziarist, în Omagiu ... ,
52.
19
Valeriu Branisce, Către onoraţii cetitori! Drapelul, XIX,
nr. 40 din 20 aprilie I 3 mai, ( 1919), 1-2.
411
Comitetul, Către cetitorii noştri, Drapelul, XIX, nr. 41
din 25 aprilie I 8 mai, (1919), 1.
41
Mihail Gaşpar, „Cătră cititori", Drapelul, XIX, nr. 78
din 12 august, (1919), I.
42
Ibidem.
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era a-şi sluji mica patrie: „Interesele acestui
minunat colţ de ţară, interesele acestui picior de
rai - interesele Banatului nostru sfânt, le voi
servi prin «Drapelul» la conducerea căruia sunt
chemat. Şi asigur, că copilul crescut în arşiţa
verii din preajma Bârzavei, va fi paznic
credincios intereselor ţării sale mai restrânse Banatului. " 43
În noua formulă Gaşpar era director, dar
figura şi Nicolae Brînzeu ca redactor-şef; acela
era doctor în teologie şi canonic al Episcopiei
greco-catolice din Logoj, cu apetenţă alt fel
pentru istorie ca şi Gaşpar. Era o formulă
ecumenică sui-generis !
Mihail Gaşpar a părăsit direcţiunea ziarului
cu 27 mai 1920, fără explicaţii; dorind succes
publicaţiei pe viitor _(care a fost scurtisim!) îşi
asigura publicul că „Imi voi reaminti cu drag de
aceste zile pline de frământare, pe cari le-am
petrecut la acest ziar şi de legătura aceea strânsă
şi intimă, care a legat pe cititori de modesta mea
persoană. " 44
Până în 8 iunie, când editarea Drapelului,
„Organ naţional-politic" a încetat, conducerea
sa a rămas în grija lui Nicolae Brînzeu, „Şef
redactor".
În articolul care anunţa încetarea apariţiei,
după ce se evoca schimbarea proprietarului, prin
aceea că publicaţia a fost „trecută din proprietatea particulară a fondatorului său în aceea a
unei grupări din care făceau parte toţi fruntaşii
viţii noastre politice naţionale, tot ce avea mai
bun Lugojul", se sublinia că ea a servit, ca şi pe
timpul fondatorului, „numai cauza naţională,
independent de orice altă consideraţie"; cenzura
instituită de guvernul averescan fiind însă mai
aspră de cât a celor ungureşti şi difuzarea împiedicată, ziarul se autosuspenda, sperându-se în
reluarea apariţiei sub auspicii mai favorabile 45 .
Momentul - trist! - era evocat de Gaşpar în
gazeta sa din Bocşa, la 25 de ani de la apariţia
foii lui Branisce: „La 1114 Ianuarie a apărut
numărul prim al «Drapelului» in Lugoj. Nu i-a
fost dat să-şi serbeze jubileul de un pătrar de
veac. Ce n-au putut face guvernele maghiare
timp de 19 ani, a desăvârşit censura guvernului
Averescu în al 20-lea an de existenţă.
Eu, care am stat la leagănul «Drapelului» şi
la punerea lui în coşciug, nu puteam să nu
amintesc de această zi. Aceasta nu pentru a
41

Ibidem.
Idem, Cuvânt de adio, Drapelul, XX, nr. 105 din 28 mai,
( 1920), 1 (datat „Lugoj, 27 mai 1920").
45
Drapelul [Nicolae Brînzeu], Către cetitorii noştri,
Drapelul, XX, nr. (ultim, R.A.) 111 din 8 iunie, (1920), 1.
44

evoca ce a fost acest ziar pentru Bănăţeni, - la
noi se uită doar atât de repede - ci pentru că era
o datorie." 46 Curios, îşi asumă aici conducerea
ziarului pentru toată perioada post-Branisce,
cum şi ceva mai târziu, în necrologul aceluia:
„când trecând [V. Br.] la resortul cultelor la Cluj
[sic!] conducerea ziarului o ia Păr. Mihail
Gaşpar. Guvernul Averescu prin cenzura
introdusă pune capăt acestui ziar în 1920." 47
Pe Branisce îl înduioşa să vadă că gazeta lui
Gaşpar era scoasă la tipografia lui Rosner din
Bocşa; acela îi fusese paginator la Dreptatea,
„cel dintâiu ziar mare de toate zilele" - deci întradevăr ziar, adecă zilnic. Acum, după ce îşi
încropise un capital, avea propria tipografie,
unde tipărea şi Bogschaner Zeitung şi ce
comenzi mai primea. Un exemplu de self made
man (şvabo- )bănăţan, pornit de jos şi, înarmat
cu seriozitate, pricepere şi hărnicie, ajuns într-o
poziţie respectabilă. În legătură cu fostul
paginator al său şi actualul (atunci) editor al lui
Gaşpar, emitentul scrisorii marchează un
moment anume, cu referire la condamnarea sa la
doi ani de puşcărie în 1895, urmare în principal
a articolelor transmise telefonic (premieră în
presa română cis-carpatină cel puţin) de la
procesul Memorandum-ului. Au fost 72 de
capete de acuzare ( ! !), din care s-au reţinut 12
până la urmă, destule pentru o condamnare de
doi ani la Văcz'~. În Dreptatea, procesul a fost
înfăţişat pe larg, cum şi despărţirea lui Branisce
de societatea românească bănăţană, apoi de cea
budapestană,
ultimul episod apărând la
„Serviţiul telefonic al ziarului «Dreptatea»",
datat „Budapesta, 30 Martie [nou 1895]": „Azi
dimineaţă la 7" oare prietinul nostru Dr. Valeriu
Branisce a plecat din Budapesta la Vaţ. La tren a
fost petrecut de un mare număr de universitari
români. Eri seara s'a dat în onorul D-Sale

Mihail Gaşpar, Acum 25 [de] ani. Drum Nou, IJI, nr. 3
din 17 ianuarie, ( 1925), I.
47
Idem [nesemnat], t Dr. Valeriu Branişce [sic]. Drum
Nou, VI, nr. 2 din 8 ianuarie, (1928), 1 (la secţiunea „Date
biografice").
" Vezi, pentru acest episod, Omagiu lui Valeriu Branişte,
ed. cit., 63-64 (Tabel cronologic); Miron Constantinescu,
op. cit., pp. XXVII-XXVIJI; La temniţă. Dreptatea, li, nr.
55 din 8/20 martie, (1895), 3; La despărţire, Dreptatea, II,
nr. 62 din 16/ 28 martie ( 1895), 5 (plecarea lui V. Br. din
Timişoara spre Văcz, condus la gară de notabilităţile
românilor, în cap cu Alexandru şi Zeno Mocsonyi,
Coriolan Brediceanu - apărătorul său la proces-, Emanai!
Ungurianu ş.a.); Dr Valeriu Branisce la Budapesta (în
drum spre Văcz), Dreptatea, II, nr. 63 din I 7 I 29 martie,
(1895), 5; Dr. Valeriu Branisce în temniţă (plecarea de la
Budapesta spre Văcz), Dreptatea, II, nr. 64 din 18 I 30
martie, ( 1895), 5.
46

banchetul de care am amintit, cu care ocasiune
s'au ţinut multe şi însufleţitoare discursuri" 49 .
Atâta doar că după banchet cine să se mai
scoale a merge la ora aceea matinală la gară?
Nici tinerimea universitară generoasă, dar
probabil puţintel mahmură, cum şi corespondentul gazetei! Aşa că s-a sculat şi a plecat bietul
condamnat, singur - ce era să facă?! Acela
rememora apoi episodul cu subtilă ironie dulceamară şi ca un exemplu de „ştire" din burtă. O
făcea la împlinirea a 1O ani de la întâmplare,
când erau în pragul temniţei Gaşpar, Jurca şi
Petrovici, socotind (în subtitlul „schiţei" din
„Foişoara" Drapelului) că era „O aniversare de
actualitate" şi de aceea „Dedicată amicilor mei I
Dr. Stefan Petrovici I Dr. Corneliu Jurca şi I
Mihail Gaşpar", iar acelor „dragi amici", cărora
li se adresează direct în dedicaţie şi care tocmai
primiseră citaţia de a se prezenta în calitate de
inculpaţi la proces, le „prezicea" condamnarea
previzibilă, nu pentru că realmente infractori, ci
pentru că români ireductibili! 50 Aşa ca şi el
atunci când ceruse a-şi exercita dreptul legal de
a vorbi româneşte la proces, iar la întrebarea
asupra ocupaţiunii a declarat că era - potrivit
diplomei universitare - profesor de limba şi
literatura maghiară, ceea ce a şi pre-judecat
procesul5 1 •
Ce îşi mai amintea Branisce special? Că
„atunci când am plecat să-mi fac osânda, mi-a
scos Rosner foaia [Dreptatea] cu capul tipărit în
trei color românesc - pe acea vreme poliţia nu
silia oamenii să arboreze mândrul nostru trei
color, ci î-i [sic] punea la dubă dacă cutezau să o
facă! - publicând dealungul paginei întâi o
poezie de preamărire la adresa mea, cu dorul
ferbinte să ne revedem cât de curând în bine,
veseli de muncă şi de jertfă [sic!]. Şi iată ne
revedem!" (vezi anexa). Acuma, dincolo de
zeflemeaua lui Branisce la adresa zelului poliţiei
I jandarmeriei ante- şi post-belice, cea maghiară
şi subsecvent cea românească, în legătură cu
treicolorul românesc, interzis, respectiv
obligatoriu, sub sancţiuni, rămâne întrebare în
legătură cu acel număr din Dreptatea ornat cu
zisele colori româneşti, când asemenea
întreprindere era mult riscantă.

49
Ibidem (nr. 64; banchetul era amintit în nr. 63:
„Tinerimea universitară română de aci va arangiă azi [29
martie] în onorul dânsului un banchet").
50
Valeriu Branisce, Sunt zece ani. Drapelul, V, nr. 32 din
17 I 30 martie, pp. 1-2 şi nr. 33 din 19 martie I I aprilie,
(1905), 1-3, reluată la Idem. Oameni.fapte, IÎ!tâmplări,
ed. citată, I 08-116 şi note la 285-286.
51
Idem, Amintiri„., 263.
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asemenea exemplar excepţional
ziarului consultată la Biblioteca
Judeţeană Timiş, ( quasi- )completă 52 . Totuşi,
Valeriu Branisce se fălea că „memoria mea era
odinioară admirată ca cxtraordinară" 5 J, de ceea
cc Amintirile lui dau seamă, prin citarea unor
detalii şi chiar referirea la date precise (an, lună,
zi) 54 . Gazeta, ne spune el, se tipărea în două
tiraje, primul între orele 10-12 ale zilei, pentru a
prinde „poşta de Ardeal", iar al doilea după
amiaza, mai relaxat, cu eventuale corecturi şi
adausuri, destinat „poştei de seară" 55 .
În legătură cu altă situaţie relatează tot
Branisce o întâmplare de reţinut şi aci. Pe când
era, adecă, redactorul Tribunei din Sibiu, un om
de-al lui Eugen Brote, cel cu rol mult malefic în
Ardeal, i-a introdus furtiv un text otrăvitor în
locul editorialului lui Branisce, care a descoperit
manopera în tipografie, unde verifica şpaltul şi
drept aceea „fără nicio vorbă am împăturat
revizia şi am pus-o în buzunar (păstrez şi astăzi
această pagină a Tribunei care n-a văzut lumina
tiparului!)" textul lui Brote a fost înlăturat şi
editorialul repus în pagină .
Înclin a crede că tipograful Rosner (culegăto
rul ziarului), din consideraţie pentru năpăstuitul
redactor, i-a tipărit separat un fel de număr omagial, că dacă erau mai multe şi pentru amici, la ce
guri de petece au românii, ieşeau alte procese şi
condamnări.„ !
La Dreptatea „din redacţie făceau parte dr. E.
Dăianu, S. Secuia şi Barceanu", zice Branisce
într-un loc 57 ; Sever Secuia a făcut ulterior gazetărie onorabilă la Arad, nu însă şi Mihai Barcianu
la destul de dubioasa Controla timişoreană, mai
notoriu între ei, atât ca publicist, cât şi ca figură
socială şi loc în politică devenind Elie Dăianu 5 K,
pe care Branisce îl zugrăveşte în culori pozitive
ln general, nu fără o benignă critică totuşi 59 .
Ca şi acesta din urmă, dar mai târziu, Dăianu
s-a simţit şi el dator a saluta întreprinderea lui
Gaşpar şi programul bine întocmit, cu accent pe
N-am

ln

găsit

colecţia

56

52
Cf. notele 48-50, supra şi vezi Idem (semnat
„Daciano"), În pragul temniţei. Dreptatea II, nr. 74 din I
I 13 aprilie, (1895), 3.
" Idem, Amintiri„„ I 98.
5
' Ibidem, I 99 şi passim.
55
Ibidem, 258.
51
' Ibidem. 2 I 8; exemplarul se află în Fondul Valeriu
Branisce de Ia Cabinetul de manuscrise al Bibliotecii
Academiei Române (nr. din I 7 I 29 noiembrie, (1893),
vezi nota 142, 562, a editorului, Ibidem).
57
Ibidem, 228.
" Dăianu, Elie (I 868- I 956), profesor gimnazial şi
seminarial Ia Blaj, preot şi protopop greco-catolic la Cluj
( 1902- I 930), publicist fecund, activist politic în P.N.R. şi
P. Poporului, deputat şi senator.
59
Valeriu Branisce, op. cit., I 5, 237.
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muncă, morală şi cultură, făcându-l

atent la o
a valorilor occidentale şi
răsăritene, din care trebuie receptate cele bune şi
de folos. Gaşpar, măgulit şi de elogiile cc i se
aduceau în acel articol I mesaj I răvaş (datat
Cluj, octombrie 1924), îl insera în foaie, în locul
obişnuitului său articol de fond 60 .
La doi ani după repauzarea bine meritatului
protopop bocşan, acelaşi Elie Dăianu, deşi nota bene! - din „cealaltă strană", îi aducea întrun articol „Prinos de pomenire lui M. Gaşpar",
după cum preciza la subtitlu, în a doua serie a
gazetei, cea scoasă de Ilie Rusmir la Oraviţa.
Găsise în arhiva sa o scrisoare a lui Mihail
Gaşpar, datată Bocşa montană, 22 octombrie
1924 - prin care i se mulţumea pentru mesajul
mai sus arătat şi provocator de intensă bucurie,
cum şi emoţie pentru emitent, dar şi pentru
tipograful Rosner - iarăşi! - care recunoscuse
scrisul fostului articlier al Dreptăţii. Concluzia
lui Gaşpar ori cugetarea lui finală în chip de
morală a fabulei: „Şi vezi ce interesantă e viaţa.
La un moment dat se întâlnesc, după zeci de ani,
după despărţiri politice, în coloanele unui ziar cu
adevărat independent, toţi, cari, cândva, au
lucrat împreună: fericitul Diaconovici, Branisce,
Dăianu, Rozner şi eu, care aparţin altui
genunche de om. " 61 (lui Cornel Diaconovici,
fost co-editor al Dreptăţii, la pornirea ziarului i
se reproduseseră texte în Drum No11; nu mă pot
opri în această paranteză a admira cât de plastic
numea Gaşpar o generaţie: „genunche de om"!).
Ar rezulta de aici ceva: că Valeriu Branisce a
colaborat la Dr11m Nou, aşa cum promitea în
scrisoarea-articol, însă personal nu am
identificat vreun material, nu numai sub
semnătură proprie, dar nici cu pseudonime
utilizate de marele ziarist. Poate cineva cu ochi
mai văzător o va face.
Dacă aluzia lui Gaşpar la despărţiri politice
viza clar trecerea lui Dăianu de la P.N.R. la P.P„
nu pot glosa pe marginea aceleia a lui Branisce
privind poziţionări diferite ale lui şi a protei în
P.N.R. pe timpul din urmă; dacă Branisce a fost
la un moment dat în contact cu grupul
„ortodoxist" 62 , a rămas şi el, cum Gaşpar, fidel
partidului la sciziunea din 1926.
dreaptă cumpănire

611

Ilie [sic]

Dăianu,

«Drum Nou». Drum Nou, II, nr. 43 din

26 octombrie, (1924), I.
61

Idem, Deschizătorul «Drumului Nou», Drum Nou, IX,
nr. 9 din 4 aprilie, (I 93 I), I (scrisoarea lui M. Gaşpar către
E. Dăianu, reprodusă integral).
62
Vezi Ioan Lupaş, Corespondenţă, voi. I, A-C, ed. Radu
Ardelean şi Lucian Giura, Sibiu (2003), 110-111,
scrisoarea lui Valeriu Branisce către Ioan Lupaş datată
Bucureşti, I noiembrie 1924.

Finalul scrisorii lui Branisce mi se pare mai
relevant - cel puţin ca referire la istoria
presei - el bântuind locuri comune, dar totuşi
dând seama de mentalitatea inteligenţilor
ardeleni şi bănăţani, surprinşi de patima luptelor
politice „fratricide" din România Marc, după
relativa unitate anterioară din mişcarea naţională
(deşi fuseseră fracturi şi acolo, vezi episoadele
Mangra, „tinerii oţeliţi" ş.a.). Făcând apologia
„bunului popor" (văzut aproape ca blândul
sălbatec în secolul al XVIII-iea), Branisce se
pronunţă contra demagogiei şi sfadei (cu un
bănăţenism, potcă!), rolul elitei fiind, în bună
tradiţie post luministă, acela de a lumina, educa

ANEXĂ

puţin

şi călăuzi naţia.

Scrisoarea rămâne însă interesantă mai ales
în pasajele cu referire la trecutul presei naţionale
din Banat, pentru ceea ce am reprodus-o şi
comentat-o, adăugându-i un pasaj din cea a lui
Gaşpar către Dăianu. Ambele pot fi recuperate
din gazetă şi inserate corpusului de
corespondenţă al lui Branisce, respectiv al lui
Gaşpar, dacă acela s-ar iniţia. De alt fel
procedeul a fost uzitat în editarea corespondenţei lui Branisce: „Am preluat şi scrisori
apărute în «Drapelul», valoroase mai ales pentru
locurile de unde veneau." 63
În final mai doresc doar să remarc cât de
consubstanţiali sufleteşte erau aceşti oameni de
înaltă statură morală şi cu operă variată fiecare,
aere pere1111i11s.
Când Valeriu Branisce, căruia a doua
recluziune i-a afectat mult sănătatea (trăind şi cu
spaima posibilei condamnări la moarte) s-a stins
prematur în 1 ianuarie 1928, Mihail Gaşpar i-a
evocat în termeni simţiţi personalitatea,
evidenţiindu-i însemnatele merite culturale şi
sociale, între care gazetăria militantă pe primul
loc 64 • Unele episoade erau relatări de visu, ale
martorului (care se pomeneşte la persoana a
treia).
În 27 noiembrie al anului următor avea să-şi
urmeze,
intempestiv,
mentorul
într-ale
gazetăriei.

1
Gheorghe Iancu, Notă asupra ediţiei, în Valeriu Branişte
[sic], Corespondenţă, voi. IV, 1911-1918, red. Gheorghe
Iancu, ed. Gheorghe Iancu, Valeria Căliman, Stelian
Mândruţ, Cluj, (200 I), 13. Personal am indicat d-lui Dr.
Stelian Mândruţ coordonatele scrisorii pentru eventuala
publicare într-un volum viitor.
'''[Mihail Gaşpar,] Dr. Valeriu Branişce. Drum Nou, VI,
nr. 2 din 8 ianuarie, (I 928), I. Articolul (necrolog) nu este
semnat, dar conţinutul şi stilul îl indică autor pe Gaşpar, ca
şi grafia Branişce a numelui dispărutului care, el, se scria
numai Branisce.
"
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Părinte Gaşpar!

Sosind acasă, după o lipsă mai îndelungată,
am găsit pe masă prima rândunică„„ numărul
întâiu al gazetei economice-culturale «DRUM
NOU» ce ai pornit la Bocşa-montană cu credinţă
în Dumnezeu şi în dreptatea cauzei ce serveşti.
Şi ce nu am mai făcut de mult cu gazetă
românească, am cetit şi recitit numărul întreg
din doască în doască, începând cu frumoasa
profesiune de credinţă din fruntea numărului
până la indicarea tipografiei lui Rosner, care-ţi
scoate de sub teascuri gazeta. Şi am lăcrimat de
amintirile ce-mi răscoleau sufletul.
Scrisul D-Tale mi-a reamintit credinţele din
vremuri, când ani de-a rândul am muncit
împreună la aceeaşi masă de scris, purtaţi de
acelaş dor şi mânaţi de acelaşi gând. Nu pofta de
căştig material şi nici gândul de a ne crea vre-o
situaţie ne-a adus laolaltă, ci dorul de a ne face
datoria faţă de neam şi lege. Şi te-ai ales şi D-ta,
cu ce m-am ales şi cu de vreo câteva-ori, cu
temniţă pe urma celor aşternute cu cel mai curat
gând pe hârtie.
Ai suportat vesel cele zece luni la Seghedin şi
ai venit înapoi cu capul ridicat la ai D-Tale, cari
te-au primit cu inima deschisă şi făloşi că te au.
Par'că acum î-i văd pe fruntaşii economi şi
măestrii din Lugoj, cum te-au însoţit pe jos dela
gară pân la modesta D-Tale locuinţă, mândri că
puteau dovedi urgisitei stapăniri, că eşti al lor şi
ei nu se lapădă de D-Ta, ci tocmai prin temniţa
ce ai îndurat-o, ai devenit şi mai mult al lor! Şi te
însoţiau şi vajnici soţi de luptă şi suferinţă: Dr.
Ştefan Petrovici cel cu inima de aur, care astăzi
nu mai este în mijlocul nostru - odihnească-I
Domnul unde drepţii se odihnesc şi dârzul Dr.
Cornel Jurca, care ieşise din temniţă parcă şi mai
dârz de cum întrase.
Şi când mai târziu, pe vremea cumplitului foc
care învăluise jumătate lumea, am fost eu răpit
din mijlocul a lor mei şi târât cu mulţi alţii în
mucegaiul lipsit de lumină, ai sărit întru ajutor
gazetei mele văduvite, fără teamă - când mulţi
de-ai noştri se feriau să treacă pe la poarta casei
mele - că scrisul D-Tale de nou te poate lipsi de
libertate şi lumină.
Şi tot aşa şi numele lui Rosner î-mi răscoleşte
vechi amintiri în suflet. Azi - mâne sunt treizeci
de ani de când am pornit în Bănat cel dintâiu ziar
mare de toate zilele - «DREPTATEA» 287
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avându-l pe Dl. Rosner paginator de foaie şi în
curs de un an am ajuns cu 72 procese politice pe
cap, cari m'au aruncat pe 2 ani în temniţă şi au
sugrumat cu încetul foaia după o luptă frumoasă,
dusă cu avânt şi cu o credinţă, care nu s'a
dovedit deşartă. Şi când am plecat să-mi fac
osânda, mi-a scos Rosner foaia cu capul tipărit
în trei color românesc - pe acea vreme poliţia nu
silia oamenii să arboreze mândrul nostru trei
color, ci î-i punea la dubă dacă cutezau să o facă!
- publicând dealungul paginei întâi o poezie de
prea-mărire la adresa mea, cu dorul fierbinte să
ne revedem cât mai curând în bine, veseli de
muncă şi de jertfă.
Şi iată ne revedem!
Erau alte vremi, mai grele, mai urâte dar
parcă oamenii erau mai frumoşi. Sufletele erau
mai curate, cu mai multă credinţă în oameni,
gândurile erau mai senine, inimile mai deschise,
sufletele mai înălţate. Dorul de luptă şi pofta de
jertfă ne unia!
Ne-om fi ciorovăit şi pe acele vremuri, căci
oameni eram şi nimic omenesc nu era străin de
noi, dar... ne-am înţeles în dor şi gând şi una am
fost la fapte.
Porneşti pe drum nou. Te voi întovărăşi
pentru că nu mă pot lăpăda de tovarăşii din
trecut cu cari am concrescut sufleteşte.
În cele politice, de partid, poate ne deosebim
astăzi, cum ne deosebim mulţi, cari odinioară
înaintam pe aceiaşi brazdă. Dar câtă vreme ţii la
cele ce spui în profesiunea de credinţă din fruntea
foii - şi sunt convins că vei ţinea! - mă vei avea
alăturea pentru că avem datorii mari de împlinit
faţă de părintele nostru: faţă de poporul nostru,
faţă de plugari ul şi muncitorul român. Dacă baronul şi groful se mândreşte cu înaintaşii lui, trebue
să fim şi noi mândri de înaintaşii noştrii: de ţăranii
români, ai căror fii şi nepoţi suntem! Şi trebue să
ne facem datoria faţă de cei de astăzi şi de mâine.
Trebue să-i ferim de cele rele şi să-i învăţăm cele
bune. Trebue să le luminăm mintea, să le încălzim
inima şi avântăm sufletul. N'avem voie să-i lăsăm
pradă păcătoasei demagogii, care a ajuns astăzi la
modă şi trebue să combatem demagogia ori de
unde ar veni şi în ori-ce scop s'ar ... face. Poporul
este bun, e treaz, muncitor, cumpătat şi cu judecată dreaptă. Dar are trebuinţă nu numai de hrană
trupească, ci şi de hrană sufletească. Mai ales în
zilele noastre, când mulţi daţi de potcă, caută să
trăiască din prostirea altora. Noi sîntem datori a
ne feri poporul de cei-ce umblă să-l ameţească cu
vorbe mari şi să-l ducă la pierzare cu făgădueli
fără toartă ... Noi trebue să dăm poporului hrană
sănătoasă: Să-i spunem lucrurile aşa cum sunt,
să-l luminăm şi învăţăm, arătându-i căile adevărate şi drumul bun de înaintare.
288

Datorim cu aceasta părinţilor noştri şi dacă
nici nu toţi din cei de faţă ne vor înţelege, de sigur
ne vor fi recunoscători urmaşii, cari văzând
urmele, vor şti deosebi grâul din neghină.
În munca aceasta cinstită mă ai alăturea de
O-Ta.
Fie în ceas bun!
LUGOJ 4 Iulie 1923
Dr. Valeriu Branişce [sic]
(Drum Nou, I, nr. 3 din 15 iulie 1923, p. I)

L'HISTOIRE DE LA PRESSE DANS UNE
LETTRE
- Valeriu Branisce a Mihail Gaşpar Re sume
Le Ier juillet 1923 parut a Bocşa, bourgade
du Banat roumain, l'hebdomadaire Drum Nou
(Voie Nouvelle) edite par Mihail Gaşpar,
archipretre, mais aussi ecnvain, ancien
journaliste et homme politique. Dans son
programme ii exigeait l'union des efforts envers
le developpement economique et le progres
culturel et se pronorn;:ait contre Ies luttes
pol itiques steri Ies.
Ces desiderata furent apprecies par Valeriu
Branisce, ancien militant national etjournaliste.
Dans une lettre adressee a Mihail Gaşpar,
publiee dans le 3me numero de la gazette, cela
evoquait leur travail commun, pendant que
Gaşpar fut collaborateur et puis redacteur au
Drapelul (Le Drapeau) de Logoj, fonde par
Branisce en 1901. Comme a ceci, qui fut
condamne a deux ans de prison en 1895, des
qu'il etait redacteur en chef a Dreptatea (La
Justice) de Timişoara, la tenue nationale
radicale de Gaşpar lui valorait 1Omois de prison
en 1907, acote de deux autres collaborateurs du
Drapelul, Stefan Petrovici et Corneliu Jurca. Le
retour a Logoj du Gaşpar fut un veritable
triomphe, une grande manifestation d'adhesion
des bourgeois, comme se souvenait Branisce et
comme le reportage de l'epoque paru en
Drapelul le prouve. Ainsi, cette lettre dans
laquelle Branisce exprime l'appui pour
l'entreprise de M. Gaşpar se constitue en breve
histoire de la presse roumaine d'avant la Grand
Guerre (quand Branisce fut arrete la seconde
fois et Gaşpar aida la parution de Drapelul) et
l'Union de la Transylvanie et d'une partie de
Banat avec la Roumanie.
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CONTRIBUŢII BĂNĂŢENE LA MAREA UNIRE

Dumitru Tomoni'
Cuvinte cheie: Banat, Făget, Primul Război Mondial, Făurirea României Mari.
Keywords: Banat,/'' World War, Establishing of Greater Romania.
Asemenea indivizilor ce simt nevoia să se
raporteze la momente relevante din viaţa lor şi
popoarele, în parcursul lor istoric, cunosc
evenimente cruciale, zile astrale, ce au marcat
profund sensul şi evoluţia poprului respectiv. O
astfel de zi este ziua de 1 Decembrie 1918. Prin
hotărârea cu adevărat istorică luată în această zi
la Alba Iulia de cei 1228 de delegaţi ai
Ardealului şi Banatului, un vis secular, de jalea
căruia „ne-au răposat şi moşii şi părinţii", cum
patetic se exprima poetul Octavian Goga,
devenea realitate istorică.
Realizată la sfârşitul primului război mondial, în condiţiile prăbuşirii Monarhiei AustroUngare, Unirea Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului cu România s-a făcut
nu fără un important tribut de sânge. O
contribiţie semnificativă în acest sens şi-au
adus-o şi locuitorii Nord-Estului Banatului. Pe
lângă eroii războiului, mărturie peste ani fiind
monumentele ridicate aproape în fiecare
localitate, s-au jertfit şi alţi locuitori în condiţii
absolut dramatice pentru ca să fie posibilă ziua
de 1 Decembrie 1918.
De aceea, evocarea acestor evenimente,
acum la 90 de ani de la desfăşurarea lor, este nu
numai obligaţie dar şi o datorie de conştiinţă faţă
de eroismul şi sacrificiul celor care au participat
la derularea lor.
Făurirea României Mari, opţiune şi speranţă
pentru generaţii de români, a avut efecte
notabile şi în Nord-Estul Banatului. Percepţia şi
mobilizarea din această zonă istoricogeografică, bine individualizată, s-a modificat în
funcţie de evoluţia istorică.
[zbucnirea primului război mondial, la 28
iulie 1914 prin atacarea Serbiei de cătreAustro
Ungaria, a înrăutăţit considerabil şi situaţia
satelor din zona Făgetului. Războiul a avut
urmări dintre cele mai grele asupra populaţiei
săteşti datorită dificultăţilor materiale multiple
pe care le-a generat şi a intensificării politicii de
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deznaţionalizare
promovate de cercurile
dominante austro-ungare. Potrivit legilor
adoptate în 1914, guvernul şi autorităţile locale
puteau interveni în producerea şi desfacerea
mărfurilor, în stabilirea preţurilor şi repartizarea
forţelor de muncă_,
potrivit necesităţilor
producţiei de război. Incepând din anul 1915 au
fost formate comitete comunale conduse de
solgăbirăi, cu sarcina de a susţine prin toate
mijloacele producţia de război şi cu dreptul de a
recurge în acest scop la forţa armată 1•
Printr-o ordonanţă dată de contele Tisza,
şeful guvernului maghiar, la 14 ianuarie 1915,
fiecare producător era obligat să anunţe
cantităţile de grâu, secară, orz şi ovăz care-i
prisoseau, pentru a fi vândute, cu preţurile
stabilite de autorităţi. Cei care le ascundeau
urmau a fi pedepsiţi cu închisoare - 2 luni - şi
amendă - 600 coroane 2 •
În ianuarie 1916 s-a hotărât rechiziţionarea
rezervelor de făină şi grâu\ iar la sfărşitul anului
s-a trecut şi la rechiziţionarea slăninei şi unturei
din toate gospodăriile. Se lăsau doar 4 kg slănină
şi 5-8 kg untură de persoană pe timp de un an 4 •
În vara anului 191 7 s-a hotărât ca întreaga
recoltă să fie sechestrată. Ţăranii erau obligaţi să
strângă recolta şi apoi să declare cantităţile
obţinute. Din întreaga cantitate îşi puteau păstra
15 kg /lună pentru persoanele ce au trecut de 15
ani şi 12 kg/lună pentru celelalte. Restul
produselor cerealiere erau puse sub sechestru,
urmând a fi predate pentru producţia de război 5 •
Acţiunea de rechiziţionare se desfăşura fără
milă şi era de multe ori însoţită de abuzurile
autorităţilor locale. La Drăgsineşti, pretorul
"bătea oamenii cu biciul ... Rechiziţiile se
făceau zilnic: bucate, vite, nime nu te întreba: cu

Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti în România 19081921, Bucureşti (1967), 242.
2
Drapelul, an. XV, nr.3 din 6/19 ianuarie, ( 1915), 3.
1
Idem, an. XVI, nr.3, din 5118 ianuarie, (1916), 2.
4
Idem, an. XVII, nr. I I, din 26 ianuarie/8 februarie, (1917), 3.
5
Idem, an.XVII, nr.96, din 2115 septembrie, (1917), 2-3.
1
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cineva? Dacă o vorbă se zicea era pe loc
sau trimis pe front" 6 • Aceleaşi abuzuri
sunt consemnate şi la Tomeşti, unde "fostul
notar Ruzicska şi primar Berger nu distribuiau
sarea, tutunul şi făina trimisă pe seama
locuitorilor" 7 •
Starea de nemulţumire era sporită şi de
specula efectuată de unii comercianţi cu
produsele de strictă necesitate pentru
gospodăriile ţărăneşti, cât şi de distribuirea
nedreaptă a produselor naţionalizate şi a
puţinelor ajutoare acordate de stat văduvelor şi
orfanilor de război 8 • Specula se făcea în
colaborare cu unii comercianţi, în cea mai mare
parte evrei, prin prăvăliile cărora se desfăceau
mărfurile deficitare, la preţuri mult ridicate, deşi
se primeau direct de la stat cu preţuri fixe. Nu
întâmplător în toamna anului 1918 printre primii
care au căzut victime violenţelor populaţiei
revoltate s-au numărat astfel de comercianţi din
Făget şi din alte comune învecinate.
Pe lângă produsele de strictă necesitate au
fost rechiziţionate spre a fi topite şi folosite în
industria de armament şi clopotele de aramă ale
multor biserici din zona Făgetului.
Autorităţile austro-ungare au declanşat un
adevărat val de represiune împotriva fruntaşilor
satelor - îndeosebi preoţi şi învăţători -, de
supraveghere neîncetată a oricărei manifestări
româneşti. Mulţi fruntaşi au fost internaţi în
lagăre de concentrare departe de casă, pentru a fi
izolaţi de popor, orice reuniune sau manifestare
românească fiind interzisă, iar învăţământul
românesc în permanenţă supravegheat 9 •
Nici românii din zona Făgetului n-au fost
scutiţi de un astfel de tratament. Astfel, preotul
Victor lclozan din Băseşti, cât şi învăţătorul Ioan
Petrescu din aceeaşi localitate, au fost mobilizaţi
şi trimişi pe front 10 • Aceeaşi soartă au avut-o şi
învătătorii Dănilă Ilitiescu, atunci învătător în
Ran{na, şi Ioan Simio~ Caba din Curtea 11, ambii
reprezentanţi de frunte ai locuitorilor din zona
Făgetului la Alba Iulia. Serafim Băian şi
voie

dă

deţinut

" Arhiva Muzeului Banatului, Timişoara, Fond Ilieşiu,
dosar Drăgsineşti, nr. 59.
'Ibidem, dosar Tomeşti, nr. 193.
' Ioan Munteanu, Noi date privind mişcarea socială şi
naţională a ţărănimii bănăţene în toamna anului 1918. SIB,
Timişoara, nr.6-7, 115.
"Direcţia judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale (în
continuare DJATN „.) Fond "Familial Aurel Cosma",
dosar 144, f. 126.
1
" Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond Ilieşiu,
M.B.T. dosar Săseşti, nr. IO.
11
Ioan S. Caba, Memorii, 1934 (Manuscris) Mulţumesc şi
pe această cale domnului prof. Petru Ursulescu pentru
copia xerox a manuscrisului de 136 pagini.
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publicistul Ion Clopoţel din Margina au fost
de autorităţile austro-ungare, iar
inginerul Adrian Diaconovici din Făget,
învăţătorul Nicolae Popovici din Băteşti şi
ţăranii Petru Brezovan şi Ion Nicorescu din
Pietroasa au fost deportaţi şi internaţi în lagăre 12 •
Preotul Gheorghe Gârbacea din Brăneşti şi soţia lui Iosif Capotescu, voluntar în armata română, au fost puşi sub pază politică (domiciliu forţat)13, fiind împiedicaţi să părăsească localitatea şi
obligaţi a se prezenta zilnic în faţa autorităţilor.
Autorităţile austro-ungare ripostează cu
duritate fată de orice manifestare a sentimentelor naţio~ale. În ciuda faptului că depăşiseră
vârsta încorporării, 5 ţărani din Poieni au fost
trimişi pe front, pentru că, la o horă ţărănească
,au îndrăznit să afirme că "în curând vor juca
laolaltă hora cu toţi românii" 14 • Mai mulţi
locuitori din Gladna Română au fost condamnaţi
la câte 15 zile închisoare pentru că au purtat în
alaiul de nuntă drapelul românesc 15 •
Intrarea României în Război, în vara anului
1916, alături de Antanta, a sporit represiunea
autorităţilor şi tensiunea în rândul populaţiei
româneşti. Se trecea brusc "de la nădejdea
luminoasă la cea mai neagră dezamăgire, totul în
ritmul ofensivei şi defensivei româneşti" 16 •
Aceeaşi stare de spirit o aveau şi românii din
Făget şi din comunele din zonă. Directorul
şcolar de mai târziu, Vasile Olariu consemna:
"la intrarea în război a României făcându-se
tranşee de război şi pe Valea Begheiului pe la
Bujor - Răchita - Făget-Coşava, s-au mai
înviorat sufletele româneşti că va reînvia gloria
străbună şi se vor vedea măsurându-se pentru
dreptate strănepoţii lui Traian cu ai lui Arpad.
Mare bucurie şi dulci speranţe făceau să
fredoneze cuvintele: "Ciocârlie, mută-ţi cuibul
că vine badea cu plugul" „. Mare decepţie şi
durere S\lfletească au cauzat retragerile române
şi căderea Bucureştilor. Ungurii şi jidanii
triumfau şi arborau pe case tricolorul roşu-alb
verde. Apatie şi deznădejde cuprinse sufletele
neorientate ale românilor. Aşa au rămas până la
prăbuşirea opresorilor" 17 •
întemniţaţi

12
Ioan Munteanu, Vasile M. Zabercea, Mariana Sârbu,
Banatul şi Marea Unire 1918, Timişoara ( 1992), 79-84.
11
/bidem, 84.
14
Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond llieşiu,
M.B.T„ dosar Poieni, nr. 15.
15
Ibidem, dosar Gladna Română, nr. 86.
"'Valeriu Leu, Carmen Albert, Banatul 1i1 memorialistica
"măruntă" sau istoria ignorată (1914-1919), Reşiţa
( 1995), 67.
17
Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond Ilicşiu,
dosar Făget, nr. 77.

Preotul Eugen Sudreşianu din Coşteiul de
Sus, participant direct la aceste evenimente,
mărturisea o stare de spirit asemănătoare:
·'atunci când în luna lui august a an(ului) 1916
fraţii din Vechiul Regat au intrat în războiul
mondial ca să ne dezrobească de sub jugul
milenar, poporul din această comună a avut
ferma convingere că ceasul mântuirii a sosit
( ... ). Pe aici şi prin împrejurime - Coşeşti,
Coşeviţa, Margina - şi în alte locuri se făceau
tranşee, căci românii erau aşteptaţi în tot
momentul să ajungă şi pe aici ... " 1x.
De aceea, capitularea necondiţionată a
Austro-Ungariei, sfârşitul războiului şi vestea
lnchcierii păcii vor produce mare bucurie şi în
zona Făgetului. Potrivit relatărilor protopopului
Sebastian Olariu, la aflarea acestor veşti
"poporul român din Făget, cuprins de cea mai
mare bucurie a cutreierat străzile oraşului, în
frunte cu preotul şi învăţătorul, cu cântări
patriotice şi cuvântări despre însemnătatea
momentului" 19 • Cu acelaşi entuziasm au fost
întâmpinaţi în toate localităţile soldaţii întorşi de
pe front, în cinstea cărora se organizau hore şi
festivităţi speciale. Bucuria revederii era
imensă, iar cântecele naţionale ascultate după
ani de interdicţie storceau lacrimi de bucurie. Nu
după multă vreme, însă, starea de spirit se
schimbă în mod radical. Cauzele acestei
schimbări sunt multiple, reflectând atât situaţia
grea, la limita umilinţei, îndurată de locuitori în
anii războiului cât şi conştiinţa prăbuşirii unei
lumi depăşite de mersul evenimentelor.
Asemenea majorităţii localităţilor din Banat
şi Ardeal şi zona Făgetului trece printr-o
perioadă frământată cu ample acţiuni populare.
In fruntea nemulţumirilor se aflau soldaţii
întorşi de pe front, pătrunşi de spiritul revoltei,
cc au găsit în localităţile lor o justificată stare de
nemulţumire împotriva celor ce controlau
economia locală şi reprezentau autorităţile
austro-ungare. Au fost vizaţi, în primul rând,
notarii, pretorii, primarii şi jandarmii ce au
dovedit un zel exagerat în rechiziţionarea
produselor ţărăneşti, au comis nenumărate
abuzuri cu prilejul mobilizărilor şi aplicării
ordonanţelor de război, au supus familiile cel9r
plecaţi pe front la numeroase umilinţe. In
conştiinţa revoltaţilor, ei reprezentau un regim
străin, nedrept şi asupritor. La Coşava, Curtea,
Sudriaş şi Tomeşti sunt devastate sediile
notariale şi notarii alungaţi2°, iar la Bunea Mare
" Ibidem, dosar Coşteiul de Sus, nr. 54.
19
Ibidem, dosar Făget, nr. 77.
211
Ibidem, dosar Coşava, Curtea, Sudriaş

primarul a fost ucis 21 • Revolta locuitorilor din
Bunea Mare nu a putut fi stăvilită nici de
intervenţiile preotului şi învăţătorului din sat.
Mai mult pentru a-şi salva viaţa şi aceştia au fost
obligaţi să fugă peste păduri. Atât la Făget, cât şi
în multe localităţi din zonă sunt date jos
lnsemnele statului maghiar aflate pe sediile
instituţiilor publice.
Sunt atacate şi devastate depozitele pentru
armată ce adăposteau mari cantităţi de cereale şi
alimente rechiziţionate de la ţărani, magaziile şi
prăvăliile comercianţilor, localurile şi magaziile
unor societăţi capi ta liste existente la sate, ce
conţineau bunuri de strictă necesitate de care
ţăranii duceau mare lipsă sau pentru procurar~a
cărora erau supuşi unei nemiloase specule. In
unele localităţi furia nemulţumiţilor se revarsă şi
asupra pădurarilor şi funcţionarilor de la
Ocoalele Silvice, în cea mai mare parte maghiari
sau evrei.
Chiar în primele zile ale lunii noiembrie
ţăranii
din Margina, Coşava, Curtea şi
Româneşti, întorşi de pe front şi confruntaţi cu
foametea, lipsurile, aroganţa şi abuzurile
autorităţilor depăşite de mersul evenimentelor
au jefuit şi devastat magazinele şi depozitele
acestor sate, luând alimente şi îmbrăcăminte. În
zilele de 3 şi 4 noiembrie muncitorii de la
Fabrica Margina datorită salariilor foarte mici şi
mizeriei în care erau obligaţi să lucreze "au spart
magazinele fabricii şi au împărţit gratuit făină şi
slănină sătenilor din vreo câteva localităti care
se duceau la târg la Făget" 22 . În acelaşi ti~p au
fost devastate locuinţele funcţionarilor fabricii,
unde s-au găsit cantităţi mari de alimente,
îmbrăcăminte şi încălţăminte, dosite pentru a fi
vândute la preţuri de speculă.
Tot în 4 noiembrie şi locuitorii din Tomeşti
şi-au împărţit alimentele din depozitele comune
şi au pătruns cu forţa în localul primăriei.
Speriate, autorităţile au fugit în pădure şi au
cerut ajutor de la primpretorele din Făget, dar
ajutorul cerut nu putea veni, pentru că şi Făgetul
se confrunta cu aceleaşi evenimente.
Pentru a preîntâmpina o revoltă populară,
autorităţile au amânat tradiţionalul târg de
Sfântul Dumitru, ce trebuia să se ţină la 26
octombrie. Totuşi acesta a avut loc în ziua de 4
noiembrie, când au venit la Făget locuitori din
întreaga zonă. Printre ei erau foarte mulţi soldaţi
întorşi de pe front, nemulţumiţi de. situaţia
existentă şi dornici de a-şi face dreptate. Ei au

21

şi Tomeşti.

22

Ibidem, dosar Bunea Mare, nr. 34.
Românul, Arad, an.VII, nr. 6 din 2/15 noiembrie, ( 1918), 3.
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fost pnmu care au devastat magazinele
David Klein ~i Rafael
Maylender, împărţindu-şi proviziile. In sprijinul
comercianţilor intervin jandarmii şi Garda
maghiară, trăgând în mulţimea lipsită de
apărare, găsindu-şi astfel moartea 11 bărbaţi, 4
femei şi un copil de 5 ani 23 • Cadavrele au fost
strânse de pe străzi şi duse cu carul la cimitirul
ortodox unde au fost înhumaţi într-o groapă
comună. Cu siguranţă că numărul răniţilor era şi
mai mare, fără însă a se putea preciza. Şocul
produs de acest adevărat masacru va duce la
exagerarea numărului victimelor. Gazeta "Arad
es Videke"din 7 noiembrie 1918 vorbea de 104
morţiH, iar Constantin Kiriţescu, într-o istorie
consacrată
războiului
pentru întregirea
ne~mului, amintea de peste 100 de morţi 25 •
Intre cei ucişi au fost şi oameni din Coşteiul
de Sus, unde soldaţii întorşi de pe front au spart
vagoanele şi butoaiele de ţuică ale firmei
"Deutsch Iacob şi Co" din Făget 26 . Printre
victime s-au numărat şi doi răniţi din Brăneşti şi
o femeie Silvia Moldovan împuşcată în Făget şi
care, deşi nu era moartă, fusese îngropată alături
de cei ucişi. Soţul, participant la acest eveniment
infiorător, moare peste trei zile lăsând două
fetiţe orfane 27 •
Dincolo de cifra reală a morţilor şi răniţilor,
un lucru rămâne cert: măcelul din 4 noiembrie
1918 a fost cel mai sângeros eveniment din
istoria modernă a Făgetului. Peste ani, directorul
şcolii din Făget, Vasile Olariu, profund marcat
de cele petrecute în 4 noiembrie şi în zilele
următoare căuta să găsească o explicaţie. Ea
rămâne valabilă şi pentru istorie: după
retragerea armatei austro-ungare din Banat şi
concentrarea jandarmilor la sediile de plase, "a
urmat o stare de tranzitie în "ex-lex". Acestea au
găsit poporul nepregătit. Între soldaţii reîntorşi
din război mulţi care au operat în Rusia chiar şi
cu armata roşie, infiltraţi de bolşevism, au lăţit
molima şi celor de acasă. Având poporul
libertatea "nelimitată" şi mai având încă de-a
face cu funcţionarii reprezentanţi la periferii ai
opresorilor care în cursul războiului l-a pus la
rabotă şi l-a reevirat şi i-a dat să mănânce
comercianţilor

21
·

Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond I lieşiu,
dosar Făget, nr. 77.
"Din istoria Transilvaniei, voi.II, ediţia a-II-a, Bucureşti
(1963), 433.
25
Const. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea
României. 1916-1919, voi. III, ediţia a-li- a, Bucureşti,
f.a„ 374.
20
Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond llieşiu,
dosar Coşteiul de Sus, nr. 54.
27
Ibidem, dosar Brăneşti, nr. 24.
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familia acasă în porţiuni foarte reduse, având şi
magazinele evreieşti, protejate de opresori care
le-a sustras zahărul, tutunul, etc. cară alte articole de necesitate le-au scumpit foarte, poporul
a pornit să-şi facă lege"n. Reacţia extrem de
violentă a autorităţilor de atunci faţă de nişte oameni neînarmaţi n-o poate înţelege nici dascălul
făgeţean, considerându-i pe cei cc au tras "lupi
setoşi de sânge românesc". Cu aceeaşi durere
Vasile Olariu consemna pentru istorie : "Este de
neiertat nepăsarea autorităţii române care a lăsat
vampirii sângelui românesc nepedepsiţi, ba încă
unii sunt chiar în servicii publice" 29 .
Din păcate tributul de sânge plătit de românii
din zona Făgetului pentru a fi liberi şi a se unii
cu ceilalţi fraţi, nu se va opri aici. În zilele
următoare revolta cuprinde şi alte localităţi,
nemulţumiri şi răzvrătiri ţărăneşti consemnându-se la Sinteşti, Breazova, Traian Vuia, Susani,
Sudriaş etc 30 • În faţa acestei situaţii autorităţile
sunt cuprinse de panică, mai ales că, aşa cum
remarca comitele suprem al camitatului Caraş
Severin într-un raport trimis ministrului
naţionalităţilor din Ungaria, acţiunile nu sunt
provocate de "elemente turbulente, ci de
cetăţenii români care consideră că, în conformitate cu politica Guvernului popular, puterea
publică aici trebuie să le aparţină, întrucât sunt
majoritari" 31 • Intensitatea şi amploarea acţiu
nilor ţărăneşti desfăşurate în zona Făgetului au
pus în mare încurcătură autorităţile locale.
Ingrijorat de soarta regimului pe care îl apăra,
comandantul unităţii de jandarmi din Lugoj
raporta forurilor superioare că în plăşile Lugoj,
Făget şi Birchiş, acţiunile ţărănimii nu puteau fi
împiedicate de forţele de care el dispunea şi
cerea sporirea efectivului de jandarmi 32. Solicitarea rămâne fără răspuns deoarece în urma
dispoziţiei ministrului de război de a trimite
soldaţi staţionaţi în comitat, în l<\calităţile lor de
origine, ordinea putea fi menţinută în reşedinţa
comitatului doar cu ajutorul jandarmilor. Pentru
a face faţă acestor situaţii se trece imediat la
sporirea efectivelor gărzilor maghiare.

2
' Ibidem, dosar Făget, nr. 77.
n Ibidem.
10
Dan Popescu, Aspecte din lupta muncitorimii şi
ţărănimii bănăţene pentru libertate socială şi naţională
( 1918). Tibiscus, Timişoara, nr. I, ( 1970), 89.
11
1918, la români. Documente externe. 1916-1918, voi.li,
Bucureşti ( 1983), 1200 (în continuare: 1918 la români).
12
V. Popeangă, Destrămarea aparatului administrativ în
Banat, în timpul luptei pentru Unire (Toamna anului
1918). "Studii şi articole de istorie", voi.XII I, Bucureşti
(1969),53.

Prevestind parcă măsurile represive luate de
în disperare de cauză, "Drapelul"
făcea apel la răbdare şi linişte pentru că "acum
când ar trebui să ne bucurăm de pace, să nu se
reverse pc satele noastre jale nouă şi
autorităţi

cumplită" 33 .

Ignorând acest apel, autorităţile au intervenit
cu asprime şi lipsă de discernământ, săvârşind
numeroase abuzuri şi chiar acte teroriste. In 5
noiembrie au sosit din Timişoara în Margina cu un
tren special 30 de soldaţi şi 3 ofiţeri, care au
terorizat şi jefuit populaţia, fără a întreprinde nici
o cercetare. La plecare soldaţii, care erau de fapt
mercenari din Timişoara, plătiţi cu 50 de coroane
de către conducătorii fabricii, au arestat 7
locuitori şi i-au luat la Timişoara sub învinuirea
participării la devastările din 3 şi 4 noiembrie 34 •
În zilele următoare zona Făgetului va fi
terorizată de Garda maghiară din Făget. În
dimineaţa zilei de 6 noiembrie, 25 gardişti ajung
în Breazova pentru a pedepsi pe cei care au
participat la evenimentele de la Margina.
Intâlnind 2 locuitori care aduceau lemne
cumpărate de la fabrica din Margina, deschid
foc asupra lor împuşcându-i. După ce
maltratează mai mulţi cetăţeni îl arestează pe
Arsene Gligor, îl duc în faţa primăriei şi-l
împuşcă în ciuda intervenţiei care pledează
pentru nevinovăţia celui arestat. Pentru a
menţine starea de teroare instalează în faţa casei
preotului Ioan Alexandrescu şi în faţa primăriei
câte o mitrali eră 35 •
Zguduitoare şi în acelaşi timp revoltătoare au
fost abuzurile săvârşite de autorităţi în acele zile
fierbinţi la Făget, relatate cu lux de amănunte de
avocatul George Gârda printr-o scrisoare trimisă
ziarului Românul din Arad şi publicată sub titlul
"Başbuzucii din Făget" 36 • La 8 noiembrie mai
mulţi membrii ai Gărzii maghiare au mers la
Româneşti şi au arestat 6 români participanţi la
evenimentele de la Margina şi pe Ion Meza din
Groşi, pentru a-i trimite cu un tren de marfă la
Timişoara. Arestaţii au fost duşi însă la Făget şi
a doua zi, cu acordul jandarmilor, fără judecată,
au fost împuşcaţi într-o grădină, în spatele
primăriei, iar cadavrele, după ce au fost jefuite,
au fost aruncate într-o groapă comună. Abia
după constituirea gărzii naţionale române din

11

Drapelul, an.XVIII, nr. 113 din 23 oct/5nov., ( 1918), I.
Românul, an.VII, nr. 6 din 2/15 noiembrie, (1918), 3.
Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond Ilieşiu,
dosar Breazova.
"'Românul, an.VII, nr. 34 din 8/21decembrie, (1918), 3;
vezi şi Ziarul '"Românul" şi Marea Unire. Bucureşti
( 1988), 406-408.
14
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Făget şi dezarmarea
celor ucişi au putut

celei maghiare, familiile
veni la Făget pentru a-şi
dezgropa morţii şi a-i înmormânta creştineşte în
cimitirul ortodox din localitate 37 •
Peste două zile 15 soldaţi, în frunte cu un
ofiţer, au mers la Sinteşti pentru a pedepsi pe cei
care nu s-au supus ultimatumului dat de şeful
gării din Margina de a înapoia în 24 de ore
lucrurile luate de la funcţionarii fabricii. Au fost
aduşi la primărie legaţi vinovaţi şi nevinovaţi şi
bătuţi până la sânge. Numai intervenţia Gărzii
Naţionale Române din Făget - constituită între
timp pentru a pune capăt acestor samavolnicii-,
în frunte cu medicul Axente Iancu 38, învăţătorul
Dănilă Iliţicscu şi Victor Feneşiu a oprit
săvârşirea altor crime şi nelegiuiri 39 .
În zilele următoare Garda maghiară din Făget
s-a deplasat la Pietroasa pentru a-i pedepsi pc
cei care au atacat proprietatea moşierului
Simeon Papp şi depozitele de lemn din
localitate. Numai intervenţia sătenilor i-a salvat
pe cei 8 arestaţi de la moarte 40 • Aceeaşi gardă se
deplasează la Poieni obligând populaţia să se
refugieze prin păduri pentru a scăpa de
represalii 41 •
Indiscutabil, Garda maghiară din Făget
trebuia să acopere lipsa de autoritate şi să
menţină controlul în toată zona Făgetului. De
aceea, la mijlocul lunii noiembrie, garda ajunge
în gara Susani, pentru a-i pedepsi pe cei care au
luat lemne din depozitul situat la marginea
satului. Îndrumaţi de fiul cantonierului din gara
Susani gardiştii deschid foc asupra celor 17
locuitori adunaţi din localităţile învecinate 42 .
Mişcările desfăşurate în prima jumătate a
lunii noiembrie, în zona Făgetului au avut, în
primul rând, un caracter social găsindu-şi
cauzele în sărăcia şi lipsurile provocate de
război. În condiţiile în care reprezentanţii
autorităţilor locale şi proprietarii de magazine şi

17
Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond llieşiu,
dosar Făget, nr. 77. Au fost împuşcaţi în cap sau în piept
Dionisie Pandurescu (24 ani), Gligor Muntean (39 ani),
Arsenie Dragoş (34 ani), Ion Florea (24 ani), George Petric (24 ani), Dumitru Stănilă (22 ani) şi Ion Meza (28 ani).
"Doctorul Axente Iancu şi-a făcut studiile la Paris
ajungând profesor universitar în Cluj şi directorul Azilului
de copii din aceeaşi localitate. S-a remarcat prin
publicarea în numeroase studii, lucrări şi cursuri
universitare (cf. Răsunetul. Lugoj, an. XI, nr. 48 din 27
noiembrie, (I 932), 2).
19
· DJTAN, Fond Prefectura Severin, dosar 74/1920, f. 42.
Vezi şi Românul, an. Vil, nr. 6 din 2/ 15 noiembrie, ( 1918), 3.
40
Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond llieşiu,
dosar Pietroasa, nr. 148.
41
Ibidem, dosar Poieni, nr. 150.
42
Ibidem, dosar Susani, nr. 183.
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depozite erau în cea mai mare parte unguri sau
aceste mişcări au şi un caracter naţional.
In urma intervenţiei brutale a autorităţilor aceste
mişcări populare devin mişcări politice.
Pentru menţinerea ordinii şi oprirea fărăde
legilor comise de jandarmi şi membrii ai gărzilor
maghiare, după aceste evenimente, se vor
constitui în întreaga zonă a Făgetului Gărzi Naţionale Române şi Consilii Naţionale Comunale,
organe revoluţionare ce au avut un rol însemnat
în pregătirea celui mai măreţ l Decembrie din
istoria neamului.
Alcătuite din reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale, consiliile au preluat sarcina organizării întregii vieţi economice, sociale şi administrative a localităţilor, înlocuind instituţiile
vechi, slujitoare ale unor interese străine
românilor 43 .
Paralel cu activitatea de constituire a consiliilor locale se desfăşoară şi cea de înfiinţare a
gărzilor naţionale române pentru menţinerea
ordinei şi stăvilirea nelegiuirilor şi atrocităţilor
comise de rămăşiţele disperate ale jandarmeriei
şi ale gărzii maghiare. Gărzile naţionale erau
formate în special din soldaţi întorşi de pe front,
dar şi din muncitori, ţărani şi intelectuali care sau înscris de bunăvoie. Comandantul gărzii
trebuia să fie un ofiţer ori în lipsă un subofiţer.
Gardiştii foloseau uniforma militară de care dispuneau sau îmbrăcăminte civilă, trebuiau însă să
poarte o banderolă tricoloră la braţul stâng cu
inscripţia "Garda naţională română". Armamentul era adus de pe front sau preluat de la
jandarmeriile comunale şi de la gărzile maghiare
dezarmate. În gardă erau primite numai elemente de cea mai mare încredere. Alimentarea şi
salarizarea gardiştilor erau asigurate prin
contribuţii benevole ale populaţiei 44 •
Acţiunile teroriste ale Gărzii maghiare din
Făget, întreprinse în întreaga zonă a Făgetului,
cu sprijinul direct al autorităţilor depăşite de
evoluţia evenimentelor, a grăbit constituirea
gărzilor româneşti în Făget şi în cea mai mare
parte a localităţilor din zonă.
Garda Naţională Română din Făget ce a
funcţionat până la venirea trupelor franceze avea
un efectiv de 60-80 de oameni, fiind condusă de
tehnicianul silvic Dinu Popescu. La început a
funcţionat alături de cea maghiară stabilindu-se
în acest sens o linie de demarcaţie. Convieţuirea
a fost de scurtă durată, pentru că în urma
~vrei,

43

Ştefan

Pascu,

Făurirea

statului

naţional

unitar român.

voi.li, Bucureşti (I 983), 84.
44
William Marin, Ion Munteanu, Gheorghe Radulovici,
Unirea Banatului cu România, Timişoara ( 1968), 147.
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fărădelegilor comise de gardiştii
localităţile învecinate, aceştia vor

maghiari în
fi dezarmaţi
de garda românească. Avocatul George Gârda a
fost numit comandant suprem al gărzilor
naţionale din plăşile Făget şi Birchiş, având un
rol important în înfiiţarea primului batalion
românesc din Lugoj 45 •
Asemenea Făgetului, gărzi româneşti s-au
înfiinţat în majoritatea localităţilor din zonă.
Preotul Victor Iclozan din Băseşti, participant
activ la aceste evenimente descrie cu lux de
amănunte momentul înfiinţării gărzii româneşti
din localitate. La 20 decembrie 1918, preotul şi
învăţătorul din Băseşti i-a chemat pe săteni la
şcoală la o adunare populară. După prezentarea
generală a evenimentelor şi a semnificaţiei
momentului s-a hotărât înfiinţarea gărzii
naţionale. "Momentul era solemn, toţi cei de faţă
au depus jurământul de credinţă pentru statul
român. La depunerea jurământului a fost adus cu
mare însufleţire şi un steag)ricolor, pe care l-a
ţinut serg. Isaie Icobescu. In timpul depunerii
jurământului
mulţi
bătrâni
plângeau de
bucurie" 46 • Sub conducerea sublocotenentului
Emil Iclozan, garda asigura paza comunei atât
ziua cât şi noaptea. În ciuda faptului că deţinea
doar o singură armă militară, garda a reuşit să
menţină ordinea în localitate. Mai mult, la 12
februarie 1919 gardiştii din Băseşti au blocat un
transport ilegal de 1O căruţe încărcate cu făină
de grâu, trimise de inginerul silvic Frilstăk din
Făget spre Lugoj. Făina confiscată a fost trimisă
armatei române aflate în localitatea Zam. Tot cu
ajutorul gărzii naţionale s-au făcut mai multe
poduri în comună.
Existenţa gărzilor româneşti
a salvat
localităţile respective de jafurile unor trupe
rătăcite
austro-ungare sau de abuzurile
jandarmilor unguri. Astfel, în Gladna Română,
garda s-a aşezat în jurul comunei "auzind că
jandarmii unguri jefuiesc pc românii din
comuna Gladna Montană." Prezenţa gardiştilor
i-a descurajat pe jandarmi salvând localitatea de
un eventual jaf4 7 •
Localităţile mici, cu un număr redus de
bărbaţi se asociau pentru a forma împreună o
gardă naţională. Aşa a fost cazul localităţii
Mâtnicul Mic unde garda românească ce-şi avea
"terenul de activitate în raza a 7 comune era
înfiinţată din oamenii cei mai de seamă ai
comunelor şi cei mai culţi. Conducerea o aveau
45

Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond
dosar Făget, nr. 77.
46
Ibidem, dosar Săseşti, nr. I O
47
Ibidem, dosar Gladna Română, nr. 111.

llieşiu,

persoanele fruntaşe ale comunelor. Aceste gărzi
aveau rolul de a apăra comunele atât interiorul
cât şi exteriorul lor ( ... ) chiar bunurile lor de
oamenii vecini care erau răufăcători (stricăcioşi)
care căutau să fure gospodăriile sau chiar prin
păduri sau izlazuri făceau pagube" 48 .
Şi în zona Făgetului, consiliile şi gărzile
naţionale au avut un rol important în pregătirea
participării la Marea Unire 49 . Ele au asigurat
liniştea
şi
ordinea necesare orgamzarn
adunărilor electorale a căror menire era aceea de
a-şi trimite delegaţii la Alba Iulia pentru a hotărî
soarta Banatului şi Ardealului.
Într-adevăr, la 7/20 noiembrie 1918 Consiliul
Naţional Român Central hotăra ţinerea Adunării
Naţionale pe ziua de 18 noiembrie/l decembrie
la Alba Iulia. Textul convocării subliniind marea
însemnătate a adunării remarca: "Istoria ne
cheamă la fapte. Mersul irezistibil al civilizaţiunii a scos şi neamul românesc din întunericul
robiei la lumina conştiinţei de sine. Ne-am trezit
din somnul de moarte şi vrem să trăim alături de
celelalte naţiuni ale lumii, liberi şi independenţi"50. Convinşi că decretarea unirii o puteau
face numai reprezentanţii tuturor claselor şi
categoriilor sociale, în convocare se sublinia că
la Adunarea Naţională sunt invitaţi să participe
reprezentanţi ai clerului celor două confesiuni
româneşti, ai societăţilor culturale, ai şcolilor
medii, ai reuniunilor învăţătoreşti şi de meseriaşi, ai gărzilor naţionale şi, în fine, fiecare
circumscripţie electorală din Banat şi Ardeal
urma să trimită câte 5 delegaţi, aleşi de obştea
populară 51 •

Urmând îndemnul convocării şi locuitorii
din zona Făgetului îşi vor desemna
delegaţii pentru Alba Iulia. La 14/27 noiembrie
1918 se întruneşte la Făget adunarea electorală a
cercului electoral Făget/Birchiş, prezidată de
protopopul Sebastian Olariu. Adunarea alege cu
unanimitate de voturi drept delegaţi pe George
Gârda, Victor Feneşiu, şi Vasile Iancu din Făget,
iar ca supleanţi pe Ioan Stoian din Sinteşti,
Dumitru Bejinar din Bujor şi Solomon
Tog;erescu din Curtea 52 .
In aceeaşi zi Reuniunea de cetire şi cântare a
plugarilor români din Făget îl alege pe învăaşezărilor

ţătorul Dănilă Iliţiescu

s-o reprezinte la Alba
Iulia 53 , iar Reuniunea învăţătorilor greco-ortodocşi din protopopiatul Făgetului îi desemnează
pe învăţătorii Ioan Ionaşi c!_in Margina şi Traian
Mihailovici din Sinteşti 54 . In următoarele 3 zile
s-au făcut astfel de alegeri în marea majoritate a
localităţilor din zona Făgetului. Din cauza situaţiei speciale existente în Banat, formularele tip
de credenţionale nu au putut ajunge în toate localităţile din zona Făgetului pentru a fi
completate. De aceea unii delegaţi au plecat la
Alba Iulia cu Mandate sau Credenţionale scrise
de mână şi redactate sub presiunea trăirilor
efective 55 .
Cu speranţa şi bucuria înfăptuirii marelui
ideal naţional au plecat şi reprezentanţii făgeţe
nilor la Alba Iulia. Cu toţii realizau marea
semnificaţie a momentului. Semnificative în
acest sens sunt şi consemnările fruntaşului
bănăţean Valeriu Branişte: "Un fior sfânt
cutremură astăzi toate inimile româneşti la
gândul măreţei adunări de la Alba Iulia, unde
după veacuri de patimi şi robie este chemat
poporul românesc să-şi proclame libertatea sa
naţională. Va fi o zi istorică, o zi neuitată în viaţa
poporului, o zi de la care se va data o nouă
epocă. O zi pe care o vor aminti urmaşii îndepăr
taţi cu evlavie şi admiraţie" 56 •
Şi pentru delegaţii românilor din zona
Făgetului prezenţa la Alba Iulia n-a fost doar un
act de voinţă şi responsabilitate ci şi unul de
curaj. Atât trupele maghiare, cât şi cele sârbeşti
care potrivit Convenţiei de Armistiţiu de la
Belgrad, primiseră mandat din partea Antantei
de a intra în Banat, au împiedicat prin toate
mijloacele plecarea spre oraşul unirii. Din cauza
trupelor sârbeşti, delegaţia din Bujor a trebuit să
meargă pe picioare până la gara Ilia 57 . Şi
delegaţia comunei Fârdea formată din 11
persoane în frunte cu preotul George Garoiu, a
folosit căi lăturalnice de frica jandarmilor
unguri. "De la Făget până la Ilia ne-a fost mai
frică. La Ilia s-au adunat caruri din diferite părţi
care numai cântece patriotice au cântat. Săltau
inimile de bucurie. Deşi era vreme urâtă, nimeni
nu regreta" 58. De la Poieni a plecat doar Filimon
53

Enăşescu, Gărzile naţionale din împrejurimile
Făgetului. Renaşterea bănăţeană, Timişoara, nr.1452 din
29 noiembrie, ( 1994), 11, vezi şi Ion Enăşescu, Silvia
Enăşescu, Monografia comunei Coşava (manuscris)

49

Ion

'"Românul,an.Vll,nr.11 din8/21 noiembrie,(1918), I.
"Ibidem.
52
Făurirea statului naţional unitar român. Contribuţii
documentare bănăţene. 1914-1919, coordonator Ioan
Munteanu, Bucureşti ( 1983), 151.

1918 la Români, voi. X, (1989), 132.
Ibidem, 57.
55
Ioan Munteanu, Mişcarea naţională din Banat 18811918, Timişoara (1994), 251.
56
Ne cheamă libertatea naţională. Drapelul, an. XVlll,
nr.122, din 15/28 noiembrie ( 1918), I, vezi şi Valeriu
Branişte, De la Blaj la Alba Iulia, Timişoara ( 1980), 3 83.
57
Arhiva Muzeului Banatului Timişoara, Fond llieşiu,
dosar Bujor, nr. 3 I.
5
' Ibidem, dosar Fârdea, nr. 78.
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Bublea deşi doreau şi alţii dar "nu îndrăzneau a
se expune pericolului ce-i aştepta din partea
maghiarilor, dacă România nu câştiga. A trecut
în mod clandestin prin munţi şi pe văi de frica
gărzilor ungureşti ce păzeau să nu treacă
românii la Alba Iulia" 59 . Singurul delegat care a
plecat din Breazova, Ion Lăpugean, a nimerit
tocmai în trenul în care maghiarii au tras
ucigându-l pe Ioan Arion în gara Teiuş, în timp
cc flutura un mare steag românesc. "Pe drum de
la Ilia spre Alba Iulia a auzit multe salve de
puşcă din partea Gărzii maghiare împuşcând pe
unul din tren" 60 . Aşa cum se cerea şi în convocarea publicată în ziarul "Românul" din Arad, pe
lângă delegaţii cu drept de vot au participat la
Marea Adunarea Naţională zeci de mii de români. Numărul participanţilor din zona Făgetu
lui a rămas necunoscut, pentru că ei nu mergeau
în mod oficial, "ci din prea mare dor de unire" 61 •
Printre cei 1228 de delegaţi ce au votat la 1
Decembrie 1918 unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, se
aflau şi Victor Feneşiu, George Gârda, Vasile
Iancu, Dănilă Iliţiescu, Sebastian Olariu (Făget),
Constantin Coruntiu (Bichigi), Ioachim
Florescu (Povergina), Petre Cerncscu (Băteşti),
Iosif Capotescu (Hrăneşti). Şi ei credeau că va
începe o nouă eră în istoria românilor. Dând glas
acestor trăiri ziarul "Drapelul" consemna: "Am
înviat! Suntem şi vom fi. De acum încolo
prezentul şi viitorul este în mâinile noastre. Ne
von1 ocârmui prin noi înşine şi singuri vom
decide de destinele noastre" 62 • Printr-o telegramă trimisă din Făget, chiar în ziua de 1 Decembrie, avocatul Aurel Hădan îşi exprima deplina
satisfacţie faţă de cele hotărâte la Alba Iulia.
"Aderăm din inimă la sublima hotărâre a marii
adunări nationale din Alba Iulia. Trăiască unirea
tuturor ro~ânilor! " 63 •
Nici pentru zona Făgetului unirea cu
România n-a fost un dar, ci rezultatul firesc şi
meritat al unui şir nesfârşit de lupte şi suferinţe.
Chiar dacă în zonă nu s-au desfăşurat operaţiuni
militare, exista la Făget un spital improvizat

59
Ibidem, dosar Poieni, nr. 150.
'"'Ibidem, dosar Breazova, nr. 25.
''' Ibidem, dosar Fărăşeşti, nr. 78.
12
' Drapelul, an. XVIII, nr. 124 din 20 noiembrie/3 decembric, ( 1918), I.
61
1918 la Români, voi.X, p.309. Aurel Hădan s-a născut în
1885 la Lalaşinţi. După terminarea stupii lor secundare a
urmat dreptul la Universitatea din Cluj. In 1913 s-a stabilit
ca avocat în Făget. După 1918 va fi primul preşedinte a
Judecătoriei din Făget şi va fi ales de două ori deputat în
Parlament (Almanahul Banalului, Timişoara ( 1929), 211 ).
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condus de doctorul Gligore Scheda 64 . Şi
locuitorii din această zonă au plătit mult dorita
unire cu un important tribut de sânge. Populaţia
scade în mod evident în toate localităţile, în anii
războiului - şi datorită gripei spaniole - , în timp
cc numărul crucilor din cimitire era în continuă
creştere. Pe câmpurile de luptă şi-au dat viaţa
pentru libertate şi unitate un număr apreciabil de
locuitori din Făget (38), Băteşti (23), Băseşti
(15), Bichigi (21 ), Hrăneşti (29), Jupîneşti (12),
Bunea Mare ( 19), Povergina (14), Tcmereşti
(24).
Şi

*

*

*

în nord-estul Banatului, la sfârşitul anului
1918, s-au confruntat două lumi. Una
constituită, în cea mai marc parte, din
reprezentanţii autorităţilor maghiare şi ai
comunităţii evreieşti din Făget, se afla în agonic
şi acţiona în disperare de cauză. Cealaltă,
formată din reprezentanţii populaţiei majoritare,
era insuficient organizată şi se manifesta anarhic
sub impulsul acţiunilor vindicative a celor
întorşi de pc front cu un mare orizont de
aşteptare şi a celor care, rămaşi acasă, au simţit
greutăţile războiului şi umilinţa unor autorităţi
ce acţionau discreţionar de parcă puterea lor era
veşnică. Confruntarea a fost dramatică, cu
episoade de-a dreptul tragice, cu acţiuni, de-o
parte şi de alta, condamnabile. Din fericire
timpul a vindecat aceste răni, pentru că noul stat
naţional unitar român s-a preocupat de crearea
cadrului legal care să asigure deplina egalitate
între toţi cetăţenii români indiferent de
naţionalitate 65 .

Pentru exemplificare redăm 3 documente
referitoare la aceste evenimente.

64
Răsunetul, Lugoj, an.XI, nr. 40 din 2 octombrie, (1932),
4. Ceh de origine, după ce-şi face studiile universitare la
Praga şi practica spitalicească la Budapesta, dr. Scheda se
stabileşte în Făget. Se bucură de un mare prestigiu
participând la numeroase manifestări ştiinţifice.
65
Minorităţile naţionale din
România 1918-1925.
Documente, corodonator Ioan Scurtu şi Liviu Boar,
Bucureşti ( 1995); vezi şi: Gheorghe Iancu, Problema
minoritătilor entice din România în Documente ale
Societăţ/i Naţiunilor (I 92 3-1932), Edit Argonaut, ClujNapoca (2002).

Doc. nr. 1
Însemnările preotului Ioan Alexandrescu

privind evenimentele din toamna anului
1918
Sub nr. 4989/1914 am primit înalta ordina-

tiu~~ a Preasfintitului Domn Episcop Dr. Miron

Cristea pentru ~procura o condică par~hială, în
care să se adune toate datele refentoare la
războiul european.
.
.
Comuna de sub păstorirea mea ncfimd direct
atinsă de focul beligeranţilor, mă voi sili a
însemna numai lucruri adevărate."
În data de 24 octombrie 1918, la orele 8

din;·ineaţa, au venit garda maghiară (în nr. de 25)
in comuna noastră Breazova, căutând pe Arsene
Gligor, fost servitor la fabrica ?in ~argi~a, fiind
denuntat că cu ştirea lui s-ar fi Jefuit fabnca, l-au
prins, l-au bătut cu puştile, apoi l-au legat:'.' .
În timpul până l-au ţinut legat, unu dm
gardişti au umblat prin sat, zicând că ~r:au să
caute obiectele furate de la fabnca. Cu
ocaziunea aceasta, la locuitorul Ilie Opriţescu au
aflat în ladă 8 300 cor., aducând banii la casa
comunală, împreună cu muierea lui Iii_~
Opriţescu, care mereu s~ r~g~ să:i dea banu
înapoi. Banii îi aveau câştigaţi_ dm v~nz.~~ea un~r
vite ale lor. După ce s-au vorbit grad1şt11 mtre c1,
i-au predat banii înapoi în sumă de 2 380 cor.,
spunând că atâţia au fost şi aşa Ilie Opriţescu au
rămas în pagubă cu suma de 5 980 cor.
.
Cam pc la 9 ore am fost chemat ş1
subsemnatul la casa comunală, unde am fost
intrebat despre purtatea lui Arsene Gligor; am
răspuns că au fost copil săra~, da~ onest, ~ă ar fi
comis ceva la jaful de la fabnca dm Margma, nu
s-au putut adeveri. Pe la 1O ore din nou am fost
chemat la casa comunală ca să împărtăşesc pe
numitul Arsene Gligor cu Sfinte[le] Taine,
spunând c-au să-l împ~şte. _Nu ţ-ai:i ~utut
împărtăşi cu Sfinte[ le] Tame, fiind dm ~~taie t~t
plin de sânge, i-am făcut o scurtă ruga:mne ş!,
fără să i se spună sentinţa pentru ce are sa mo_ara,
a fost întrebat cine să-i lege ochii. La vomţa
dânsului i s-au legat ochii de judele comunal Ilie
Oproni, când apoi au fost împuşcat în val': lân~ă
casa comunală, cu trei gloanţe de puşca. Dm
locul de unde l-au împuşcat, mâine zi, în 25 oct.
1918 au fost înmormântat.
A fost june în vârstă de 28 de ani,
necăsătorit."

*

*

*

Tot în data de 24 oct. 1918, pc la jumătate la
opt~arc venind garda mai sus nun?ită _î_n h~taru_l
Marginei, au întâlnit pe locu1torn, y~an~
Ioachim Poneavă şi soră-sa Elena, mantata
Imbrescu, aducând lemne cu caru de la fabrica
bătrână, pe susnumitul Ioachim Ponca_vă l-au
împuşcat în picior şi [l-au] bătut cu puştile, l-au
lăsat aproape mort acolo, soră-s~ Lena au fo_st
bătută şi împuşcată pe 9 locun, dar ca pnn
minune au scăpat cu viaţă, iar fratele să}J,
Ioachim, după un chin de 8 zile au murit: I?
învălmăşeala lor, gardiştii s-au împuşcat ş1 c1,
unu dintre ei rămânând mort pe loc."
Condică paro/zi ală cu privire la soldaţii duşi
în război (manuscris nepaginat). Arhiva
Bisericii Ortodoxe Breazova

Doc. nr. 2
Informaţii privind evenimentele anului
1918, dintr-o plângere adresată de 41 de
locuitori din Sintcşti armatei române

Către

Comandamentul cel mai apropiat al
armatelor regulare române
D-lui Plutonier Major
Gheorghe Muscalu
Subsemnatii, ne luăm voia de a ne adresa cu
următoarea jălbuire de natură gravă către
d-voastră:

În prima jumătate a lunci noiem?ric a
an. [ului] 1918, pădurarul ungur Imre V1zauer,
din duşmănia către poporul no~t~~ românesc, ~
făcut o arătare falsă şi a adus m1hţ1e ungureasca
din banda roşie, care a şi venit la noi în comună
cu mitraliere, grenade şi alte muniţiuni ca să
pedepsească oamen~i de aici care n-avea~ nici o
vină; arătarea lui V1zauer contra noastra a fost
făcută în aşa fel, că tot el a indicat în arătare că
câti dintre oameni să fie spânzuraţi; câţi puşcaţi;
câti bătuti pînă la sânge, cu un cuvânt, el ne-a
arătat făr,[ă] de vină, el ne-a şi judecat şi band_~
roşie avea să execute cele arătate de el. Soldaţii
unguri din banda roşie venind în_ comună a~
primit o sfoară lungă de la soţia notarului
Desideriu Sărăfolean, cu care sfoară legau cete
de români şi, bătându-i până la sânge, îi duceau
la primărie ca să-i puşte şi execu~e, to~te erau
pregătite pentru a executa pc cei duşi acolo,
când în oara 12 a venit într-ajutor Garda
Naţională Română din Făget. Aceasta o pot
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confirma martorii Ioan şi Romul Iancu, Ioan
Honaie şi toţi, noi, locuitorii din Sinteşti, care au
suferit cumplit cu acea ocazie.
l )Pădurarul Imre Vizauer, ca agent comunist,
a făcut şi face şi de prezent în grai viu şi [ prin n.n.] răspândirea de pamflete bolşeviste,
propagandă în favorul acestora; aceasta o poate
confirma Ioan Toma, voluntar în armata română
şi alţi locuitori de aici, din Sinteşti.
2)Pădurarul Imre Vizauer, din duşmănie, a
făcut... mincinoasă contra bătrânului nostru
preot, Partenie Matei, care, în chipul cel mai
infam, a fost batjocorit din partea primpretorului român, dr. Victor Chiriţă din Făget, cu care
acest faimos Imre Vizauer şi-a făcut legături,
deoarece primpretorele V. Chiriţă l-a jurat şi,
spre batjocura românilor, l-a reintegrat în postul
de pădurar. Şi lemnele sechestrate din curtea
preotului nostru, chiar şi din cele plătite mai
de,mult la autorităţile silvice foste ungureşti, au
fost duse la Făget şi din lemnele de ars, 2 trăsuri
au fost puse la dispoziţia primpretorului, dr. V
Chiriţă; această insultă ce s-a adus venerabilului
nost părinte şi, indirect, şi nouă, o pot confirma:
Romul Iancu şi Ioan Cureac din Sinteşti:
3 )Acest pădurar a furat pădurea erarială în
chipul cel mai îngrozitor, ziua şi noaptea ... şi
acum voieşte să arunce paguba de pădure asupra
românilor noştri fruntaşi din comună, cu care a
stat şi stă şi azi pc picior de război.
Pc baza acestora, cerem imediată cercetare
din partea glorioasei noastre armate regulare
româneşti, având convingerea că numai dvoastră ne puteţi face dreptate şi depărtarea lui
Imre Vizauer din comuna noastră şi pedepsirea
lui aspră pentru multele suferinţe ce ne-a cauzat,
depărtarea din jandarmeria română a acelora
carea au servit ca jandarmi unguri, cum este şi
plutonierul din Făget, şi care sunt de naţiona
litate unguri; şi administraţia de plasă să ne fie
românească şi nu ungurească, cum o poartă şi
acum primpretorele dr. V.Chiriţă şi funcţionarii
administraţiei care nu se pot desface de unguri
cerem să fie înlocuiţi cu domni ofiţeri şi soldaţi
din armata din vechiul regat, căci, dacă şi pe mai
departe vom fi ocârmuiţi aci, vom pieri şi vom
ajunge la cea mai mare desnădejde.
În aşteptarea unei rezolvări urgente, favorabile, drepte şi româneşti, semnăm. Devotaţi fii
ai patriei române.
Sinteşti, la 15 iunie 1919
[Urmează 41 de semnături]
D.J.T.A.N., Fond Prefectura Severin, dosar
74/1920, f. 42
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Doc. nr. 3
Evenimentele anului 1918 În comuna Fârdea
La vestea neaşteptată că armatele germane au
fost răpuse de trupele române, nu se mai vorbea
în comună decât de aceste evenimente. Toţi, fără
deosebire de etate, se bucurau şi aşteptau cu cea
mai mare nerăbdare desfăşurarea evenimentului
mult dorit. Când, prin noiembrie l 9 l 8, se
răspândise vorba că românii din Ardeal şi Banat
vor fi chemaţi la o mare adunare la Alba Iulia, în
care adunare să se hotărască alipirea acestora la
patria mamă, însufleţirea a fost mare. Deşi cam
departe de linia ferată, totuşi 11 persoane, în
frunte cu preotul George Garoiu, au mers la
această adunare. Pare că nu ne venea a crede că
vom scăpa de sub jugul ungurilor. Când însă
gara Ilia-Mureşana, unde a trebuit să aşteptăm
mai mult pare, ne-am întâlnit cu alte grupe de
români cari mergeau şi ei ca şi noi la Alba Iulia,
cântând cântece patriotice, ne simţeam transpuşi
pe altă lume.
După reîntoarcere, în proxima zi, prin batere
de tobă s-a adunat credincioşii comunei, unde li
s-a explicat hotărârea adusă la Alba Iulia, că noi
pe veci ne-am alipit la regatul român. După
feţele şi manifestările lor se cunoştea bucuria
internă, care îi frământa.
Zilnic se reîntorceau de pe front. Pentru
păzirea averii şi a ordinei s-a înfiinţat o Gardă
Naţională de 127 de persoane, având de
preşedinte pe preotul G. Garoiu, iar de
comandant, pe neguţătorul Ioan Beşileu. Trupe
gardiste maghiare nu s-au ivit în comună.
Un eveniment însemnat a fost următorul:
Inginerul silvic Kiss a venit în comună cu
jandarmi maghiari ca să silească pe oameni a
plăti lemnele din pădurile statului. Ei au sosit în
comună seara şi dimineaţa urma să umble prin
comună după lemne. La auzul acestora s-au
adunat gardiştii şi aproape toţi oamenii din
comună şi, în revărsatul zorilor, s-au prezentat
toţi la locuinţa erarială, unde erau găzduiţia
jandarmii cu inginerul silvic. Aici au înconjurat
casa şi i-au silit să părăsească comuna, după ce
au promis că nu le mai poartă grija de lemne. Au
voit să-i dezarmeze, dar la rugarea inginerului
silvic nu au fost dezarmaţi, ci au fost petrecuţi
până la marginea comunei de popor şi gardişti în
zbierături şi hulituri.
Comuna Fârdea, dimpreună cu filia Hăuzeşti,
fiind departe de linia ferată (Lugoj 33 km, Făget

15 km) nu au avut de suferit sub dominaţiunea
O dată s-au prezentat în comună 12
călăreţi francezi care îşi aveau sediul în Făget.
sârbă.

Fârdea la 20 iunie 1934
George Garoiu,
Paroh
Muzeul Banatului Timişoara. Fond Ilieşiu

CONTRIBUTIONS OF THE NATIVE
BANATIAN TO THE GREAT UNION
Summary
Towards the end of 1918 two groups of
people confronted each other in the north-east of
the Banat area. One of the groups consisted of
Hungarian authoritative representatives and of
the Hebrew community of Faget. They were
struggling with death and were acting in des pair.
The other group of people, formed by the
representatives of the majority population was
insufficiently organized and thus they appeared
anarchically on the spur of the revengeful
actions of those just back from the war as well as
of those who, from home, experienced the
hardships of the war.
Some of the humble local authorities, who
acted discretitionary, as if their power were
everlasting, played a great part in this anarchy.
The fiction was dramatic and was followed
by purely tragic episodes and blamable actions
on both sides. Fortunately, the wounds wew
healed in the course of time, because the new
Romanian Unitary National State was
concerned with creating the legal environment
to ensure a complete equality between all
Romanian citizens, regardless of their
nati anali ty.
The entire legislation which was adopted was
based on the non-discrimination principie on
ethnic criteria. There werw justified
dissatisfactions, as the Great Romania was nat
an ideal state. Both with its lights and shadows,
it was the homeland of all its citizens, including
those belonging to national minorities.
Anyway, the events will last, and that is why
they must be recorded by historians exactly in
the way they took place. At the same time, the
reader must interpret them without them from
the historical context.
This is the withdrawing very message of the
present article.
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ORGANIZAREA AVIAŢIEI ROMÂNE ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC
Adrian Deheleanu'
Cuvinte cheie: aviaţie, armă, escadrilă, bombardament, 11nitate aviatică.
Mots cles: aviation, arme, escadrile, bombardement, 11nite aviatique.
După anul 1918, procesul de reorganizare,
dezvoltare şi apărare al ţării a dobândit noi
dimensiuni, graţie unor factori cum sunt: noua
configuraţie politico-statală din centrul şi sudestul Europei; încheierea procesului de unificare
statală; schimbarea statutului geopolitic şi
economic al României; experienţa primei conflagraţii mondiale etc 1• Mutaţiile intervenite în
configuraţia geografică, politică şi socială a lumii au determinat, şi în România interbelică, un
puternic avânt al dezvoltării ştiinţei şi culturii,
cadru general în care se înscrie şi dezvoltarea
aviaţiei.
Aviaţia, armă apărută în timpul primului răz
boi mondial, s-a dezvoltat exploziv în perioada
interbelică, fapt ce a impus şi clarificări
teoretice. Pe plan internaţional s-a declanşat o
dispută aprinsă în ceea ce priveşte rolul şi
perspectivele acestui nou mijloc de luptă. Au
apărut teorii interesante, cum ar fi cea a
italianului Giulio Douhet, care aprecia că
aviaţia, într-un viitor război, va avea rolul
hotărâtor în obţinerea victoriei. Ca urmare,
autorităţile militare române, impulsionate şi de o
vie dezbatere în rândul opiniei publice, au întreprins unele măsuri pentru dezvoltarea aviaţiei
militare.
În primii ani interbelici aviaţia militară
includea şapte grupuri (două de recunoaştere şi
câte unul de bombardament, vânătoare,
aerostaţie, tehnic de exploatare şi, respectiv, de
instrucţie), o escadrilă de hidroaviaţie, un arsenal aeronautic, un depozit central de materiale şi
alte formaţiuni de profil2. Ca organ de conducere
în cadrul Ministerului de Război funcţiona
Direcţia Superioară a Aeronauticii, condusă de

'Muzeul Banatului Timişoara, Piaţa Huniade, nr. I,
adideheleanu@yahoo.com.
1
Ioan Scurtu, Istoria românilor. România i'ntregită (19181940), voi. VIII, Ed. Enciclopedică, Bucureşti (2003 ),
195.
2
*** Istoria militară a poporului roman. Evoluţia sistemului militar naţional i'll anii 1919-1944, voi. VI, Ed.
Militară, Bucureşti ( 1989), 161.

colonelul Gheorghe Rujinski, şef de Stat Major
fiind maiorul Haralambie Giossanu. În subordine se aflau "Direcţia 1O aeronautică", condusă
de locotenent-colonelul Andrei Popovici, 5
grupuri de aviaţie, o escadrilă de hidroaviaţie,
un grup de~ Aerostaţie şi un grup tehnic de
exploatare. In subordinea Direcţiei l O se aflau
"Arsenalul Aeronautic" condus de maior inginer
Ştefan Protopopescu, depozitul central de
materiale şi un serviciu tehnic condus de maior
inginer Gheorghe Negrescu 3 •
Unul dintre elementele care au condiţionat
conţinutul doctrinei de întrebuinţare în luptă a
aviaţiei a fost cel al posibilităţilor materiale de
care statul român dispunea pentru achiziţionarea
de avioane, pregătirea piloţilor şi dezvoltarea
unei industrii aeronautice proprii.
Deşi România nu dispunea de resurse
financiare şi industriale care să permită realizarea unor mari unităţi de aviaţie, dezvoltarea
aviaţiei militare române a ţinut pasul cu
dezvoltarea aviaţiei celor mai avansate state
europene, în strânsă concordanţă, însă, cu posibilităţile economico-financiare ale ţării şi cu
pril}cipiile de întrebuinţare în luptă a aviaţiei.
In anul 1919, după încetarea ostilităţilor, a
luat fiinţă la Bucureşti (pe câmpul de la
Cotroceni) Arsenalul aeronautic, prin transferarea întregului utilaj şi personal tehnic de la
4
Re~erva generală a aviaţiei din Iaşi .
In dotarea aviaţiei militare au continuat să
existe, în anii 1919-1923, aceleaşi tipuri de
avioane care au fost folosite în timpul primului
război mondial, la care s-au adăugat alte tipuri,
cu calităţi tehnico-tactice superioare. Pentru
pregătirea şi antrenarea personalului navigant
s-au folosit avioanele de tip Brandemburg cu
motoare NAG şi Austrodeimler, de 100-160 CP
şi cu o viteză de 130 km/h. Pentru grupurile de

~-mail:

Române, voi. IV. Ed. Militară,
130.
aeronautice româneşti. 1905-1970.
voi. I, Ed. Militară, Bucureşti (1989). 35.
3

***Istoria

Aviaţiei

Bucureşti ( 1989),
4
***Construcţii
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recunoaştere şi

bombardament s-au folosit avioanele Breguet-14 cu motoare Renault de 300
CP şi o viteză de 140 km/h, precum şi V.CI. cu
motoare Deimler-Benz de 220 CP şi viteză de
160 km/h;. Escadrilele din grupul de vânătoare
au avut în dotare avioanele Nieuport-BB cumotoare Gnâme-Rhone de 80 CP şi viteză de 140
km/h, Spad-61 cu motoare Hispano-Suiza de
180 şi 220 CP şi viteză de 180 km/h, şi FokkerD-U cu motoare Mercedes-Benz de 200 CP şi
viteză de 175 km/h.
Conducerea superioară a Aeronauticii, dar şi
alte colective de tehnicieni şi specialişti din acest
domeniu au înaintat, la sfârşitul anului 1920, către
Ministerul de Război "propuneri de organizare
viitoare pentru Aeronautică". Astfel, la 6
decembrie 1920, printr-o notă confidenţială
trimisă Marelui Stat Major - M.S.M. (Biroul
Organizării), se înaintează o dare de seamă asupra
stării actuale a Aeronauticii şi propunerile noastre
de organizare şi dotare viitoare.
"În scopul de a se realiza cât mai neîntârziat
prima etapă din organizarea propusă vă rugăm
să interveniţi şi dumneavoastră pe lângă organele în drept ( ... )
Având în vedere condiţiunile militare, politice şi economice ale ţării, cum şi starea materialului în serviciu, propunem pentru un război
viitor următoarea dotaţie în Acronautică :
- La armate
- 1 escadrilă recunoaştere de noapte
- 1 escadrilă recunoaştere de zi
- 3 escadrile luptă
- La Corpul de Armată
- l escadrilă recunoaştere
- La fiecare divizie
- 1 escadrilă de recunoaştere
- 1 balon recunoaştere
- La dispoziţia Marelui CartierGeneral-M.C.G.
- 12 escadrile bombardament
- 12 escadrile vânătoare
- La diviziile de cavalerie
- 2 escadrile de recunoaştere
- La artileria grea
- 3 escadrile recunoaştere
- 4 baloane captive
În total, faţă de proiectul întocmit de Marele
Stat Major ar rezulta:
- 12 escadrile bombardament cu 180 avioane
- 21 escadrile luptă cu 315 avioane
- 47 escadrile recunoaştere cu 705 avioane.
Totalul fiind de 80 escadrile cu 1.200
av10ane.
6

lArhivele M.Ap.N., fond nr. 485, d. 371 /1973, f. 5-12.
6
A.M.R., fond Direcţia Aeronautică, d. 271/1962. f. 309.
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Cum acest material nu poate fi deodată procurat propunem pentru primul an cumpărarea
materialului necesar. Cu acest material Aeronautica se poate organiza pentru pace şi război pentru anii 1921-1922 astfel:
- 14 escadrile recunoaştere - 210 avioane
- 2 escadrile hidroavioane - 30 avioane
- 6 escadrile vânătoare - 90 avioane
- 4 escadrile bombardament - 60 avioane
- 9 companii aerostaţie - 18 baloane
- 1 companie uzini - 3 uzini.
Personalul va fi, de asemenea, instruit anual
in proporţie ca să se ajungă peste 5 ani la
necesarul cerut de organizarea propusă".
Potrivit unei note primite la data de 6 decembrie 1920 de Direcţia Aeronautică, de la Ministerul de Război7, "situaţia politică externă la frontierele de vest şi est fiind încă tulbure, se impune
să menţinem o pază cât mai vigilentă a acestor
frontiere şi să dispunem de trupe de acoperire cât
mai numeroase". Aceste note atrag atenţia că
aviaţia, ca întreaga armată de altfel, se găsea - la
sfârşitul anului 1920-dacă nu în stare de război,
într-o stare de alertă şi mobilizare maximă.
Printr-un Memoriu din 16 decembrie 1920"
este prezentată organizarea Aeronauticii în timp
de pace şi planul pentru ajungerea la o organizare modernă:
"Aeronautica noastră, în dotarea actuală, nu
poate mobiliza decât 3 escadrile recunoaştere cu
24 avioane, 3 escadrile luptă cu 24 avioane şi o
singură escadrilă bombardament cu 1O avioane,
în total 58 de aparate.
În afară de aceste 58 avioane, care şi ele sunt
foarte obosite, nu se mai găseşte aproape nimic.
Nici piese de schimb pentru motoare, nici pentru
avioane. Nu avem aprovizionare cu benzină şi
uleiuri. Nu avem rezerve de piloţi decât 40 elevi
piloţi la Centrul de Instrucţie care vor fi gata în
luna martie 1921. Pentru formarea personalului
se vor trimite, la Şcoala Superioară de Aeronautică, la Paris, 2 ingineri şi 2 ofiţeri.
Din diagrama alăturată, pentru a putea realiza
propunerea unei organizaţiuni complecte cu cea
în număr de 1200 de avioane în funcţiune la data
de 1 aprilie 1925, Ministerul de Război trebuie a
cumpăra din străinătate sau, mai bine, a fabrica în
ţară, pentru anii viitori, a următoarelor avioane:
- 1 iulie 1921-1 aprilie 1922 - 290-300 avioane
- l aprilie 1922-1 aprilie 1923 - 600 avioane
- 1 aprilie 1923-1 aprilie 1924 - 790-800
avioane
- 1 aprilie 1924-1 aprilie 1925 - 1060 avioane
7
Ibidem, f. 320.
•Ibidem. f. 392-394.

La acestea se adaugă construirea a două
fabrici de avioane".
În Procesul Verbal din 20 decembrie 1920,
Comisia, întrunită pentru a discuta nevoile în
Aeronautică ale armatei, ajunge la următoarele
con el uzii":
1. "Este incontestabilă nevoia de a avea o
aviaţie bine înzestrată în material şi personal.
2. Problema organizării şi dotării ideale a
Aeronauticii noastre trebuie făcută în raport cu
organizarea şi dotarea întregii armate. Ea se va
face într-un număr anumit de ani, aşa precum s-a
adoptat acelaşi principiu pentru întreagaAm1ată.
3. Faţă de situaţia creată în prezent de vecinii
noştri, este imperios necesar a se complecta înzestrarea Aeronauticii ce avem în acest moment
pentru a putea face faţă unui atac duşman".
Pe 23 decembrie 1920, Directorul Aeronauticii, Locotenent - Colonel Andrei Popovici
trimite Marelui Stat Major un "rezumat asupra
celor ce s-ar putea spune despre Aeronautica
noastră". Acest mic rezumat este un program de
intentii 111 •
în' toamna anului 1921 s-au comandat în
Franţa avioane de observare de tip
Breguet-14
B.2 echipate cu motoare Renault de 300 CP, precum şi materialele necesare pentru organizarea
unui laborator de încercări materiale aero al
aviaţiei la Bucureşti 11 •
Pentru sporirea numărului de avioane necesar Şcolii de pilotaj de la Tecuci, precum şi pentru antrenarea piloţilor din unităţi, la propunerea
Direcţiei superioare a aeronauticii, Ministerul de
Război a aprobat să se construiască, în atelierele
Arsenalului aeronautic de la Cotroceni, un important număr de avioane de tip Brandemburg.
In intervalul a numai doi ani, 1922-1923, arsenalul a construit 120 avioane. Flotila de
aerostaţie a continuat să aibă în dotare aceleaşi
baloane captive de tip Caquot, cu capacitatea de
300 m 3 .
Pentru menţinerea antrenamentului întregului personal de aviaţie, toate unităţile de
aviaţie au cooperat, în cadrul unor aplicaţii, în
vara anului 1921, cu marile unităţi de infanterie
în zonele Sibiu, Vălenii de Munte, Făgăraş,
Sfântu Gheorghe.
Personalul tehnic mediu şi inferior al aviaţiei
din România este insuficient numeric şi deficitar
ca pregătire, din cauza lipsei unor şcoli de specializare corespunzătoare. În anul 1921 a luat
fiinţă, în cadrul aeronauticii militare (pe aerodro9

1
"
11

Ibidem. f. 417.
Ibidem, f. 479.
***Istoria Aviaţiei Române .... 134.

mul Pipera), prima şcoală de meseriaşi pentru
aviaţie 12 • În anul 1924 această şcoală a fost mutată
la Mediaş, în clădiri dispunând de instalaţii corespunzătoare, şi transformată în Şcoala tehnicâ a
aeronauticii, cu o durată de învăţământ de 6, 7 şi
8 ani. O parte din absolvenţii acestei şcoli îşi
continuau studiile, devenind ofiţeri mecanici, iar
unii dintre ei ingineri de aeronautică.
Cu asemenea cadre bine pregătite, de ingineri
şi tehnicieni, formaţi atât în şcolile noastre, cât şi
ln cele din străinătate, a fost posibilă crearea unui
serviciu tehnic al aeronauticii. Acest serviciu
luase fiinţă, de fapt, cu posibilităţi modeste, încă
de la data de 15 septembrie 1915, o dată cu Corpul
de aviaţie, când aviaţia şi aerostaţia, subordonate
până atunci armei geniului, au devenit o armă de
sine stătătoare.
Serviciul tehnic al aeronauticii, la a cărui
conducere au fost - mult timp - locotenentcolonel inginer aviator Gheorghe Negrescu şi
maiorul inginer aviator Constantin Mincu, a
avut, ca organ de îndrumare şi control, un rol
determinant şi pentru dezvoltarea industriei
noastre aeronautice.
Prima fabrică românească care, după primul
război mondial, a început să construiască
avioane a fost Astra din Arad, unde - până în
anul 1923 - se fabricaseră exclusiv vagoane de
cale ferată. Aici s-au conceput unele prototipuri
de avioane şi s-a continuat producţia aeronautică
cu o serie de avioane Proto-2, derivate din
avionul Proto-1, al cărui prototip, conceput de
maiorul inginer aviator Ştefan Protopopescu,
fusese construit cu un an înainte la Arsenalul
aeronautic din Bucureşti.
Organizarea de bază a unităţilor aeronautice,
în legătură cu principiile generale de organizare
ale unei armate moderne, a fost definită de
Direcţia Aeronautică după cum urmează u:
•An 1921-1922
- 3 grupe recunoaştere a 4 escadrile - 12
escadrile x 1O avioane= 120 avioane.
- 1 grupă bombardament a 4 escadrile - 4
escadrile x 1O avioane= 40 avioane.
- 1 grupă luptă a 6 escadrile - 6 escadrile x
1Oavioane= 60 avioane.
- 1 grupă hidroaviaţie a 1 escadrile - 2 escadrile x 1O avioane= 20 avioane.
Total: 240 avioane în funcţiune.
•An 1922-1923
- 3 grupe recunoaştere a 6 escadrile - 18
escadrile x 1O avioane= 180 avioane.
12

***Construcţii

37.
11
A.M.R„ fond

aeronautice

româneşti.

Direcţia Aeronautică,

1905-1970 ..

d. 234/1962.

r.

42.
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- l regiment - 2 grupe bombardament a 4
escadrile - 8 escadrile x l O avioane = 40
avioane.
- l regiment - 2 grupe luptă a 6 escadrile - 12
escadrile x l Oavioane = 60 avioane.
- l grupă hidroaviaţie a 2 escadrile - 2
escadrile x 10 avioane= 20 avioane.
•An 1923-1924
Brigada
- 2 regimente = 6 grupe recunoaştere a 4
escadrile - 24 escadrile x l O avioane = 240
avioane.
- l regiment = 3 grupe bombardament a 4
escadrile - 12 escadrile x 10 avioane = 120
avioane.
- l regiment= 3 grupe luptă a 3 escadrile - 9
escadrile x l O avioane= 90 avioane.
- l regiment:
- 3 grupe vânătoare a 4 escadrile - 9
escadrile x 1O avioane= 90 avioane.
- 1 grupă hidroaviaţie a 2 escadrile - 2
escadrile x l Oavioane = 20 avioane.
Total: 560 avioane în funcţiune.
•An 1924-1925
Brigada mixtă
- 3 regimente = 9 grupe recunoaştere a 3
escadrile - 27 escadrile x 15 avioane = 405
avioane.
- l regiment = 3 grupe bombardament a 4
escadrile - 12 escadrile x 15 avioane = 180
av10ane.
- l regiment= 3 grupe luptă a 3 escadrile - 9
escadrile x 15 avioane= 135 avioane.
- l regiment:
- 3 grupe vânătoare a 3 escadrile - 9
escadrile x 15 avioane= 135 avioane.
- l grup hidroaviaţie a 2 escadrile - 2
escadrile x 15 avioane = 30 avioane.
Total: 885 avioane în funcţiune.
•An 1925-1926
Brigada
- 3 regimente = 9 grupe recunoaştere a 3
escadrile - 27 escadrile x 15 avioane = 405
av10ane.
- 2 regimente = 6 grupe bombardament a 4
escadrile - 24 escadrile x 15 avioane = 360
av10ane.
- l regiment = 3 grupe luptă a 4 escadrile 12 escadrile x 15 avioane= 180 avioane.
- l regiment:
- 3 grupe vânătoare a 3 escadrile - 9
escadrile x 15 avioane= 135 avioane.
- 1 grup hidroaviaţie a 2 escadrile - 2
escadrile x 15 avioane= 30 avioane.
Total: 111 O avioane în funcţiune.
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Pierderile, prin uzură şi accidente, vor. fi de
circa 25% din numărul avioanelor în funcţiune.
Se presupune, de asemenea, că preţurile
materialelor vor descreşte în anii viitori astfel:
• ln 1922-1923 cu 20% din preţurile actuale;
• ln 1923-1924 cu 30% din preţurile actuale;
• ln 1924-1925 cu 40% din preţurile actuale;
• ln 1925-1926 cu 50% din preţurile actuale.
Pentru cele 150 avioane Breuget, comandate
din Franţa în perioada 1921-1922, s-a plătit 150
x 400 OOO lei/bucată= 60 milioane lei, mai fiind
necesare încă 25 hidroavioane, 50 avioane
bombardament şi 3 7 avioane luptă, în total 112
avioane, acestea costând l 04 800 OOO lei. Se
consideră că preţul unui motor este egal cu
jumătate din valoarea unui avion (200.000 lei),
iar valoarea pieselor de rezervă este de 20% din
valoarea avioanelor noi 14 • Se vor considera şi
hangarele cu dimensiunile de 20/30 metri, în
care se vor putea gara - în medie - circa 8
avioane. La acea dată se dispunea de 30 hangare
de campanie de tip Bessoneau (hangare mobile,
demontabile).
Cheltuielile pentru exerciţiul efectuat în
1921-1922 au fost de circa 140 milioane lei
(avioane, motoare, piese şi hangare fixe), pentru
anii 1922-1923 de 120 milioane, pentru 19231924 de 126 milioane, pentru 1924-1925 de 192
milioane, iar pentru 1925-1926 de 155 milioane
lei, aceste cheltuieli dând un total general de 734
950 OOO lei, din care - pentru avioane - se vor
cheltui 500 milioane, iar pentru motoare 1O1
milioane, restul urmând a fi alocat pentru
întreţinere.

Un accent deosebit al acestui proiect de
organizare este pus pe rolul de recunoaştere şi
strângere de informaţii pe care aviaţia îl poate
realiza, numărul grupelor şi al escadrilelor de
aviaţie crescând constant, pentru a se atinge - în
1926 - numărul de 405 avioane destinate
recunoaşterii. În schimb, grupul de hidroaviaţie
rămâne la un număr de 20-30 aparate, fiind
privit ca un fel de experiment ce urmează a-şi
dovedi viabilitatea. Directorul Aeronauticii
însuşi, locotenent-colonelul Andrei Popovici
spunea: "Aviaţiunea va fi, încă pentru mult timp,
o epocă de tatonare, de noi modificări şi evoluţii
continue" 15 •
Colonelul Rujinski, împreună cu locotenentcoloneii Andrei Popovici şi Constantin
Beroniade, maiorii Giosanu şi Protopopescu şi
locotenent-colonelul larea I„ au format un
comitet, care, potrivit Procesului Verbal din 11
" Ibidem, f. 44.
11
Idem, d. 378/1973. f. 375.

iulie 192 l, s-a întâlnit pentru a discuta chestiuni
interesând Aeronautica, conform prescripţiei
Decretului - Lege No. 65 din 29 decembrie
1919. În urma discuţiilor avute, acest comitet a
hotărât ca următoarele locuri să fie afectate
unităţilor Aeronautice (unde se vor forma
garnizoane): laşul cu împrejurimile, Bucureştii,
Galaţii, Craiova, Braşov (unde va fi Arsenalul)
şi Constanţa (locul probabil al instalării
hidroaviaţiei). De asemenea, s-a hotărât şi
·'introducerea paraşutei la avioanele noastre,
tipul acesta urmând a fi hotărât în urma studiului
ce se va face. Maiorul Negrescu se va însărcina
cu această problemă şi se va intra în tratative cu
firme americane în vederea achizitionării
materialului". Un alt model organi,zatoric
include şi companiile de Aerostaţie al cărui
număr total de avioane ajunge la 960, din care
660 de recunoaştere •
A. Avioane de recunoaştere:
- Pentru 3 armate - 3 escadrile a 15
avioane - 45 avioane.
- Pentru 9 armate - 9 escadrile a 15
avioane - 135 avioane.
- Pentru 27 divizii infanterie - 27
escadrile a 15 avioane - 405 avioane.
- Pentru 3 divizii cavalerie - 2 escadrile a
15 avioane - 30 avioane.
- Pentru artileria grea - 3 escadrile a 15
avioane - 45 avioane.
B. Avioane de luptă:
- Pentru 2 grupuri a 6 escadrile - 12
escadrile a 15 avioane - 180 avioane.
C. Avioane de bombardament:
- Pentru 2 grupuri a 4 escadrile - 8
escadrile a 15 avioane - 120 avioane.
D. Aerostaţia:
- Câte o companie de aerostaţie cu 2
baloane la fiecare divizie de infanterie; în total,
27 companii cu 54 baloane.
Proiectul de organizare pentru aerodromuri
este detaliat prin referatul secret din 9 aprilie
1921 17 :
"Prin decretul lege de expropriere, o suprafaţă enormă de teren - înainte de a fi trecută definitiv la ţărani - este la dispoziţia statului ( ... )
Până azi nici unul din aerodroamele existente
nu este definitiv afectat Armatei şi sunt
contestate de alte autorităţi şi de particulari.
( ... )Este nevoie imperioasă de a avea câteva
terenuri vaste ca aerodroame strategice de bază,
ca teren de experimentare pentru bombardări
aeriene, tir aerian, luptă şi vânătoare şi ca reşe16

"'Idem, d. 271/1962, f. 201.
17
Idem, d. 326/1970, f. 87.

dinţă marilor unităţi aviatice în colaborare cu
celelalte arme ale corpului de armă respectiv, cu
care trebuie să facă, practic, exerciţii combinate.
Prin situaţia îngrijorătoare de peste frontierele de est şi vest ce, din nenorocire, va fi ameninţătoare încă pe mai mulţi ani viitori, unităţile
aviatice constituie azi primul eşalon de acoperământ şi, de fapt, prin caracteristicile sale
(extremă mobilitate şi efect moral) aviaţia constituie singurul mijloc de a ţine la respect inamici
înşiraţi de-a lungul unei frontiere de peste 3000
km, cu atât mai mult cu cât prin demobilizarea
recentă efectele trupelor terestre au fost reduse
foarte mult. Materialul aviatic în funcţiune fiind
extrem de redus şi pericolul ameninţând simultan la est şi vest, este nevoie ca escadrile întregi
să se deplaseze de la Nistru la Tisa sau viceversa
pe calea aerului, de-a curmezişul masivului
Carpatin şi nenumăratelor coame deluroase din
Moldova şi Basarabia, astfel că, fără aerodroame de bază şi intermediare, forţamentc s-ar produce pierderi de material pe cât de important, pe
atât de greu de procurat, pierderi cc uşor se pot
înlătura printr-o judicioasă organizare de staţiu
ni a căror amenajare nu antrenează cheltuieli
deosebite.
Este nevoie să se hotărască necesarul care,
deşi reprezintă un total de circa 4 OOO hectare în
tot teritoriul României Mari este neglijabil faţă
de totalitatea teritoriului expropriat (2 milioane
hectare numai în vechiul regat), defalcându-se
imediat terenurile necesare armatei pentru apă
rarea aeriană.
În urma unui studiu amănunţit şi îndelungat
Direcţia Aeronautică a întocmit proiectul după
care trebuie să se stabilească neîntârziat:
A. Aerodroame mari (baze strategice pentru
operaţii care, în timp de pace, servesc ca centre
de instrucţie). Suprafaţa minimă va fi de 80
hectare de fiecare aerodrom.
B. Aerodroame obicinuite, reşedinţe de unităţi aviatice, situate cam la fiecare capitală de
judeţ şi de-a lungul (şi înapoia) fronturilor deschise de la est şi vest, ca baze de supraveghere.
Suprafaţa acestora va fi de 25 hectare.
C. Staţiuni intermediare, situate mai ales în
regiunile dificile aviatice (dealuri şi munţi) la
distanţe între 40-80 kilometri una de alta,
indispensabile asigurării reuşitei raidurilor mari
în formaţiuni şi pentru aterisaje forţate.
Aerodroamele din categorie pot fi întreţinute
şi cu concursul autorităţilor civile din judeţ, iar
staţiunile mici vor fi islazurile obicinuite de
păşune la comuna vecină.
Condiţia principală ce determină alegerea
unei staţii de aterizare este de a fi pe reţelele de
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căi ferate şi şosele naţionale,
răsboiu.

pe care le

apără

la

( ... ) Determinarea zonelor opri te zborului se
va face de către o comisie a Marelui Stat Major.
În ceea ce priveşte apărarea aeriană a Capitalei şi aerodroamele necesare, se raportează:
Bucureştii, la 50 kilometri depărtare de
frontiera sudică şi centrul cel mai important al
României Mari trebuie să fie neapărat o bază
aeriană însemnată cu mijloace de apărare
antiaeriene desăvârşite pentru apărarea pe calea
aerului a numeroaselor stabilimente militare şi
instituţii, precum şi a populaţiei.
Tot Bucureştii constituie reşedinţa Grupului
II Bombardament, Grupului IV Recunoaştere,
Grupului VII Aerostaţie, a Arsenalului şi a
şcolilor tehnice inferioare care vor constitui
Institutul Aeronautic Militar.
Ministerul de Război nu are azi nici un
aerodrom, terenul de la Pipera fiind luat cu
chirie de la comuna Bucureşti până la 1 aprilie
trecut, loc destinat parcului naţional, iar terenul
de aterizare Cotroceni este, de fapt, câmpul de
exerciţii al Grănicerilor şi al celorlalte unităţi.
Aerodromul Băneasa al Ligii Aeriene este
insuficient (15 hectare) şi nu aparţine Ministerului de Război.
Am onoarea a propune ca aerodromul de
bază Bucureşti să fie obţinut la Dămăroaia.
(„ .) Deşi având o aviaţie creată de timpuriu
şi încercată în ultimele 3 campanii ale Neamului,
România nu are nici azi aerodroame strategice,
nici zone prohibite zborurilor particulare( ... )
Aceasta constituind întregul proiect de
organizare al aerodroamelor.
Localităţile menţionate la punctul B din
referat (reşedinţele pentru unităţi aviatice) erau
următoarele: Alexandria, Bazargic, Brăila,
Calafat, Huşi, Cislău, Comişani, Corabia,
Craiova, Cuza-Vodă, Găeşti, Giurgiu, Huşi,
Ploieşti, Râmnicu Sărat, Râmnicu- Vâlcea,
Roman, Roşiori, Târgovişte, Târgu Ocna, Târgu
Măgurele".

- acelaşi lucru este valabil şi pentru aviaţia de
bombardament;
- companiile de aerostaţie, fiind distanţate,
trebuie a avea fiecare un post de sondaj ix.
În cazul unei mobilizări ce se putea produce,
aceste posturi să fie repartizate astfel:
- un post pentru fiecare escadrilă de
recunoaştere (3 posturi);
- un post la grupul lupte ( l );
- un post la grupul bombardament ( 1);
- un post la fiecare companie aeriană (3 );
- un post rezervă ( l ).
Aeronautica militară dispunea, la sfârşitul
anului 1920, de 9 posturi de sondaj aerian (3
model italian, 5 model rus şi 1 model francez).
Aceste posturi erau în stare de funcţiune cu
personalul instruit corespunzător. Datorită instabilităţii politice din Ungaria şi Rusia şi a ameninţărilor potenţiale la adresa României, aviaţia
militară a avut - în primii ani din perioada interbelică- o organizare de război. Însă, din 1921 se
va trece la organizarea de pace, unităţile aviatice
fiind dislocate aproape în fiecare provincie a
ţării. Unităţile de aviaţie au fost dislocate
conform proiectului pentru organizarea aerodroamelor mari, care erau bazele strategice
pentru operaţii 19 : Grupul I recunoaştere la Iaşi,
Grupul II bombardament la Pipera-Bucureşti,
Grupul III vânătoare la Galaţi, Grupul IV
instrucţie la Tecuci, Grupul V recunoaştere la
Someşeni-Cluj,
Grupul de aerostaţie la
Pantelimon-Bucureşti, Escadrila de hidroaviaţie
în portul Constanţa, iar Grupul tehnic de
exploatare la Băneasa-Bucureşti.

L' ORGANISATION DE L' AVIATION
ROUMAINE PENDANT LA PREMIERE
DECENNIE D' ENTRE-GUERRES

Resume

următorul:

Au fur et â mesure, durant Ies millenaires, Ies
gens ont arrache de la nature, succesivement, Ies
mysteres du voi; de cette maniere, Ies
descendants d' Icar ont transforme le reve en
realite et ont reussi â dominer I' air. L' historique
de I' aviation a toujours represente un sujet d'
etude provocateur. La Roumanie a ete I' un des
premiers pays qui a dispose de I' aviation de
combat, capable â deployer des actes de lutte

- fiecare escadrilă de recunoaştere, găsin
du-se izolată, trebuie să aibă un post de sondaj;
- aviaţia luptă lucrând masat şi, găsindu-se în
unităţi mari, va avea un post de sondaj pentru
întregul front;

11
'

Directorul Superior al Aeronauticii, colonelul Rujinski, este cel care a semnat acest
proiect de organizare pentru aerodroame, şi
odată înaintat Ministerului de Război, el devine
punctul de referinţă în schema organizatorică
viitoare a Aeronauticii. Principiul urmat în
organizarea posturilor de sondaj aerian era
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Idem, d. 271/1962, f. 522.
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pendant la premiere guerre mondiale. C' etait le
merite des grands inventateurs roumains, de
reputat ion mondiale, comme Traian Vuia, Aurel
Vlaicu ou Henry Coandă. Cette oeuvre se
propose a mettre en evidence la contribution de
cette nouvelle categorie d' arme durant la
premiere guerre mondiale et, dans la meme
mesure, son progres d' entre-guerres, concretise
par la fondation de I' Industrie Aeronautique
Roumaine.
L' aviation a connu "I' epoque industrielle"
par la preparation et le deroulement de la
premiere guerre mondiale. L' avion, autrefois
une bizarrerie, este devenu une puissante
machine de guerre, tout d' abord utilisee pour la
surveillance de I' ennemi et la direction du tir de
I' artilerie, et plus tard elle a re1ţu des missions
de bataille aerienne, pour detruire Ies forces
vivantes, Ies moyens techniques et Ies forces
aeriennes ennemies.
Cet article decrit le mode d' organisation de
I' aviation roumaine pendant la premiere
decennie d' entre-guerres. Dotee insuffisamment et inferieure par rapport aux aeronautiques des Grands Pouvoirs combattants, I'
aviation roumaine
avec 130 pilotes,
surveillants aeriens, etc. - a joue un role
essentiel pendant la guerre. D' autrement, la
premiere guerre mondiale a influence
enormement le developpement prochain de I'
aviation. Apres la guerre, la configuration
geopolitique et sociale du monde s' est
profondement changee, fait qui a determine un
puissant developpement de la science et de la
culture, mais - surtout - de I' aviation. La
technique militaire a ete renouvelee et - en
derniere analyse - amelioree. Dans la periode
1919-1923, Ies avions uses ont ete remplaces
par des appareils equipes avec des moteurs plus
forts, produits par Ies memes fabriques.
Les performances de I' aviation roumaine, en
particulier pendant la premiere decennie d'
entre-guerres, ont ete exceptionnelles. Dans
cette periode, grâce â I' organisation bien etablie
de I' enseignement militaire aviatique et aux
materiels adequats, I' Ecole Aeronautique
Roumaine s' est imposee en Europe.
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ASPECTE PRIVIND SITUAŢIA MINOJUTĂŢII GERMANE DIN JUDEŢELE CARAŞ
ŞI SEVERIN IN ANII 1944-1948
Eusebiu-Marcel Narai'
Cuvinte cheie: minoritate, germani, deportări, Caraş, Severin.
Keywords: minority, Germans, Caras, Severin.

Germanii, colonizaţi în mare parte în secolul
al XVIII-iea, sub forma celor trei faze mari de
colonizare (caro lină, tereziană şi iozefină), au
creat cele mai importante şi complexe elemente
social-economice de pe actualul teritoriu al
Banatului. Administraţia habsburgică a urmărit
ridicarea nivelului cultural al regiunii, formarea
unei mentalităţi europene. Şvabii s-au acomodat
uşor în Banat, remarcându-se prin "personalitate", hărnicie, pricepere în meserii, bună
organizare şi toleranţă în raport cu alte etnii,
religii, limbi, obiceiuri şi tradiţii populare
specifice Banatului. Germanii au convieţuit la
marile sărbători ale românilor, ungurilor şi
sârbilor. Satele germane au fost mai numeroase
in centrul şi nord-vestul regiunii, în zonele
miniere şi forestiere montane. Aportul economic
german în Banat este evident în privinţa canalizării râurilor, impactului asupra agriculturii
(ferme-model), mineritului, siderurgiei, etc.
Sistematizarea teritoriului este vizibilă şi în
prezent în majoritatea satelor germane, iar pe
baza atelierelor şi manufacturilor germane s-au
construit numeroase fabrici, unele rămase ca
intreprinderi bănăţene de tradiţie (de exemplu,
Fabrica de bere din Timişoara)I.
Cauze militare şi religioase, determinate de
necesitatea întăririi graniţelor şi crearea unei
mase de populaţie catolică pe care să se sprijine
monarhia habsburgică, au condus la o colonizar~ masivă a Banatului cu populaţie germană 2 •
In prima perioadă a colonizărilor absolut
toate coloniile germane şi de alte neamuri aduse
de austrieci au fost aşezate în satele româneşti,
alături de români, sau imediat după ce românii
au fost evacuaţi forţat din satele lor şi mutaţi în
arealele deluroase, montane şi mlăştinoase.
Marile colonizări din Banat au început şi s-au
încheiat cu stăpânirea habsburgică.
'Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere,
Istorie şi Teologie, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4,
e-mail: mnarai@yahoo.com.
1
Remus Creţan, Etnie, confesiune şi opţiune electorală în
Banat, ed. a li-a, Timişoara, Editura Universităţii de Vest,
(2006), 30-31.
2
Ibidem, 71.

Pentru întreg secolul al XVIII-lea, în funcţie
de numărul coloniştilor şi de localităţile
repopulate sau nou înfiinţate, Şt. Manciulea
împarte aşezarea sau colonizarea şvabilor în trei
perioade specifice:
a) colonizări realizateîntre 1711-1740;
b) colonizări produse între 1740-1780;
c) colonizări efectuate între 1780-1792.
Istoricul german F. Krauter (1929) distinge
tot trei perioade majore de colonizare în Banat:
a) după 1722;
b) după războiul austro - turc de şapte ani;
c) sub conducerea lui Iosif li (după 1764).
Cel mai rar folosit a fost primul sistem,
majoritatea satelor prezentând un maxim de
populaţie din punctul de vedere al autorităţilor
austriece. Al doilea sistem era incorect pentru
români, populaţia autohtonă fiind deplasată de
cele mai multe ori spre satele româneşti din
zonele mai înalte. "Surplusul" de teren necesar
satului a fost măsurat topografic şi cedat
coloniştilor. Se alegeau "aşezările de pădure"
("Waldsiedlungen") ale băştinaşilor români,
aşa-numitul "Uberland" (surplus de teren) fiind
atribuit coloniştilor 3 •
Administratorul habsburgic Hildebrand a
preferat ultimul sistem, înfiinţând numeroase
comune noi. S-a constatat că doar după
asocierea la domnie din 1764, când Iosif II este
numit coregent sau Mitregent, respectiv asoci,.at
la domnie, colonizările au fost mai intense. In
numai patru ani (1764-1767), au fost înfiinţate
21 de sate, dar anul cel mai bogat în colonizărt a
fost 1771, când se construiesc 12 sate. In
intervalul 1765-1785 sunt înfiintate 64 de
localităţi, cu aproximativ 50.000 de.colonişti.
La 1768, Clary de Altringen devine guvernatorul provinciei şi efectuează o nouă împărţire a
moşiilor coloniştilor, continuând opera de
secare a mlaştinilor pentru obţinerea terenurilor
arabile, contribuind astfel la condiţii mai bune
de sănătate şi de igienă a populaţiei. Acţiunile de
canalizare şi de desecare continuă cu forţă de
muncă românească, şi mai puţin germană.
3

Ibidem, 72.
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Colonelul Papilla precizează că în Regimentul Valaho - Illir nu se puteau efectga
colonizări, populaţia fiind suficientă numeric. In
judeţul Caraş a predominat "regularea" comunelor, fenomen activ în anii 1784-1796. Perioada
1790-1848 se caracterizează nu atât prin
numărul celor aduşi, cât prin sporirea naturală a
populaţiei germane şi mai ales prin migraţiile
interne. Acest ultim fenomen a dus la o nivelare
a numărului populaţiei diferitelor sate şi la întă
rirea elementului german în satele cu populaţie
mixtă, în carf germanii au pătruns prin forţa lor
economică. In Banat au fost aşezaţi germani şi
ln perioada dualistă, dar în măsură mult mai
mică decât în secolul anterior4 •
Începând cu anul 1890 are loc o puternică
emigrare a germanilor din Câmpia Banatului
spre Germania şi SUA, fapt care a influenţat
scăderea numărului germanilor. Situaţia numerică şi ponderea germanilor, la nivel de comitate,
în anul 1900, indică o concentrare mai mare a
acestora în Torontal şi în Timiş.
La finele secolului al XIX-iea, din totalul
populaţiei
Banatului (I, 18 milioane de
persoane), germanii reprezentau principala
minoritate a provinciei (35,1%). Cea mai mare
frecvenţă o înregistrau germanii din comitatul
Torontal (47,5%), dar nu au fost în majorita,_te
absolută în nici un comitat din Banat. In
comitatul Arad au fost cel mai slab reprezentaţi
( 11,8% ). Cu toate că au avut ponderea cea mai
mare în Torontal, au fost mai concentraţi în
Timiş (circa 138.000 de persoane) 5 •
Numărul şi frecvenţa

Repartiţia pe direcţia est-vest a germanilor în
Banat este redată după cum urmează:
În anul 1900, în sudul Culoarului Timiş Cerna oraşul Orşova a reprezentat unica localitate cu majoritate germană. În 1733 sunt
aşezate primele familii de germani la Orşova.
Prima colonie germană în zonă a fost
Mullenbach (Schabendorf), sat construit în anul
1723; a dispărut în anul 173 7, după incursiunile
turceşti. Prin modernizarea incipientă a staţiunii
balneare Băile Herculane, în sec. al XIX-iea,
sunt atrase circa 100 de familii de şvabi. În jurul
anului 1900, germanii nu mai reuşesc să deţină
nici măcar majoritatea relativă a localităţii
balneare, care a devenit mixtă: germano româno - maghiară.
În arealul românesc Teregova - Brebu au fost
create patru sate germane, respectiv Brebu Nou,
Gărâna, Lindenfeld şi Sadova Veche. În Gărâna
şi Brebu Nou germanii au sosit din Boemia în
anul 1828. Din Sadova Veche, românii au fost
mutaţi în Sadova Nouă (în anul 1830), fiind
amplasaţi în locul lor germani din Brebu Nou şi
Gărâna. Lindenfeld era un sat pur german, deşi,
din punct de vedere numeric, au fost puţini (doar
261 de persoane). Localitatea Lindenfeld a luat
fiinţă în anul 1827, cu populaţie de pemi (germani din Boemia). Alături de pemi, la 1833 sunt
aşezaţi şi germani din Suabia. În comparaţie cu
germanii din spaţiul de câmpie, germanii din
Boemia erau specializaţi în domeniul forestier

germanilor, la nivel de comita te, în anul 1900

Nr. crt.

Comitatul

Populaţia totală

1.

Caraş-Severin

2.
3.
4.

Timiş

443.001
359.156
201.679
178.691

Torontal
Arad

' Ibidem. 72-74; despre colonizări pe larg vezi dr. Otto
Greffner, Şvabii (germanii) din Banat - o scurtă istorie,
Arad, f. e„ ( 1994), 31, 38, 46, 48, Traian Simu,
Colonizarea şvabilor în Banat, Timişoara, Tipografia
"Banatul", ( 1924), 5-51, Georg Hromadka, Scurtă cronică
a Banatului mo11ta11, Oradea, Imprimeria de Vest R.A.,
( 1995), 28, 30-43, Emile Botiş, Recherches sur la
populat ion fram:;aise du Banat, Timişoara, f. e„ ( 1946),
13-14, 16-19, Ioan Haţegan, Populaţie şi habitat în
Banatul secolelor XVIII-XX, ActaM Napocensis (în
continuare AMN), Cluj-Napoca, 32 (II}, ( 1995), 170-172,
Erwin Josef Ţigla (coord.), Germanii din Banatul montan,
Reşiţa, Editura lnterGraf, (2003), 19-24.
5
Remus Creţan, op.cit„ 74-75.
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Germani
Nr.
55.256
137.859
95.795
21.035

Germani
%
12,5
38,4
47,5
11,8

(Gărâna, Brebu Nou) şi în creşterea animalelor
(Sadova Veche, Lindenfeld) 6 •
Culoarul Caransebeş - Lugoj şi valea
Bistrei. Germanii colonizaţi în această zonă au
fost specializaţi în domeniile siderurgic
(Ferdinand), exploatări forestiere (Caransebeşul
Nou) şi roci de construcţie (Rusca Montană).
Primii germani au fost aşezaţi în Caransebeş la
1721, alte valuri importante urmând abia în anul
1807 la Ferdinand, după înfiinţarea "Uzinelor

<>Ibidem, 75.

de Fier". Denumirea provine de la împăratul
Ferdinand, satul fiind numit- din anul 1849 Bemhegy, nume impus de maghiari după
patronimicul generalului Iosif Bem. Nu trebuie
omis că numele vechi al actualului oraş Oţelu
Roşu este Bistra, aşezarea fiind românească
până la începutul secolului al XIX-iea. În
Caransebeşul Nou au sosit două valuri
succesive de germani: primul în anul 1814, cel
de-al doilea - la 183 ?7.
Arealul Lugojului. Înfiinţarea Lugojului
German a determinat sosirea unor valuri
succesive de colonişti germani în perioada
1718-1 725. Locali tă ţi le Darova, Petroasa Mare,
precum şi Bethausen, situate pe valea Begăi,
dispuneau de o majoritate germană încă din sec.
al XIX-iea. Satul Nădrag, locuit în sec. al XVIIIlea de români şi germani, primeşte un alt
contingent de germani la 1866. Cu toate aceste
eforturi de a amplasa forţă de muncă de origine
catolică, germanii au format doar o majoritate
relativă. Petroasa Mare (sau Vecshaza, în
documentele maghiare) a fost cea mai recentă
colonie germană (perioada 1880-1890). În anul
1900, o frecvenţă ridicată a germanilor este
întâlnită şi în localitatea Sălbăgel (33% )K.
Depresiunea Făgetului nu avea în 1900 nici
o localitate cu peste 500 de germani. În Făget
(18,3% germani) infiltrările germane au început
abia în perioada dualistă. În cartierele-colonii
formate în jurul fabricii de sticlă din Tomeşti
germanii deţineau doar un sfert din totalul
populaţiei localităţii 9 •

Banatul mo11ta11 s-a caracterizat prin puţine
întemeiate de germani (Steierdorf,
Brezon, etc.); comunităţi importante de şvabi au
fost, însă, amplasate în anumite localităţi
aşezări

româneşti şi sârbeşti 10 •

Arealul Bocşa - Reşiţa. Anii de colonizare
a germanilor în această zonă au fost
corelaţi perioadei de colonizare carotină. La
1722 sunt aşezaţi primii germani din Dognecea
(Doknachka ), iar în anii următori ( 1726-1740)
sunt amintiţi coloniştii din Ocna de Fier şi Bocşa
Montană (Deutsch Bogsan). Cei din urmă
trebuiau să valorifice fierul şi să producă
mangalul necesar siderurgiei reşiţene. Germanii
din Tirol (germani tirolezi) sunt aşezaţi la 18121814, iar în Surducu Mare au sosit muncitori
germani la cariera de piatră. La Văliug, ca şi la
Gărâna, sunt aşezaţi boemi specializaţi în munca
incipientă

7
Ibidem, 75-76.
" Ibidem, 76.
9
Ibidem.
1
" Ibidem.

la pădure. În Reşiţa Montană şi în Cuptoare Secu germanii erau majoritari până pe la 1940 11 •
Spaţiul geografic Oraviţa - Anina, prin
caracterul său mini~r, a atras populaţie germană
încă din anul 1718. In 1900, numai două aşezări
umane aveau majoritate germană: Steierdorfa11ina (66,3%) şi Oraviţa (52,7%). Germanii
formau nuclee mărunte şi în alte localităţi industriale şi agricole importante (Sasca Montană,
Oraviţa Română şi Forotic, Ciclova Montană,
Cacova şi Vărădia), acoperind sub aspect geografic sectoare importante din Depresiunea
Oraviţei şi Dealurile Tirolului. La minele de la
Ciudanoviţa, populaţia germană a fost angrenată
mai ales în funcţii de conducere. Colonizările
germane datează din timpul lui Carol VI,
Oraviţa numărându-se printre cele mai vechi
localităţiA colonizate cu germani din Banat
( 1718). In perioada caro lină, au fost aduşi
germani şi în satele: Hauerdorf (lertof), Ciclova
Montană, Macovişte, Prostean (Broşteni) 1720, respectiv Rusova- 1723. În 1724, sosesc
transporturi de colonişti în satul Potoc, iar în
anul 1725 în Petrilova 12 •
Arealul montan sudic (dunărean) a fost sărac
în elemente germane. Localităţile Moldova
Nouă şi Berzasca prezentau nuclee de circa 300
de germani, în anul 1900. În această zonă,
colonizările habsburgice au avut loc astfel: 1721
- Bosheshena (Pojejena), 1722 -Moldova Nouă
şi Radimna, 1723 - Divici şi 1724 - Liubcova.
După 1730, această zonă s-a caracterizat prin
puţine contingente de colonişti, specificul
acestei perioade fiind deplasarea unui mare
număr de colonişti din centrele vechi în oraşele
sau târgurile unde erau mai numeroşi. Migraţia
s-a produs şi pe fondul neînţelegerilor cu
populaţia sârbească din respectivele localităţi.
Germanii din Hauerdorf au migrat în Oraviţa, iar
germanii din Petrilova, Liubcova, Pojejena,
Radimna şi Potoc au fost atraşi de oraşul
Vârşeţ 13 •

Germanii din Banat sunt numiţi şvabi
întrucât cel mai important segment al acestei
etnii provine din Suabia Bavareză şi
Wurttemberg. În general, ocupaţiile de bază ale
populaţiei germane sunt cultura plantelor,
creşterea vitelor, meşteşugăritul, activităţile în
industrie, etc. 14 •
Este interesant de urmărit şi organizarea
oolitică a şvabilor bănăţeni în perioada 191911
12
13

1
'

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

76.
76-77.
77.
82-83.
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1944. Astfel, cele

două grupări

politice ale
"radicalii", alcătuite la
începutul anului 1919, primii reticenţi faţă de
unirea cu România, iar ceilalti favorabili, au
continuat să rămână separate. Î~ cadrul adunării
de la 1O august 1919 s-a discutat şi despre
activitatea Partidului Naţional German Şvăbesc (Deutsclz - Sclzwăbische Volkspartei).
În mai 1920, "moderaţii", în frunte cu Kaspar
Muth, au format Partidul Şvăbesc al Autonomiei
(Schwiibisclze Autonomie - Partei), la care au
aderat şi Karl von Moller, dr. Iosif Gabriel,
Peter Schiff din Partidul Naţional German Şvăbesc. La 13 martie 1921 ambele partide au
acceptat constituirea Comunităţii Naţionale
Germane - Şvăbeşti (Deutsch - Schwăbische
Volksgemeinschaft), având ca preşedinte pe
Kaspar Muth. Comunitatea trebuia să reprezinte
interesele naţionale şi politice ale tuturor
şvabilor, ocupându-se de problemele vieţii
economice şi religioase, de învăţământ şi
cultură. Organul central era Consiliul Naţional
German - Şvăbesc (Deutsch - Schwăbischer
Volksrat). Structura organizatorică consta din
patru regiuni (Ga11): Timiş - Torontal, Arad,
Caraş - Severin şi Satu Mare, care aveau 22 de
organizaţii cercuale şi 173 organizaţii locale 15 •
Ideea constituirii unei singure organizaţii
politice a germanilor din România exista încă
din 1918, din faza discuţiilor pentru adeziune la
unire. La 8 iunie 1919 s-au desfăşurat la Sibiu
lucrările unei conferinţe care a hotărât formarea
unei organizaţii unice a germanilor din România. Declaraţia adoptată sublinia loialitatea
faţă de noua patrie şi hotărârea de a participa la
consolidarea ei pe baza rezoluţiilor de la Alba
Iulia. Acum s-au pus, de fapt, bazele viitoarei
Uniuni a Germanilor din România, organizaţie
naţional-politică a minorităţii germane din ţara
noastră. Următorul pas l-a constituit reuniunea
de la Timişoara, din 6 septembrie 1919, care a
adoptat un program electoral comun al tuturor
germanilor din România.
Programul, care avea 16 puncte, debuta prin
reafirmarea unităţii politice a germanilor din
România şi prin recunoaşterea solemnă a
apartenenţei lor la statul român. Delegaţii
adunaţi au hotărât că baza activităţii politice a
germanilor din România erau hotărârile de la
Alba Iulia şi, în consecinţăl- preconizau
extinderea lor asupra întregii ţări. In continuare,

şvabilor, "moderaţii" şi

i; Vasile Ciobanu, Organizarea naţional-politică a germanilor din România ( 1919-1944). Anuarul Institutului de
Cercetări Socio-Umane (în continuare A!CS), Sibiu, II,
(1995), 122 - 123.
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se cerea garantarea prin Constituţie a dreptului
de organizare a acestei minorităţi naţionale ca
"naţiune unitară". De aici decurgeau celelalte
deziderate: dreptul de a pune impozite asupra
conaţionalilor,
autonomie
administrativă
municipală şi comunală, dreptul de folosire a
limbii materne în toate domeniile vieţii publice,
egalitate şi autonomie pentru biserici (catolică şi
evanghelică) şi şcoli, libertatea folosirii denumirilor germane pentru localităţi şi a drapelelor
proprii. O altă categorie de prevederi cuprindea
interese mai largi, cum era includerea în
Constituţie a libertăţii presei, a întrunirilor şi
asocierii. Ultimul punct din program prevedea
constituirea fracţiunii parlamentare a germanilor
din România, colaborarea ei cu alte grupări din
forul legislativ fiind limitată la partidele care se
pronunţau pentru aplicarea tuturor prevederilor
rezolutiilor de la Alba Iulia 16 •
În ~eptembrie 1921 s-a constituit Uniunea
Germanilor din România ( Verband der
Deutsclzen in GrojJrumănien) cuprinzând comunităţile din întreaga ţară. Preşedintele Uniunii a
fost ales Rudolf Brandsch, care a deţinut această
funcţie până în 1931. La 21 noiembrie 1919 un
grup de 21 de deputaţi şi senatori au constituit
Partidul Naţional German din România Mare
(Deutsche Volkspartei in Grossrumănien ), care
erai- de fapt, o facţiune parlamentară.
In 1920 au fost aleşi deputaţi în Banat socialiştii germani IosefMayer şi Franz Geistlinger 17 .
În deceniul al treilea, germanii din România
şi-au menţinut, în general, unitatea politică,
chiar dacă au existat uneori dispute vii în
privinţa tacticii de urmat. Totuşi, s-au produs şi
unele dizidenţe. De pildă, în 1925, Partidul
Naţional Liberal a reuşit să atragă o grupare a
şvabilor, în frunte cu deputatul Michael Kausch.
Tot acum îşi are începuturi le şi mişcarea
nazistă, care, după 1930 şi îndeosebi după 1933,
a luat un avânt puternic, ajungând să acapareze
conducerea germanilor din România. Iniţiatorul
mişcării naziste în rândurile minorităţii germane
a fost Fritz Fabritius, căpitan în rezervă.
Începând din 1931, Fabritius a făcut eforturi
pentru extinderea mişcării în Banat, găsind
audienţă la unele cercuri de nemulţumiţi şi la
tinerii şvabi reveniţi de la studii din Germania.
La sfârşitul anului 1931 Karl von Moller
constituise o grupă a mişcării la Jimbolia şi se
proclamase conducător (Gauleiter) pentru
Banat.

17

Ibidem, 124.

Cu ocazia celei de-a zecea aniversan a
intitulată, din august 1931, de
"reînnoire" (Erneuerungsbewegung), la 21 mai
1932, Fabritius i-a dat o nouă denumire:
Mişcarea Naţional - Socialistă de Întrajutorare a
Gennanilor din România ( Nationalso:::ialistisc/1e
Se/ bsthilfebeweg1111g
der
Deutschen
in
R11111ănien - NSDR), proclamând-o partid politic. Programul era de inspiraţie nazistă. Astfel,
se prevedea: "unitatea culturală a tuturor germanilor de sânge din lume", "educarea tuturor
germanilor din România în spiritul de a gândi, a
simţi şi a acţiona naţional-socialist", adoptarea
principiului Fi.ihrerului în rândul comunităţii
germanilor din România, lupta contra marxismului ş.a. Se introduceau munca tineretului în
tabere şi "tribunalele populare de arbitraj şi
onoare" 18 •
În rândurile şvabilor au existat, de asemenea,
mai multe curente politice. La alegerile pentru
Consiliul Naţional Şvab, din martie 1933, au
participat Frontul Unităţii Germane (Deutsche
Einheitsfront), având ca lideri pe Kaspar Muth,
Franz Krăuter, Emmerich Reitter, care
reprezentau pătura mai bogată şi o parte a
intelectualităţii, Partidul Naţional al Tinerilor
Şvabi (Jungschwăbische Volkspartei), care
reprezenta interesele păturilor mijlocii, condus
de Hans Beller, şi NSDR, condus de A. Minnich.
Rezultatul alegerilor a indicat următorul raport
de forţe: Frontul Unităţii - 45,8% din voturi,
tinerii şvabi - 32,5%, iar NSDR - 21,7%.
Preşedintele Consiliului a fost ales K. Muth 19 •
În iunie 1935 Fritz Fabritius a fost ales
preşedinte al Uniunii Germanilor din România
( Verband der Deutschen in Rumanien), iar în
octombrie 193 5 s-a adoptat un nou program al
organizaţiei, în care naziştii şi-au impus punctul
lor de vedere. Programul sublinia că toţi germanii din lume constituie un popor, dar cei din
România se declarau totodată loiali patriei lor.
Se prevedea "reînnoirea" vieţii interne a comunităţii germanilor din România şi asigurarea
spaţiului lor vital. Unitatea comunităţii era
accentuată prin anularea autonomiei pe care o
avuseseră până atunci diferitele grupări din
provincii faţă de conducerea Uniunii. Se
accentua asupra necesităţii unor relaţii de
lncredere cu poporul român şi se releva din nou
că baza drepturilor germanilor din România o
constituiau hotărârile de la Alba Iulia, tratatul
pentru apărarea minorităţilor şi declaraţiile
mişcării,

făcute cu ocazia aderării germanilor din
România la Unire.
Comunitatea Naţională a Germanilor din
România ( Volksgemeinsclzaft der De11tsche11 in
Rumănien ), cum se numea acum fosta Uniune a
Germanilor din România, cuprindea pe oricare
german din ţară care era de acord cu programul.
Ca structuri organizatorice existau organizaţia
locală (Ort), cercuală (Kreis) şi provincială
(Gem). În fruntea Comunităţii era Fritz Fabritius,
ca "preşedinte al ţării" ( landesobmann ). El
numea pe şefii oficiilor create pc domenii de
activitate şi pe preşedintele facţiunii parlamentare. In locul consiliilor din fiecare provincie se
înfiinţau consilii regionale (Gaura te), abrogându-se erogramele diferitelor comunităţi pe
provincii. Intre Comunitate şi Partidul Naţional
German din România (DVR) au urmat vii polemici, acesta din urmă nerecunoscând programul
din 1935 20 .
În 193 7, la Timişoara, a luat fiinţă Partidul
German (DVR), cu numai 1.250 de membri, dar
cu tendinţe evidente de dezvoltare, care avea să
fie recunoscut oficial de guvern. Organizaţiile
lui, ca şi cele de tineret, "Jugenb1111d ", s-au
răspândit şi în mediul rural. Partidul începe să
desfăşoare propagandă antiromânească: "Unde
pune şvabul plugul, acel pământ se va face german'', dar el speculează, totodată, şi sentimentele antievreieşti ale românilor: "România e a
românilor, jidanii să plece în Palestina" 21 •
Berlinul a decis să realizeze de urgenţă
unirea Comunităţii Naţionale cu Partidul
Naţional sub controlul său. Misiunea i-a revenit
fostei referente din Ministerul de Aprovizionare
al Reichului, Edith von Cohler, venită la
Bucureşti în toamna anului 1938, ca agent
secret. La 27 octombrie 193 8 s-a semnat protocolul de unificare prin care Partidul Naţional
German din România (DVR) se integra în
Comunitatea Naţională a Germanilor din
România (Volksgemeinschaft der Deutschen in
Rumanien). Alfred Bonfert devenea locţiitorul
lui Fritz Fabritius, iar ceilalţi fruntaşi ai partidului său primeau şi ei funcţii de conducere 22 •
De un interes deosebit din partea presei s-a
bucurat adunarea politică a şvabilor bănăţeni,
desfăşurată la Timişoara în ziua de 6 noiembrie
1938, cu participarea a 1.200 de delegaţi. Scopul
politic principal al adunării era fuzionarea celor

20

"lbidem.126-127.
19
Ibidem. 128.

Ibidem. 129.
Problema iugoslavă. Studii

şi marginalii, coordonator
Silviu B. Moldovan, Timişoara, Editura Meridian 21
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două facţiuni

germane ( Volksgemeinschaft şi
Volkspartei). Cu această ocazie au fost
formulate pretenţiile etnicilor germani din
Banat: "să fim cetăţeni de gradul I, egali cu
românii; să avem şcoli cu învăţători germani,
primari şi notari germani; să ne administrăm
singuri şi în graiul nostru" 23 .
In pregătirea expansiunii spre sud-estul
Europei, Hitler a ordonat nazificarea tuturor
grupelor de germani din străinătate. România
juca un rol deosebit în planurile Reichului nazist
şi i s-a acordat o atenţie sporită. În ianuarie 1939
germanii din România, în grup, au intrat în
partidul creat de Carol II, Frontul Renaşterii
Naţionale (FRN), dar numai pentru ~-şi putea
desfăşura amintita activitate politică. In acelaşi
an, cu ocazia înfiinţării organizaţiei Frontul
Muncii Naţionale (Nationale Arbeitsfront NAF), s-a depus jurământ faţă de Fritz Fabritiu,s,
aşa cum în Germania se presta faţă de Hitler. In
mai 1939, Wolfram Bruckner scria Ministerului
de Externe german că NAF era "mişcarea de
reînnoire". Membrii săi erau împărţiţi în echipe
active (cei până la 40 ani) şi membri simpli
(peste 40 de ani), mai ales industriaşi,
comercianţi, care plăteau sume mari. La sfărşitul
anului 1939, Fritz Fabritius a fost înlocuit de
forurile de la Berlin cu dr. Wolfram Bruckner 24 .
Curând după venirea generalului Ion
Antonescu la conducerea României, la 22
octombrie 1940, a fost încheiată o convenţie
româno-germană, prin care nemţii din sudul
Bucovinei şi cei din Dobrogea primeau dreptul
de a se stabili în Reiclz, dar de prevederile ei
făceau uz şi unii dintre germanii din Vechiul
Regat, însă proporţia acestora a fost redusă,
comparativ cu cea a celor emigraţi din
provinciile menţionate. Pe de altă parte, în 1940,
în Banat şi în Transilvania majoritatea şvabilor
şi saşilor au rămas pe loc.
La o lună după semnarea convenţiei,
germanilor din România li s-a admis dreptul de
a se constitui într-un grup etnic învestit cu
personalitate juridică, ce funcţiona în cadrul
statului român, potrivit stipulaţiilor decretuluilege nr. 3883, din 20 noiembrie 1940. Din
această organizaţie făceau parte toţi germanii
din România. Ea înlocuia de fapt Deutsche
Volksgemeinschaft, iar conducerea Grupului a
fost încredinţată lui Andreas Schmidt, graţie
sprijinului ce i-a fost acordat de către Hans Otto

23
Vestul, Timişoara, anul IX, nr. 2260, I O noiembrie,
(1938), I, 6.
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Roth şi de către ministrul german la Bucureşti,
Wilhelm Fabricius.
Cadrul juridic al organizaţiei a fost ulterior
completat prin decretul-lege m: 3097, din 7
noiembrie 1941, care punea bazele reorganizării
învăţământului german din România. În
conformitate cu acest decret-lege, Grupul Etnic
German avea dreptul de a înfiinţa şi conduce
şcoli de grad primar şi secundar, teoretic şi
practic, şi institute de educaţie germană de orice
categorie, de a pregăti corpul învăţătorilor şi
profesorilor, de a întocmi programe analitice,
regulamente şcolare şi de examinare, de a
propune - spre confirmare - numirea,
definitivarea, reintegrarea, disciplinarea şi
pensionarea membrilor corpului didactic.
Şcolile germane erau şcoli publice, iar membrii
corpului didactic aveau aceleaşi drepturi şi
îndatoriri ca şi membrii corpului didactic român.
Personalul era plătit de stat. Ministerul Educaţiei
Naţionale, Cultelor şi Artelor se angaja să ofere
burse şcolarilor germani, proporţional cu
numărul lor faţă de numărul celor români din
aceeaşi categorie 25 .
În condiţiile din toamna lui 1940, când
nemţilor le-a fost permis să îşi constituie această
instituţie, ei obţineau de drept posibilitatea de a
propaga ideologia hitlerismului în România,
deoarece decretul-lege nr. 3883, din 20 noiembrie 1940, stipula, la art. 3, că reprezentantul
voinţei naţionale a membrilor Grupului Etnic
German era Partidul Naţional - Socialist
German (N.S.D.A.P.). Pus sub oblăduirea acestuia, el a devenit un element independent faţă de
instituţiile administraţiei româneşti, dedându-se,
nu rareori, la agresiuni împotriva lor. Autorităţile administrative conduse de şvabi nu mai
executau ordinele organelor superioare româneşti, dacă nu primeau încuviinţare de la liderul
Grupului Etnic German. Ele au întocmit un
recensământ al populaţiei de origine germană,
cu care prilej şvabii din Banat au acceptat în
rândurile lor persoane de orice origine, mai
puţin pe evrei, înscriindu-se la început în special
bulgarii şi ungurii din zonă .
Curând după constituirea Grupului Etnic
German, membrii acestuia au pus la cale diverse
acte de agresiune împotriv'! autorităţilor
administraţiei locale româneşti. In comunele cu
populaţie preponderent germană, toţi funcţi9narii români au fost îndepărtaţi din posturi. In
decembrie 1940, conducerea Grupului Etnic
26
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German a început recrutarea şvabilor pentru
organizaţia Todt şi pentru trupele SS. Ea
urmărea, totodată, obţinerea autonomiei politice
şi administrative a Banatului, lansând diverse
manifeste cu asemenea conţinut. Pe această cale,
populaţia de origine română era tot mai frecvent
jignită în sentimentele ei naţionale. Pe de altă
parte, şvabii au acaparat, în perioada "românizării", averile evreilor din judeţul Timiş Torontal, ca şi din alte părti ale Banatului şi din
Transilvania. În sălile lo~ de clasă, nemtii au
înlocuit tabloul regelui Mihai cu cel al lui Hitler.
Apoi, începând din aprilie 1941, o dată cu agresiunea împotriva Iugoslaviei, mulţi şvabi din
Banat au pătruns cu trupele germane în această
ţară, sustrăgându-se astfel de la efectuarea
serviciului militar în armata română 27 .
În judeţul Braşov se desfăşura o propagandă
pentru susţinerea autonomiei Ardealului şi a
întregului Banat, sub protectorat german; într-o
serie de sate din Banat au avut loc întruniri
neautorizate, marşuri şi exerciţii de instrucţie la
câmp, iar întrunirile culturale aprobate de
autorităţi se transformau în manifestaţii politice,
precum au fost cele din comunele Darova şi
Teregova, judeţul Severin; în judeţele Arad,
Caraş, Severin şi Timiş - Torontal, numeroşi
tineri şvabi se înrolaseră în armata germană,
fiind instruiţi în unităţile militare ale Wehrmacht
- ului din regiune. Traficul ilegal de frontieră şi
contrabanda nu au putut fi stopate nici mai târziu
de autorităţile româneşti. Direcţia Poliţiei de
Siguranţă relata, în nota asupra evenimentelor
din săptămâna 13-19 ianuarie 1944, că în
regiunea portului Moldova Veche, judeţul Caraş,
exista o companie germană de artilerie
antiaeriană, ai căror soldaţi se ocupau cu diferite
contrabande, expediind de aici alimente, cu
ajutorul marinarilor de pe vasele germane, care
aduceau, în schimb, zaharină, brichete şi alte
bunuri, plasându-le în regiune. Se ducea o
adevărată luptă între organele vamale şi soldaţii
nemţi,
care adesea insultau şi bruscau
santinelele româneşti din port. Dintre abaterile
de ordin economic săvârşite de membrii
Grupului Etnic German, menţionăm doar
cererea şvabilor din Anina de eliminare a
muncitorilor de origine română de la "Uzinele şi
Domeniile de Fier din Reşiţa" 28 .
La 4 martie 1942, ordinul confidenţial nr.
14665, semnat de ministrul Afacerilor Interne,
generalul de corp de armată D.I. Popescu,
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comunica, spre executare, prefecturilor din
judeţele Alba, Arad, Bihor, Braşov, Caraş, Cluj Turda, Făgăraş, Hunedoara, Mehedinţi, Severin,
Sibiu, Târnava Mare, Târnava Mică şi Timiş Torontal, inspectorilor generali administrativi,
Inspectoratului General al Jandarmeriei, Direcţiei Generale a Poliţiei şi Prefecturii Poliţiei
Capitalei, iar spre ştiinţă celorlalte instituţii, că,
în urma raportului înaintat mareşalului Ion
Antonescu asupra cazurilor de dezertare sau de
fugă clandestină peste frontieră a tinerilor
germani din România, conducătorul statului a
ordonat ca: I) Toţi cei fugiţi peste frontieră să fie
consideraţi dezertori şi să suporte toate consecinţele legale; 2) Să fie preveniţi membrii Grupului Etnic German că nu se va acorda nici un
fel de amnistie şi că nu se va face nici o abatere
de la legi în privinţa celor fugiţi, precizările de
mai sus trebuind să fie aduse la cunoştinţa
populaţiei germane din judeţele respective 29 .
Deşi guvernul român a încercat să limiteze
acţiunile de independenţă ale nemţilor din
România, el a fost nevoit, totuşi, să accepte, sub
presiunile ce au venit de la Berlin, o seric de
concesii. La 12 mai 1943, a fost semnată la
Bucureşti o convenţie româno-germană referitoare la înrolarea cetăţenilor români de origine
germană în formaţiunile militare ale Reichului.
Potrivit punctului 1, alineatul 2, din capitolul I,
persoanele ce se înrolau în armata germană
păstrau cetăţenia română şi toate drepturile cc
decurgeau din ea. După semnarea convenţiei, pe
teritoriul Transilvaniei şi Banatului au început
recrutări forţate pentru SS, timp în care, pe de
altă parte, nemţii rămaşi în ţară au continuat să
desfăşoare propagandă
pentru autonomia
teritoriilor în care trăiau şi se aflau în majoritate,
susţinând lozinca DONAU - LAND. In baza
acordului din 12 mai 1943, circa 60.000 de
bărbaţi, membri ai Grupului Etnic German din
România, au plecat în Reich, angajându-se în
serviciile formaţiunilor SS sau în industria de
război a Germaniei, după cum rezultă dintr-o
sinteză a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri,
din 31 august 1944.
Mulţi dintre saşii din Transilvania şi şvabii
din Banat nu au dat curs favorabil cererii
Berlinului de a se înrola în armata Reichului. În
urma dezvoltării ofensivei sovietice pc frontul
de răsărit, s-au înregistrat tot mai numeroase
cazuri în care membrii Grupului Etnic German
căutau să se disocieze de această organizaţie,
lipsind de la şedinţele ei, sub diferite pretexte.
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Îndeosebi muncitorii şvabi din Reşiţa făceau o
vie opoziţie faţă de organizaţia Grupului Etnic
German, refuzând să mai plătească chiar
obişnuita cotizaţie. Pc de altă parte, voluntarii
saşi şi şvabi din armata Reichului veniţi în
concediu în România afirmau în cercurile intime
că erau supuşi unui tratament foarte rău, fiind
persecutaţi şi insultaţi de ofiţerii germani care îi
instruiau J".
Către sfârşitul anului 1943 şi în primele luni
ale lui 1944 propaganda antiromânească a
germanilor din ţară scade în intensitate, fără ca
actele ostile faţă de naţiunea majoritară să
dispară. Aşa, de pildă, într-o notă informativă,
din 4 mai 1944, a Inspectoratului General al
Jandarmeriei, în partea referitoare la starea de
spirit a muncitorilor, se relata că la Fabrica de
Unelte Agricole din Bocşa Română, judeţul
Caraş, lucrătorii erau nemulţumiţi pentru că la
Secţia pluguri fuseseră desfiinţate 6 echipe conduse de români, rămânând numai una, condusă
de un oarecare Zetnic Ioan, de origine slovacă,
inscris în Grupul Etnic German. Pentru muncitorii români, măsura devenise motiv de comentare a faptului că tot minoritarii erau favorizaţi.
Pe de altă parte, conducătorii nemţilor din
România au început să manifeste o sporită
suspiciune faţă de ceilalţi minoritari care îi
sprijiniseră atunci când armatele hitleriste se
aflaseră în ofensivă şi care încercau acum să se
disocieze de organizaţia lor. Inspectoratul
General al Jandanneri.ei consemna, la 6 mai
1944, în legătură cu populaţia germană, că
poseda informaţii sigure că organul de conducere al Grupului Etnic German dăduse ordin
tuturor organizaţiilor sale să ia măsuri pentru o
purificare a cadrelor spre a elimina pe toţi
membrii în care nu se putea avea încredere şi
care ar fi fost capabili să trădeze cauza
comunităţii. De aceea, fiecare membru trebuia
să-şi dovedească prin acte originea etnică 31 •
După actul de la 23 august 1944, în mod
paradoxal, în România nu se renunţă la tratarea
diferenţială a minorităţilor. Cel mai elocvent
exemplu de discriminare negativă este cel al
mi~orităţii germane.
In primă instanţă, se procedează la
desfiinţarea Grupului Etnic German, la data de
8 octombrie 1944. Prin această măsură - în
fond, normală - se urmărea anularea diferenţe
lor juridice dintre minoritatea germană şi restul
populaţiei. Evoluţia din România este integrabilă celei din zona central - est - europeană,
30
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unde sovieticii devin - în anii 1944-1945 factorul prim de putere. Încă înainte de desfiinţarea Grupului Etnic German începe (supervizată şi coordonată de Comisia Aliată de Control), o
adevărată campanie de măsuri punitive, nejustificată din punct de vedere legal, aplicată minorităţii germane în ansamblu, considerată - de
către sovietici - instrument al nazismului în
România.
Statele din centrul şi estul Europei au adoptat
- aproape fără excepţie, în primii ani postbelici
- o scrie de măsuri de culpabilizare colectivă a
minorităţii germane, însoţite de represalii.
Astfel, în Polonia se petrece, coroborat cu
modificările teritoriale pe care le cunoaşte acest
stat, un adevărat exod al germanilor, iar în 1945
cetăţenii polonezi de origine etnică germană
sunt deposedaţi de cetăţenie. Măsurile represive
culminează cu deportări masive de populaţie
germană din Iugoslavia, Cehoslovacia şi
Ungaria. De menţionat că această adevărată
"migraţie a popoarelor" s-a produs cu acceptul
Marii Britanii şi S.U.A., dat Uniunii Sovietice la
intâlnirile de la !alta şi PotsdamJ 2 .
România n-a făcut parte dintre ţările din care
la conferinţa de la Potsdam se prevăzuse
expulzarea germanilor. O expulzare propriu-zisă
nici nu a avut loc, chiar dacă elementul german
din România a fost larg decimat şi dispersat în
perioada 1940-1945. Soarta rezervată etnicilor
germani care au părăsit ţara în urma operaţiunii
de strămutare din 1940 a fost, însă, mult mai
dură decât a celor rămaşi 33 .
[mediat după lovitura de stat de la 23 august
1944, dr. Hans Otto Roth (fostul purtător de
cuvânt al Partidului German din Parlamentul
României) a luat tegătura cu noul guvern
Sănătescu. Cu acordul primului-ministru, dr.
Roth a încercat să preia conducerea etnicilor
germani şi să reactiveze comunitatea populară
conservativă. Ca organ de presă, îi stătea la
dispoziţie doar "Siebenbi.irgische-Deutschcs
Tagesblatt", care a reînceput să apară la l
decembrie 1944. Într-o convocare adresată
saşilor transilvăneni şi şvabilor bănăţeni, Roth
îşi îndeamnă concetăţenii la <linişte şi
disciplină>: "Nici un zvon nu trebuie să ne
afecteze, nici o tragedie falsă nu trebuie creată.
Vrem să trăim şi vom trăi. De aceea vă chem să
nu vă părăsiţi gospodăria şi serviciul, şi să rămâCălin Morar-Vulcu, Regimul minorităţilor naţionale în
România (23 august 1944 - 1945), ActaMN, 34 (II).
(1997), 147-148.
33
Ştefan Delureanu, Gennanii din România înainte şi după
1945, Revista istorică (în continuare Rl), Bucureşti, serie
nouă, tom VIII, nr. 1-2, ( 1997), 17.
32

neţi liniştiţi

acolo unde voinţa Domnului ne-a
motiv răneşte moştenirea
străbunilor săi şi sfânta datorie faţă de copiii săi.
Credinţa faţă de stat a fost baza vieţii noastre
sociale de sute de ani. Ea este acelaşi lucru şi
azi. De aceea suntem loiali noii ordini create".
La începutul lunii septembrie 1944 dr. Roth
ajunge şi la Timişoara, unde ia legătura cu
personalităţi din rândurile românilor şi germanilor. El doreşte reînfiinţarea Asociaţiei comunităţii populare şi în Banat, şi-l numeşte pe dr.
Franz Krăuter ca reprezentant al său în această
regiune a ţării, precum şi pe dr. Hans Ersch drept
conducător politic pentru Banat. Roth obţine şi
permisiunea pentru reapariţia- la Timişoara - a
ziarului "Weresten Wachrichten". La 4 septembrie 1944 apare prima ediţie, care conţinea printre altele - şi chemarea amintită mai sus, a
dr. Roth. La 5 septembrie ziarul publică
convocarea Prezidiului comunităţii populare din
Banat, semnată de dr. Hans Ersch: "Nu este timp
acum pentru programe şi vorbe mari, important
este ca compatrioţii noştri să iasă din starea de
disperare şi să treacă la o viaţă liniştită. Disperarea este un sfetnic prost. Situaţia actuală şi
problemele pe care le vor aduce viitorul trebuie
rezolvate. Vom face tot ce trebuie şi cât putem în
acest sens ... Trebuie să realizăm din nou acea
platformă a încrederii reciproce şi a conlucrării
cu concetăţenii noştri. Dacă mergem cu credinţă
şi cinste pe calea datoriei, vom avea parte de
binecuvântarea încrederii, fără de care este
imposibilă o viaţă liniştită în acest spaţiu ...
Viitorul este greu şi nesigur. Un viitor şi mai
greu, şi mai nesigur, îl întâmpină cei care-şi
părăsesc patria şi cu o legătură pleacă la drum
să-şi caute o nouă casă. Rămâneţi unde sunteţi şi
păstraţi-vă ţara ... ".
Activitatea comunităţilor populare şi a presei
a avut, însă, o viaţă scurtă, deoarece autorităţile
nu aveau suficientă încredere în acestea.
Pe de altă parte, s-a constituit Frontul
Antifascist German, organizaţie în care activau
forţe politice şi personalităţi de diverse orientări
ideologice, cu un caracter preponderent
antifascist. Într-o chemare către Frontul
Antifascist German, apărut în "Temeswarer
Zeitung" la 27 septembrie 1944, se menţionea
ză: "Trebuie să dovedim că germanii şi hitlerismul sunt două lucruri diferite şi nu în fiecare
german se ascunde un hitlerist. Cultura germană, faptele germanilor şi conştiinţa germană nu
trebuie murdărite" 34 .
dus. Cine
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Timişoara,

Evenimentele din vara şi din toamna anului
1944 au generat mutaţii complexe, dar temporare, de populaţie pe teritoriul provinciei, care,
în cea de-a doua jumătate a acelui an şi în 1945,
au avut caracter de masă. Imediat după 23
august 1944, o parte dintre şvabi şi unguri au
fugit în Germania şi, respectiv, în Ungaria,
dintre care unii s-au înrolat în armatele devenite
inamice, luptând împotriva celor românosovietice. În cursul ofensivei acestora, în scurta
perioadă în care o parte a Banatului a fost
ocupată de trupele maghiaro-germane, tinerii
şvabi din zonă, înrolaţi în armata Reichului, au
provocat distrugeri în comunele româneşti şi au
urmărit populaţia, care s-a văzut nevoită să se
retragă fie în zonele din spatele liniei de
operaţiuni militare, fie să se strecoare în partea
neocupată a provinciei, pentru a evita actele
teroriste ce erau întreprinse împotriva ei.
Apoi, după ce trupele româno-sovietice au
reluat ofensiva, mulţi şvabi au plecat cu
armatele ce se retrăgeau, cei ce fuseseră implicaţi în propaganda prohitleristă din România, în
general, din proprie iniţiativă, restul fie de bună
voie fie luaţi cu forţa de către comandamentele
militare germane. Din satele cu populaţie mixtă
situate la graniţa de sud-vest a României, la
îndemnul şvabilor, au părăsit ţara şi unii locuitori de origine română, retrăgându-se o dată cu
armatele germane. Procesul a cunoscut cele mai
mari proporţii în cursul lunii noiembrie 1944,
încheindu-se, practic, în ianuarie 1945, după
care, în cursul anului 1945, fugarii au început să
revină acasă 35 •

O situaţie aparte o aveau şvabii aflaţi în
sectorul de jandarmi Severin. Potrivit unui
raport al conducerii Legiunii de jandarmi
Severin, pe raza acesteia au fost înscrişi în
Grupul Etnic German 5. 700 de locuitori,
majoritatea şvabi, dar şi cehi, români, ruteni. Cei
din ultima categorie erau săraci şi s-au înscris în
G.E.G. pentru că primeau ajutoare. De asemenea, şvabii s-au înrolat în armata germană sau în
unităţile SS, majoritatea dintre cei plecaţi voluntar pe front fiind tineri. Şi pe raza acestei
Legiuni de jandarmi, cu prilejul înrolărilor, au
existat mari neînţelegeri între liderii G.E.G. şi
cei ce se opuneau plecărilor pe front. Aceştia din
urmă au fost şicanaţi de către conducătorii lor 36 •
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În şedinţa Consiliului de Miniştri din 30
august 1945 s-a discutat despre <reglementarea
definitivă a problemei germanilor>, aceştia
fiind apreciaţi drept o "celulă a imperialismului
german în sânul poporului român şi a popoarelor
conlocuitoare" printr-o hotărâre a guvernului.
Apreciind faptul că "între şvabi a existat întotdeauna o puternică mişcare social-democrată şi
comunistă, iar prioritară este desfiinţarea hitlerismului, nu desfiinţarea poporului german",
cabinetul Groza preconiza concentrarea saşilor
şi şvabilor în anumite comune, urmând ca
aceştia să fie evacuaţi din restul ţării, "unde au
rămas foarte puţini", precum şi "constituirea
unor colonii de muncă pentru şvabi, după modelul celor din Banatul iugoslav şi îndreptarea
lor spre centrele industriale, cu recunoaşterea
dreptului la muncă" 37 , autorităţile din judeţele
Caraş şi Severin conformându-se, ulterior,
acestor dispoziţii.
Chiar şi în anul 1947 Legiunea de Jandarmi
Severin supraveghea localităţile în care Grupul
Etnic German a avut mulţi adepţi: Bethausen,
Tomeşti, Ferdinand, Cireşul, Brebul Nou,
Bacova Veche, Gărâna, Lindenfeld, Darova,
Pietroasa Mare, Sălbăgel, Rusca Montană şi
Caransebeş 38 .

La sfârşitul anului 1948, Comitetul Judeţean
al Partidului Muncitoresc Român a
întocmit un raport cu privire la situaţia etnicilor
germani din judeţ. Conform raportului amintit,
în judeţ trăiau 1.295 de germani, concentraţi - în
majoritate - în Oraviţa (736) şi în comunele din
jur, având următoarele ocupaţii: muncitori 24 7, ţărani - 130, funcţionari - 120, meseriaşi 67 ş.a.m.d. Aceştia, aflaţi sub protecţia bisericii
romano-catolice, manifestau o atitudine ostilă
faţă de regimul de "democraţie populară",
determinată de tratamentul discriminatoriu la
care fuseseră supuşi în ultimii ani 39 .
- O altă măsură punitivă adoptată de stat a
fost disponibilizarea tuturor funcţionarilor de
origine etnică germană din administraţia
locală, în baza ordinului ministrului Afacerilor
Interne, comunicat prin adresa nr. 59331 din 17
octombrie 1944, respectând prevederile articoCaraş

37

Direcţia

Arhivelor

Naţionale

Direcţia Judeţeană Timiş

a Arhivelor

Naţionale

(în

continuare DJTAN), fond Legiunea de Jandarmi Severin,
d. 25/1947, f. 11-12.
39
Direcţia Judeţeană Caraş-Severin a Arhivelor Naţionale
(în continuare DJCSAN), fond Partidul Muncitoresc
Român - Comitetul Judeţean Caraş (1944-1950), d. 31
1948, f. 252-253.
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Constituţie

guvernământ, să

Istorice Centrale (în

DANIC), fond Consiliul de Miniştri.
Stenograme (1944-1959), d. 8/1945, f. 114-115, 117-118.
continuare
JH

("sub formă de acte de
se ia măsuri chiar contrarii
Constituţiei şi legilor în vigoare, dacă ele sunt
determinate de necesităţi excepţionale, cari pun
siguranţa Statului în pericol") şi articolului 2 din
legea pentru contenciosul administrativ ("puterea judecătorească nu are căderea de a judeca
actele de guvernământ şi actele de comandament cu caracter militar", "în actele de guvernământ se cuprind toate măsurile luate pentru
ocrotirea unui interes general privitor la ordinea
publică, la siguranţa Statului internă sau externă
sau)a alte cerinţi de ordine superioare ... ") 40 .
In consecinţă, în luna octombrie 1944 se
punea problema disponibilizării funcţionarilor
de origine ~tnică germană de la Primăria Reşiţa
(7) şi de la Intreprinderile Comunale din aceeaşi
localitate (7), deşi îşi dovediseră competenţa pe
parcursul timpului 41 • De asemenea, în conformitate cu ordinul prefectului judeţului Caraş nr.
7709/ 1944, la sfârşitul lunii octombrie a fost
schimbat din funcţie primarul comunei
Steierdorfanina, Carol Schoner (etnic german),
în locul său fiind desemnat, cu acordul reprezentanţilor locali ai Frontului Naţional Democrat,
Dumitru Pănescu (etnic român, până atunci
ajutor de primar), secondat de Rudolf
Hirschvogel (etnic ceh) 42 . În urma verificărilor
făcute de organele abilitate ale Prefecturii
Severin s-a stabilit că marea majoritate a notarilor de origine germană din judeţ nu au sprijinit
trupele germane care au acţionat în zonă,
propunându-se doar înlocuirea notarului Soos
Gavril, din Zorlencior, care "nu are sentimente
româneşti", măsură dusă la îndeplinire în cursul
lunii octombrie 1944 43 . Pe de altă parte, după
înlăturarea lor din funcţie, cei 6 foşti funcţionari
de la Primăria Caransebeş (unii dintre ei,
membri de frunte ai Grupului Etnic German din
localitate în anii 1941-1944) au suportat efectele
legislaţiei în vigoare (o parte fiind internaţi în
lagărul de la Slobozia) şi s-au înscris în partidele
componente ale Frontului Naţional Democrat,
cu precădere în Partidul Comunist, începând din
anul 1946, fără "a mai desfăşura vreo activitate
cu caracter subversiv" 44 • Trebuie menţionat faptul că exemplele sunt foarte numeroase pe raza
!ului l 07 din

4

° Flori Stănescu,

Dragoş

Zamfirescu,

Ocupaţia sovietică

Bucureşti, Editura
Vremea, ( 1998), 53-54.
41
DJCSAN, fond Prefectura judeţului Caraş - Administraţia judeţului(/ 926-1949), d. 3011944, f. 8-9.
42
Ibidem, f. 75.
43
DJTAN, fond Prefectura judeţului Severin, d. 27/1944,
f. I.
44
Ibidem, d. 2/1945, f. nenumerotată.

în România. Documente (1944-1946),

celor două judeţe, însă am selectat cele mai
semnificative în acest sens.
Sub incidenţa legilor în vigoare, adoptate în
conformitate cu prevederile Convenţiei de
Armistiţiu, cădeau şi bunurile etnicilor germani.
Astfel, pornind de la premisa că, după lovitura
de stat de la 23 august 1944, o parte dintre şvabi
şi-au părăsit gospodăriile, retrăgându-se cu
armata germană, iar "recoltele şi avutul acestor
locuitori a rămas la voia întâmplării", Ministerul
Agriculturii şi Domeniilor a trimis un pachet de
instrucţiuni către toate prefecturile (decembrie
1944 ), care includeau măsurile considerate a fi
absolut necesare în acest caz: "toate recoltele să
fie imediat strânse de pe câmp, treierate dacă
este cazul şi înmagazinate, dându-se în custodia
primăriei locale; să se pună ordine în gospodăriile părăsite făcându-se inventarul maşinilor,
uneltelor şi tuturor vitelor rămase; maşinile şi
uneltele se vor da în custodia primăriilor locale,
iar vitele se vor da în custodia locuitorilor lipsiţi
cu obligaţia de a le îngriji şi folosi la muncile
agricole; să se ia imediat măsuri pentru lucrarea
şi însămânţarea terenurilor rămase de la aceşti
locuitori" 45 .
La finele anului 1944, în judeţul Caraş erau
consemnate 4 gospodării germane părăsite, în
suprafaţă totală de 1O ha, amplasate pe raza
plăşii Moldova Nouă. Bunurile aparţinând gospodăriilor menţionate mai sus urmau să fie gestionate de către comitetele comunale respective,
formate din: primari, administratorii agricoli
comunali, notari comunali şi şefii posturilor de
jandarmi 46 . Mai mult, un număr de 45 de muncitori (în mare majoritate români), domiciliaţi în
Moldova Nouă, Moldoviţa, Anina şi Cărbunari,
lipsiţi de pământ, au solicitat - pe un ton imperativ - să fie împroprietăriţi în locurile părăsite
de germani 47 •
De asemenea, la sfârşitul anului 1944
Comisia judeţeană Caraş pentru atribuirea bunurilor părăsite de germani a primit 25 de cereri
pentru obţinerea de camere în locuinţele abandonate de etnicii germani din judeţ, imobile
solicitate din motive variate (lipsă de spaţiu
locativ, chirie prea scumpă, adversitate faţă de
regimul politic anterior, etc.) 4 ~.
Conform decretului-lege nr. 485, publicat în
"Monitorul Oficial" nr. 233 din 8 octombrie
1944, şi în baza ordinului colonelului Hurbeanu,
DJCSAN, fond Prefectura judeţului Caraş - Adminis(1926-1949), d. 35/1944-1945, f. 179.
"'Ibidem, f. 181-187.
H Ibidem, d. 31/1944, f. 17.
'"Ibidem, d. 35/1944-1945, f. 102.

comandantul Garnizoanei Reşiţa, două sedii ale
fostului Grup Etnic German din localitate (str.
Regina Maria, nr. 18), înglobând 6 camere, au
fost puse la dispoziţia partidului comunist, la cererea expresă a secretarului formaţiunii politice
amintite, Ilie Drăgan. În prezenţa delegaţilor
G.E.G. (av. William Knobloch şi Alois Rischar),
o parte a bunurilor aflate în sediile organizaţiei
germane au fost predate reprezentanţilor P.C.R.,
insă multe obiecte se găseau deja în posesia
Comandamentului Sovietic, care a preluat cheile
de la Oficiul Financiar al Grupului Etnic German, iar alte bunuri au intrat în posesia Apărării
Pahiotice, Uniunii Patriotice şi Uniunii Populare
Maghiare, apropiate de partidul comunist. În
egală măsură, au fost ridicate bunuri mobile şi
de la alte sedii ale G.E.G. Reşiţa: "Organizaţia
Bărbaţilor Germani - D.M. Oberabteilung 6"
(str. Principesa Elisabeta, nr. 52), "Organizaţia
Cercuală
a
Muncitorilor
Germani
Kreiswaltung der D.A.R." (str. Canalului, nr. 2),
"Sectia
Femeilor
Germane
Krei~frauenschaftsleitung" (str. A.C. Popovici,
nr. 66), "Organizaţia locală din Reşiţa de Sus Ortsgruppe Reschitz Wehr" (str. Dragalina, nr.
12), "Conducerea Batalionului 2/6 - D.M.
Sturm 2/6" (str. Împăratul Traian, nr. 8) şi
"Asistenţa Socială - N.S.V. Cantina" (str.
Principesa Elisabeta, nr. 7) 49 • Dintr-un raport
întocmit de organele administraţiei locale, în
luna decembrie 1944, rezulta faptul că 12 etnici
germani din oraşul Reşiţa au plecat odată cu
armatele germane, părăsind bunuri mobile în
valoare totală de 4.649.060 lei (cele mai multe
bunuri, în valoare de 1.800.550 lei, aparţineau
luiAntoniu Leeb) 511 •
În localitatea Steierdorfanina, preponderent
germană, s-a ajuns la situaţii paradoxale. Astfel,
la 21 decembrie 1944 primarul comunei a făcut
un apel pentru restituirea, în termen de 8 zile, a
mobilierului şi lucrurilor luate din locuinţele
şvabilor
plecaţi
cu armata germană şi
transportate noaptea la Răcăjdia, în caz contrar
făptaşii urmând să răspundă în faţa Parchetului
Caraş; toate bunurile mobile şi imobile rămase
în Steierdorfanina au fost inventariate, preconizându-se predarea lor în custodie muncitorilor
care se stabileau în comună • Deşi majoritatea
gospodăriilor părăsite de germani au fost
atribuite unor mineri, la finele anului 1944 încă
77 de persoane din Moldova Nouă solicitau
51

41

traţia judeţului

49

Ibidem. d. 41/1944, f. 5-6, 49, 54, 67-68.
Ibidem, d. 36/1944-1948, f 61.
ii Idem, fond Consiliu/ Popular al oraşului Anina (I 8851950), d. 2/1944. f. 18.
io
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obţinerea

de casc în comuna Steierdorfanina,
prin intermediul prefecturii judeţului 52 .
La data de 17 februarie 1945, în oraşul Timişoara s-a înfiinţat Centrul Regional pentru administrarea şi lichidarea bunurilor Grupului Etnic
German. Acest centru, care cuprindea şi judeţele
Caraş şi Severin, se ocupa exclusiv cu identificarea şi inventarierea bunurilor fostului Grup
Etnic German, fiind înscris ca persoană juridică 53 .
În baza mai multor măsuri legislative
(Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 238,
publicat în "Monitorul Oficial" nr. 3 7 din 15
februarie 1945, Ordinul Casei de Administrare
şi Supraveghere a Bunurilor Inamice nr. 5822
din 25 aprilie 1945, Ordi1111l telegrafic nr. 3395/
1945 al Comisariatului General pentru Aplicarea
Armistiţiului şi Ordinul telegrafic nr. 17496/
1945 al Ministerului Afacerilor Interne Serviciul pentru Aplicarea Armistiţiului), deabia la începutul lunii noiembrie 1945 s-a
stabilit structura organizatorică a Oficiului
Judeţean Caraş al Bunurilor Inamice, aproape
concomitent cu oficiul similar din judeţul
Severin. De pildă, Mihail Jianu (şef de secţie la
Prefectura Caraş) a preluat conducerea Oficiului
Judeţean al Bunurilor Inamice, care funcţiona pe
lângă Prefectura judeţului, iar Nicolae Dorogostaischi (angajat temporar în grad de impiegat, prin Decizia Prefecturii Caraş nr. 9092 din I
septembrie 1945) asigura conducerea Biroului
Bunurilor Urbane şi a Biroului Întreprinderilor
şi, respectiv, Eustaţiu Polianschi (de la Camera
de Agricultură a judeţului Caraş) - conducerea
Serviciului Bunurilor Rurale 54 .
În conformitate cu art. 8 din Convenţia de
Armistiţiu, în anul 1945 au fost blocate bunurile
a 890 de cetăţeni români absenteişti, cu domiciliul în judeţul Caraş, cu precădere etnici germani şi maghiari din localităţile Steierdorfanina
(648) şi Oraviţa (182), care au părăsit teritoriul
României, din diverse motive: teama de represaliile armatei sovietice, membri cotizanţi ai
G.E.G. şi susţinători ai armatei horthyste,
membri ai Comunităţii Maghiare, colaboratori
cu forţele de ocupaţie germane, funcţionari în
timpul regimului antonescian, foşti SS-işti sau
simpli soldaţi în armata germană, voluntari în
organizaţia "Todt'', membri în organizaţii
paramilitare germane ş.a.m.d. 55 • De asemenea,

în luna decembrie 1945, pentru supravegherea
celor 18 imobile "inamice" părăsite de pe raza
comunei Moldova Nouă au fost desemnaţi 16
custozi (dintre care 2 erau secretari la Ocolul
Agricol, unul - căpitan la Compania de grăni
ceri, etc.), coordonati de un administrator 56 .
În cursul anului i 945, în oraşul Lugoj (reşe
dinţa judeţului Severin - 11.11.) s-a inventariat tot
mobilierul aflat în localurile închiriate de G.E.G.
(str. Regele Carol, nr. 12, str. Cuza Vodă, nr. 5 şi
str. Bisericii, nr. 12) de la particulari şi care a
fost predat în custodie organizaţiilor locale ale
Partidului Comunist, Partidului Social - Democrat şi Apărării Patriotice 57 • Tot acum, administratorul regional (Bahici) l-a însoţit pe delegatul Comisariatului General pentru administrarea şi lichidarea bunurilor G.E.G. (insp. R.
Constantinescu) în deplasarea sa - în interes de
serviciu- în judeţul Severin, pentru confiscarea
celor 61 O aparate de radio aflate în posesia
etnici lor germani şi maghiari 5x.
Anul 1946 a adus o intensificare a activităţii
organismelor care se ocupau de situaţia bunurilor "inamice". Numai în intervalul septembriedecembrie 1946 Oficiul Judeţean Caraş al
Bunurilor Inamice a încasat 15.677.608 lei,
sumă provenită din: chiria caselor - 5.752.354
lei; chiria pentru folosirea maşinilor şi uneltelor
la ateliere - 1.51O.I00 lei; chiria pentru utilizarea mobilierului din locuinţe - 1.005.975 lei;
vânzarea recoltei pământului - 428.620 lei;
contravaloarea vacilor comercializate la Centrul
de Exploatare Caraş - 6.654.599 lei; contravaloarea fânului vândut Societăţii U.D.R. 260.000 lei ş.a. • Merită amintit faptul că, în
cursul anului 1946, Ilie Ursulescu (maistru la
U.D.R.) a fost numit administrator de control al
bunurilor inamice din oraşul Reşiţa, iar Dumitru
Buda - administrator al bunurilor gestionate de
C.A.S.B.I. în comuna Moldova Nouă • De
asemenea, Prefectura judeţului Severin - Serviciul Administrativ a emis o serie de instr11cţiuni,
pe baza constatărilor C.A.S.B.I., conform cărora
"bunurile inamice sunt supuse zilnic unor distrugeri progresive, din partea ţăranilor localnici,
care au ajuns a constitui adevărate bande în
convoaie de peste 100 căruţe şi care se dedau la
tăieri şi furturi de material lemnos", autorităţile
administrative şi organele jandarmeriei locale
59

611

56

52

Ibidem, f. 21.
53
Idem, fond Prefectura judeţului Caraş -Administraţia
fude(ului (1926-1949), d. 3511945, f. I, 4.
5
' Idem, fond Prefectura judeţului Caraş- Oficiul judeţean al bunurilor inamice, d. 3/ 1945-1946, f. 4 70-4 71.
55
Ibidem, d. 8/1945, f. 1-892.
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Ibidem, d. 3/1945-1946, f. 60 I- 602.
DJTAN, fond Grupul Etnic German din România, d. I/
1945, f. 39-40.
5
• Ibidem, f. 9, 11.
59
DJCSAN, fond Prefectura judeţului Caraş - Oficiul
judeţean al bunurilor inamice, d. 1/1946-1948, f. 1-7.
611
Ibidem, d. 1/1945-1946, f. 37, 44.
57

fiind îndemnate să asigure - cu orice preţ - paza
mentionate 61 •
În anul 194 7 Oficiul Judeţean Caraş al
Bunurilor Inamice a avut încasări în valoare de
95.439.852 lei, de 6 ori mai mari decât în anul
precedent 62 • De asemenea, în ziua de 28 martie
194 7 grădini le cu pomi fructiferi şi fâneţele
cetăţenilor români absenteişti din Oraviţa au fost
adjudecate - prin licitaţie publică - de primărie
şi de unii particulari din localitate, la preţul de
21.523.000 lei 63 .
În intervalul ianuarie - septembrie 1948
Oficiul Judeţean Caraş al Bunurilor Inamice a
înregistrat încasări însumând 359.832 lei
stabilizaţi • Deşi în judeţul Caraş erau, încă, în
curs de inventariere bunurile a 572 de persoane
considerate "inamice", în baza decretului nr.
228 pentru desfiinţarea Comisiei ministeriale
pentru executarea Tratatului de Pace, la 14
octombrie 1948 s-a constituit Comisia Judeţeană
Caraş de lichidare C.A.S.B.I., alcătuită din mai
mulţi funcţionari publici: Tiberiu Deheleanu
(delegatul Prefecturii Caraş), Ion Iucu (delegatul
Administraţiei Financiare Caraş), Ion Ciortuz
(delegatul Consiliului Sindical Judeţean), Eva
Novacovici (primarul oraşului Oraviţa) şi
Mihail Jianu (şeful Oficiului Judeţean al Bunurilor Inamice, de pe lângă Prefectura judeţului
Caraş). Membrii supleanţi ai comisiei amintite
erau: Vasile Minciună (pretor, delegatul Prefecturii Caraş), Ilie Cristea (şef de birou la Administraţia Financiară Caraş, delegatul Administraţiei Financiare), Vasile Să bău (delegatul Consiliului Sindical Judeţean) şi Serafim Iovescu
(delegatul Primăriei Oraviţa). La şedinţele Comisiei de lichidare urma să fie invitat şi un membru din Biroul Judeţean al Partidului Muncitoresc Român 6 ;. La finele anului 1948 Comisia
Judeţeană Caraş de lichidare C.A.S.B.I. a atribuit 27 de bunuri mobile şi 12 bunuri imobile
aparţinând absenteiştilor, prin licitaţie publică,
unor categorii sociale considerate "defavorizate" (muncitori şi funcţionari), organizaţii politice (Partidul Muncitoresc Român, Uniunea Tineretului Muncitor, Frontul Plugarilor, Consiliul
Sindical Judeţean şi Uniunea Femeilor Democrate din România), societăţi industriale
(SOVROM - TRANSPORT) şi instituţii administrative şi de cultură (Primăria oraşului Orapădurilor

64

DJTAN, fond Prefectura judeţului Severin, d. 2/1945, f. I.
DJCSAN, fond Prefectura judeţului Caraş - Oficiul
iudeţean al bunurilor inamice, d. I I 1946-1948, f. 8-26.
61
Ibidem, d. 611947, f. I.
'''Ibidem. d. 111946-1948, f. 28-42.
65
Ibidem, d. 2/ 1948, f. 85-86.
"

viţa,

Cercul Teritorial Caraş, Ateneul Popular
din Oraviţa, etc.) 66 . Conform unei statistici, în
anul 1948 etnicii germani din judeţul Severin
(9 .419) deţineau: 2.408 imobile de locuit
(Darova - 430, Pietroasa Mare - 283, Gărâna 235, Brebul Nou - 226, Ştiuca - 209, etc.), 19
întreprinderi industriale (Orşova - 4 ş.a.), 33
societăţi comerciale (Făget - 9, Orşova - 7,
Darova - 5 ş.a.m.d. ), 76 de alte instituţii şi întreprinderi (Făget - 36, Darova - 21, Orşova - 14,
etc.), 6.183 ,4 ha teren arabil (Ştiuca - 1.483 ha,
Darova - l.085 ha, Bethausen - l.021 ha ş.a.),
l.491 ha livezi (Bethausen - l.439 ha ş.a.m.d.),
2.314,5 ha fâneţe (Brebul Nou - 807 ha, Gărâna
- 772 ha, etc.), 1.161 ha păşuni (Brebul Nou 368 ha, Darova - 258 ha, Gărâna - 241 ha,
Ştiuca- 215 ha ş.a.), 183 ha vii (Darova - 115
ha ş.a.m.d.), 182 ha păduri (Darova - 105 ha,
Ştiuca - 74 ha, etc.), 58,5 ha teren neproductiv
(Ştiuca - 33 ha, Bethausen - 25,2 ha ş.a.) şi 0,8
ha loc de casă (Făget - 0,8 ha)67.
O categorie aparte o reprezentau firmele
industriale şi comerciale "inamice" (cu precă
dere cele germane), aflate sub incidenţa legilor
în vigoare. De pildă, pornind de la faptul că 69 l
de acţiuni ale U.D.R. - ului, cea mai mare societate industrială din judeţul Caraş, au fost transferate pe numele unor etnici germani în intervalul
1 februarie - 1 septembrie 1944, deşi ponderea
acestora era mai mică de 20% din capitalul
social şi conducerea firmei a solicitat - pe un ton
imperativ - ministrului de resort neincluderea
uzinei în rândul firmelor "inamice", la 23
octombrie 1944 a fost desemnat un administrator de supraveghere la întreprinderea reşiţeană
(generalul C. Petrescu), care a activat - în baza
deciziei nr. 63202 a Ministerului Economiei
Naţionale - până la 15 februarie 1945 (cu o
retribuţie lunară de 257.333 lei lunar), urmat de
avocatul I. B. Seber, recomandat de Ministerul
Industriei şi Comerţului prin decizia nr. 13283
din 31 mai 1945 (cu un salariu lunar de
l.299.600 lei, în condiţiile inflaţiei galopante),
până la 9 decembrie 1946, odată cu includerea
unor reprezentanţi sovietici în Consiliul de
Administraţie al societăţii amintite 6K. De asemenea, conform deciziei nr. 67239 din 4 noiembrie
1944, emisă de Ministerul Economiei Naţionale,
au fost numiţi administratori de supraveghere la
mai multe firme de pe cuprinsul judeţului

1

62

6

Ibidem, f. 73-76.
DJTAN, fond Prefectura judeţului Severin, d. 5011948,
f. 84.
6
K DANIC, fond Ministeru/ Economiei Naţionale·- Direcţia
Controlul Capitalului, d. 16/1944, f. I, 4, 31, 62, 65.
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Severin: Pielăria "Lugojana" Lugoj şi "K.
Kissela" - Industrie de Pielărie Lugoj (Victor
Bărlea); "Industria de Bumbac Lugoj" (Filaret
Barbu); "Fabrica de Calapoade Lugoj"
(Corneliu Antal); "Industria Hold şi Rotsching,
ţesătorie mecanică Lugoj" (Constantin Totir);
"Industria de Lemne Stockcl & Co. Lugoj"
(Ioan Fonoş); "Fraţii Thumere, atelier de cuţite
Lugoj" (Nicolae Pătruţ); "Iosif Kern - manufactură" Lugoj (Florian Cărămidă); "Engbarth magazin optic" Lugoj (Alexandru Novac); "Comerţul Lugoj an - coloniale" Lugoj (Vasile Vodă,
în locul profesorului A. Brânzei, al cărui mandat
încetase); Librăria "Li terra" Lugoj (Gheorghe
Iancu); "Filip Roth şi Braun" Caransebeş
(Nicolae Brânzei); "Eugen Azzola şi V-va.
Rujinschi Ferdinand" Cireşa (Ilie Ponoran) 69 •
Controlul statului asupra firmelor "inamice" s-a intensificat în cursul anului 1945.
Deşi, în judeţul Caraş, cu excepţia societăţii
"Margina" Reşiţa (cu exploatări la Valea
Minişului şi Reşiţa, afiliată la Camera de
Comerţ şi Industrie Timişoara), capitalul "inamic" (german şi maghiar) avea o pondere
scăzută (sub 20%) la celelalte întreprinderi
industriale şi comerciale din zonă, la începutul
anului 1945 s-a format o comisie specială,
însărcinată cu "administrarea bunurilor şi fondurilor comerciale ale cetăţenilor români plecaţi
pe teritoriu inamic'', firmele comerciale aparţi
nând acestora urmând să fie radiate din Registrul Comerţului • Pe teritoriul judeţului Severin îşi desfăşurau activitatea 342 întreprinderi
comerciale, de diverse profiluri (ateliere fotografice, băcănii, mori, croitorii, comerţ mixt,
comercializare lemne de foc, vânzare băuturi
spirtoase şi hrană, articole electrotehnice şi
mecanice, frizerii, cosmetice, măcelării, farmacii, cofetării, restaurante, etc.), cu proprietari de
etnic germană, majoritatea concentrate în
localităţile Lugoj (118), Caransebeş ( 40) şi
Orşova (36). Cele mai importante erau: "Dunărea" - magazin S.A. Orşova; "Wesztermayer
Pavel - fabrică de sodă (sifon)" Lugoj; "Toth
Filip- manufactură-croitorie de haine bărbăteşti
şi comerţ mixt" Caransebeş; "Konrad Rudolf mijlocire de afaceri comerciale şi comerţ cu
lemne de foc" Lugoj; "Gliick Carol - brutar şi
fabricant de ape gazoase" Căvăran; "Succesorii
lui Adalbert Blaschek şi Francisc Galii - articole
electrotehnice, maşini de cusut şi de scris,
articole sportive, etc." Caransebeş; "Swoboda
70

''"Ibidem, d. 313/1945. f. 47.
1
" DJCSAN, fond Prefectura judeţului Caraş - Oficiul
jude(ea11 al bunurilor inamice, d. 3/1945-1946, f. 143.
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Iuliu - arhitect-constructor şi antreprenor"
Orşova; "Gutschmied Ludovic - ceasornicărie,
articole de menaj, obiecte de cristal şi optice"
Caransebeş; "Faszy Iosif - comerţ mixt cu bău
turi spirtoase şi produse C.A.M." Orşova;
"Smcrekar Adalbert (proprietar al hotelului
"Dacia") - băcănie, băuturi spirtoase, restaurant,
cereale şi derivate" Orşova; "Handl B. Iosif tipografie, librărie, manufactură de încălţăminte,
confecţii de dame şi bărbaţi, pălării, galanterie,
etc." Orşova; "Fazekas Iosif - fabrică de ape
gazoase" Orşova; "Gyiljto Iosif - sticlărie,
porţelanuri, sobe de teracotă, geamuri şi rame,
fierărie pentru mobile şi binale, articole de
menaj şi fier" Orşova; "Billey Rudolf - fabrică
de ape gazoase" Orşova; "Pfeffer Andrei restaurant şi cârciumă" Lugoj; "Hamerac
Francisc - tutungerie şi ziare" Caransebeş;
"Rekasi Francisc - electrotehnice şi articole
tehnice, radiofonice" Lugoj; "Volk Ioan restaurant, hotel şi cafenea" Făget; "Engbarth
Gheorghe (Ocularium) - articole optice şi fotografice, parfumerie, galanterie şi instrumente
muzicale" Lugoj; "Sammhammer Gheorghe băcănie, tutungerie, comerţ cu pâine, bomboane,
fructe, coloniale, alimente, cereale, făină,
vopsele, cuie, etc." Orşova; "Bastius Ervin- bijuterii, ceasornice, articole menaj, etc." Caransebeş; "Bossel Eugen - agenţie teatrală şi birou
de afişare a reclamelor" Lugoj; "Kokai Iuliu articole de modă bărbătească, stofe, pălării,
lenjerie, articole militare şi uniforme" Lugoj;
"Schnur Mihai - cherestea şi articole de
constructie" Balint; "Schneider Emil - restaurantul ş{ cafenea~a <Central>" Caransebeş
ş.a.m.d. Mulţi dintre proprietari au lăsat
afacerile în mâinile altor membri ai familiei sau
au fost nevoiţi să accepte numirea de administratori de supraveghere pe lângă firmele lor 71 • Pe
parcursul anului 1945, ministerul de resort a
desemnat administratori de supraveghere la o
serie de firme, catalogate drept "inamice", din
judeţele Caraş şi Severin, precum: "Fraţii
Feher" s.i.n.c. Reşiţa (arh. Gh. Răureanu, după
încetarea mandatului lui Iuliu F. Radu, numit la
13 decembrie 1944, urmat - la rândul său - de
Dumitru Manole, din 1 iunie 1945, Constantin
Gorea, din 21 decembrie 1945, cu un salariu
lunar de 117 .500 lei şi Ioan Şofei a, din 15 aprilie
1946, cu o retribuţie lunară de 180.000 lei),
"Fraţii Bayer" s.i.n.c. Reşiţa (Ion Iuga, înlocuit
de Petru Dumitru la 22 ianuarie 1946), "L.
Bloch" s.i.n.c. Reşiţa (ing. Al. Panu, urmat de
71
DJTAN, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj secretariat-administrativ. d. 20511945. f. 9-28.

Trandafir Lugojonel la 30 august 1945), "Fr.
Markovschi" Reşiţa (Gh. Ardeleanu) şi "Rausch
Mihai - articole tehnice" Bocşa Montană (Ion
Boruleanu, succedat în funcţie de Petru Loga) 27 februarie 1945 72 ; "Moara Fuchs" din comuna
Cacoveni,jud. Caraş (Constantin N. Enciulescu)
- 27 septembrie 1945 73 ; Boiangeria "Fraţii
Bayer şi Bloch" Reşiţa (Niculae Fătu) - 28
septembrie 1945 74 ; Fabrica de piepteni "Iosif
Riess" Lugoj (Corneliu Roşu) - 23 noiembrie
1945 75 ; morile "Weber" din Bocşa Română
(Niculae Bogdan Humă), "Ernest" din Moldova
Veche (Ion Mogoş), "Fuchs" din Cacoveni (Ion
Bălan) şi "Stiirmer" din Moldova Nouă (Pavel
Epure), precum şi firma "Kiszela Carol" S.A.
Lugoj (Titus I. Moga)- 5 decembrie 1945 76 •
La începutul anului 1947 au fost scoase de sub
incidenţa administratorilor de supraveghere un
număr de 20 de întreprinderi comerciale şi
industriale din cuprinsul Camerei de Comerţ şi
Industrie Lugoj, printre care: manufactura lui
Filip Kern, librăria "Patria" (proprietar Ecaterina
Doroghi), magazinul "Optica" (proprietar Cornel
Muhos), librăria "Literra" (proprietar Dumitru
Moise), galanteria şi manufactura lui IosifKern,
cofetăria "Mignon" (proprietar Robert Stetin),
·'Color" - vopsitorie mecanică ş.a.m.d. 77 •
În luna iunie 194 7 s-a făcut o statistică a firmelor industriale din judeţele Caraş şi Severin a
căror activitate se desfăşura încă sub controlul administratorilor de supraveghere: "Antoniu şi
Francisc Schenchenstein, fabrică de ape gazoase
şi gheaţă" Reşiţa (Petre Bondoc), Banca Comercială şi Industrială Oraviţa (av. Paul Păpăşilă),
Cassa de Păstrare şi Banca de Credit s.i.n.c.
Bocşa Montană (Sabin Moată), Cassa de Păstrare
S.A. Oraviţa (Gheorghe Balaşiu), "Fraţii Feherfabrică de celuloid" Reşiţa (Ion Safian), moara
"Ernest" Moldova Veche (Puiu Roşu), moara
"Stiirmer" Moldova Nouă (M. Teodorescu), moara "Preisch" Zlatiţa (Silviu Roşu), moara "Eckl"
Oraviţa (Gogu Mateescu), moara "Wiesenz
Gheorghe" Berzovia (Gheorghe Telescu), moara
"Iosif Ortman" Tirol (Marius Soia), moara "Riesz
Petre" Valeapai (Ion Damian) şi moara "Fuchs"
Cacoveni (col. I. Bălean) - judeţul Caraş 78 ;
DANIC, fond Ministerul Economiei Naţionale Co11trolul Capitalului, d. 7311945, f. 56. 88;
Ibidem. d. 14/1945. f. 126, 408.
73
Ibidem. d. 14/1945. f. 158.
" Ibidem, f. 160.
" Ibidem, f. 304.
1
'· Ibidem, f. 335, 338.
71
DJTAN, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj secretariat-administrativ, d. 234/1947, f. 11.
7
' Ibidem, f. 4.
72
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"Banatul", industrie textilă Lugoj (Simion
Bogdănescu), "Barth Carol", fierărie Lugoj
(Alexandru Nadolin), "Bibel" S.A., industrie de
marmură Ruschiţa (Valeriu Anghel), "Dunărea"
S.A. Orşova (Ilie Cucu), "Eşelniţa", ţesătorie
Orşova (Iuliu Weill), "Hahn & Stahl" Caransebeş
(Moise Trică), Fabrica de Calapoade S.A. Lugoj
(Emilian Şoşdean), Industria Textilă S.A. Lugoj
(Eugen Wienner), Pielăria "Lugojana" S.A.
Lugoj, proprietar Rossmann (Traian Ilcău ),
"Primatex" Lugoj, ţesătorie, proprietar Edmund
Hoffer (Ştefan Klein), Minele de Cuarţ şi
Feldspath S.A. Teregova (Valeriu Seracin),
"Muschong D. & Co." S.A. Lugoj, fabrică de
ţiglă (Gheorghe Vremescu), moara "Meininger"
Coştei (Octavian Jucu), Moara şi Ţesătoria S.A.
Lugoj (Dumitru Goangă), moara "Pangl & Co."
Sacul (Ion Murgoi), "Kern Filip", magazin de
textile Lugoj (Nicolae Lintea), "Riess Iosif',
fabrică de piepteni Lugoj (Ioan Lungulescu ),
"Schramm, Hiittl & Schmidt", uzină metalurgică
Topleţ
(Eugen Radamovschi), Ţesătoria
"Szendersky" Lugoj (Adalbert Oszi), Pielăria
"Schultz & Co." Lugoj (Emeric Reinbach),
moara "DassingerTerezia" Jupa (Victor Frâncu),
"Mundus-Borlova-Armeniş" S.A. Caransebeş
(Francisc Karek), "Textor", industrie textilă Lugoj (Nicolae Vartic ), Industria Pielii "Tramepa"
S.A. Lugoj (Irma Iszac) şi "Westermayer", fabrică de ape gazoase Lugoj (Ion Buduca) 79 •
O altă metodă punitivă la adresa etnicilor
germani a fost internarea în lagăre de 1111111câ
forţată de pe cuprinsul României. Autorităţile
autohtone îi folosiseră pe germani la muncă
forţată în unele zone ale ţării, cu câteva luni
înainte de a fi fost emis ordinul Comisiei Aliate
de Control (de fapt, adresa nr. A 192, din 19
februarie 1945, prin care se solicita- pe un ton
ultimativ - Preşedinţiei Consiliului de Miniştri
al României să dea în urmărire pe toţi germanii
sustraşi de la mobilizare pentru lucru în
U.R.S.S„ să-i aresteze şi să-i organizeze în batalioane de muncă pe teritoriul ţării). Prin lnstrucţizmile Marelui Stat Major nr. 66000, din 6
septembrie 1944, care dispuneau ca germanii să
fie lăsaţi în unităţile de luptă ale armatei române
în proporţie de numai 7%, s-a cerut ca restul germanilor mobilizati să fie transferati în detaşa
mentele de lucru ~le armatei. În as~menea formaţiuni de muncă din subordinea Ministerului
de Război nu se aflau încadraţi doar ostaşi de
origine germană, dar, în urma aplicării ordinului
din 6 septembrie 1944, numărul lor a sporit
simţitor. Concomitent, în toamna anului 1944,
79

Ibidem, f. 3.
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când judeţul Arad şi o parte a Banatului au fost
ocupate de trupele germano-maghiare, acestea
au produs mari stricăciuni, în special de poduri,
de căi ferate şi de şosele. După alungarea
armatelor inamice, autorităţile administrative
din judeţele respective au concentrat pentru
lucru populaţia de origine germană din regiune,
în vederea reparării lorK 0 • Criteriile pe baza că
rora etnicii germani din România erau selectaţi
pentru muncă forţată sau exceptaţi de la ea au
fost, la început, identice cu cele stabilite de
Comisia Aliată (Sovietică) de Control pentru
germanii deportaţi în U.R.S.S. În detaşamente
trebuiau încadraţi toţi etnicii germani capabili de
muncă, bărbaţi şi femei cuprinşi în limitele de
vârstă indicate de Comisia Aliată, neţinându-se
seama de orientarea lor politică din trecut. Exceptarea unor persoane înregimentate în partidele politice de stânga s-a făcut extrem de rar şi
numai cu acordul departamentului de resortK 1 •
În baza ordinului nr. 12002 din 26 august
1944, primit de la Inspectoratul Regional
Timişoara, la începutul lunii septembrie au fost
internaţi în lagăr un număr de 6 etnici germani,
foşti conducători ai Grupului Etnic German din
Oraviţa şi 5 etnici maghiari, foşti conducători ai
Comunităţii Maghiare din aceeaşi localitate;
ordinul prevedea să fie ridicaţi şi internaţi toţi
conducătorii Grupului Etnic German şi ai
Comunităţii Maghiare, precum şi toţi cei care
erau capabili să organizeze o mişcare de rezistenţă pe plan local. După trimiterea acestora în
lagăr, s-a procedat la trierea populaţiei germane
şi maghiare din Oraviţa, cu scopul de a
selecţiona pe toţi cei ce urmau a fi internaţi în
lagăr; după ocuparea localităţii de către trupele
germane, la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie 1944, organele administrative româneşti s-au refugiat la Reşiţa, iar etnicii
germani şi maghiari care urmau să fie internaţi
în lagăr au părăsit ţara odată cu trupele g~rmane,
inclusiv 17 legionari de etnie română. In total,
până în luna noiembrie 1944, pe raza Legiunii
de Jandarmi Caraş au fost internaţi în lagăr un
număr de 127 germani şi 2 maghiari (a fost
exceptată o singură bătrână, în vârstă de 69 de
ani, netransportabilă, din comuna Liubcova,
"supusă" maghiară de etnie sârbăY 2 •

Etnicii germani şi detaşamentele de
din România. 1944-1946, Arhivele
Totalitaris~ului (în continuare Atol), Bucureşti, III, I.
( 1995). 26.
"' Ibidem, 29.
2
• DJCSAN, fond Prefectura judeţului Caraş - Administraţia judeţului (1926-1949), d. 31/1944. f. 59-60, 62.
•
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La 1O ianuarie 1945, când a fost declanşată
campania de deportări, un număr de 5.419 etnici
germani se aflau mobilizaţi în armata română.
Dintre aceştia, 1.119 se găseau pe front, încadraţi
în unităţi de luptă şi în formaţiuni de servicii, ca
meseriaşi în funcţii absolut necesare forţelor
combatante, 2.850 erau concentraţi în detaşa
mente de lucru din zona interioară, 1.000 în cinci
batalioane de lucru pentru refacerea şi întreţine
rea căilor ferate şi a drumurilor, iar 450 în batalioane de drumuri. Întrucât în perioada deportării,
în unele judeţe, numărul germanilor dispăruţi
sporea vertiginos, la 18 ianuarie 1945, Ministerul
Afacerilor Interne a introdus, prin ordinul nr.
21619, un control riguros al deplasării germanilor
dintr-o localitate în alta; aceasta era permisă numai cu certificate de călătorie eliberate de organele poliţieneşti şi ale jandarmeriei locale, care
trebuiau şi să ţină per~oanele respective sub
supraveghere discretă. In ziua de 19 ianuarie
1945 colonelul Alexeev, din cadrul N.K.V.D„ a
convocat- la sediul Comandamentului sovietic pe comandantul Detaşamentelor de lucru Căi
Ferate, cerându-i să predea delegaţilor sovietici,
la prezentarea acestora la sediile detaşamentelor,
pe toţi ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii încadraţi în
ele, cu excepţia celor de la detaşamentele nr. 62
Şercaia, nr. 60, 65 şi 67 din Câmpia Turzii, astfel
că în zilele următoare germanii din majoritatea
unităţilor de lucru ale armatei au fost deportaţi în
U.R.S.S. KJ.
În ordinul nr. 54934 din 24 februarie 1945 al
Inspectoratului General al Jandarmeriei erau
prevăzute următoarele excepţii: muncitorii din
fabrici, a căror ridicare sau scutire trebuia
hotărâtă de către o comisie compusă din comandantul legiunii, şeful poliţiei din oraşul de
reşedinţă, delegatul întreprinderii respective şi
delegatul sindicatului muncitorilor din întreprindere, ultimul cu vot consultativ. Româncele
măritate cu germani, etnicele germane măritate
cu români, călugării şi călugăriţele, germanii
apatrizi din Vechiul Regat veniţi în ţară înainte
de 1916, care au adus în România capitaluri
mari, întemeind industrii sau case de comerţ ce
au produs venituri însemnate pentru ţară, cei
exceptaţi prin tabelele solicitate organelor de
ordine publică din judeţe de Ministerul Afacerilor Interne şi aprobat de vicepreşedintele
Comisiei Aliate (Sovietice) de Control, generalul Vinogradov, şi femeile cu copii mai mici de
1 an erau de asemenea scutiţi de prestarea muncii obligatorii. Fiecare detaşament trebuia să
aibă 1.000 de bărbaţi şi 50 de femei, acestea din
83
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op. cit., 27-28.

urmă fiind încadrate în ele cu sarcina de a se
ocupa de prepararea hranei, de întreţinerea şi de
spălarea lenjeriei, etc. Pentru repartizarea plutoanelor necesare unităţilor de muncă obligatorie ce erau propuse a se crea, Ministerul Afacerilor Interne intervenise deja la Ministerul de
Război. Germanii strânşi în vederea formării
detaşamentelor se hrăneau pe cont propriu până
în momentul în care primeau ordinele de la
Serviciul Lagărelor pentru repartizarea lor la
muncă. De la această dată întreţinerea şi cazarea
lor intrau în sarcina instituţiilor sau întreprinderilor pentru care ar fi lucrat 84 .
La câteva zile de la primirea ordinului nr. A
l 92, Ministerul Afacerilor Interne a dat dispoziţii
Direcţiei Generale a Poliţiei, Prefecturii Poliţiei
Capitalei şi Inspectoratului General al Jandarmeriei, cu ordinul nr. 15458 din 25 februarie 1945, să
mobilizeze pentru muncă pe teritoriul României
pe cetăţenii români de origine germană, pe cei din
mediul rural prin organele jandarmeriei, iar pe cei
din mediul urban prin organele poliţieneşti.
Organizarea pe batalioane sau pe colonii de
muncă a fost încredinţată Comandamentului
General al Teritoriului, care acţiona, la nivelul
judeţelor, prin Cercurile Teritoriale. Poliţiei şi
Jandarmeriei le-au fost cerute tabele cu toate
persoanele mobilizabile - bărbaţi în vârstă de la
17 la 45 de ani şi femei între 18 şi 30 de ani - ce
trebuiau înaintate cercurilor teritoriale respective,
în vederea organizării batalioanelor. Comandamentul General al Teritoriului, de pe lângă Marele
Stat Major, a dat dispoziţii cercurilor teritoriale
judeţene, cu ordinul nr. 79842, din 28 februarie
l 945, să încadreze pe bărbaţii mobilizabili în
vârstă de 17 - 45 de ani în formaţiuni de muncă şi
să utilizeze detaşamentele ce ar fi fost create în
ţară în vederea executării lucrărilor de căi ferate,
drumuri, poduri, etc. Detaşamentele erau puse
sub controlul direct al Marelui Stat Major. Pentru
organizarea unităţilor de muncă obligatorie compuse din femei de origine germană, Comandamentul General al Teritoriului, din cadrul Marelui
Stat Major, a transmis, la 20 martie 1945,
cercurilor teritoriale judeţene, ordinul nr. 706033,
solicitând ca aceste unităţi, alcătuite din femeile
ce erau predate cercurilor teritoriale de către
organele poliţieneşti şi de jandarmerie, să fie
puse, prin prefecturile de judeţe, la dispoziţia
autorităţilor de stat care aveau nevoie de
întrebuinţarea lor la diferite munci. Unităţile, cu
efective de 50-100 de femei, trebuiau utilizate la
lucrări de căi ferate, la întreţineri de drumuri, în
spitale, în fabrici, la lucrul câmpului, etc. Durata

"' Ibidem. 31.

zilei de muncă era stabilită la 8-1 Oore, cu plata la
preţul zilei, din care se reţinea costul hranei şi al
cazării. Constituirea unor asemenea formaţiuni de
lucru, compuse în exclusivitate din femei, nu este
atestată, însă, de nici un izvor documentar 85 .
Planul mobilizării etnicelor germane din judeţele
Caraş şi Severin cădea în atribuţiile Cercului 7
Teritorial 86 . De pildă, numai în luna aprilie 1945,
organele poliţieneşti din Oraviţa şi Reşiţa au
predat Cercului Teritorial Caraş un număr de 4
germani (3 bărbati şi o femeie) 87 .
Într-o adresă~ Poliţiei de Reşedinţă Oraviţa
- Biroul Poliţiei de Siguranţă către Prefectura
judeţului Caraş, din 13 iunie 1945, erau precizate alte excepţii de la mobilizare pentru lucrul
de folos obştesc în interiorul ţării: germanele
căsătorite cu evrei; germanele căsătorite cu
sârbi, care au făcut parte din Grupul Slav;
germanii căsătoriţi cu evreice 88 . Tot îh cursul
lunii iunie 1945, în comuna Anina s-a înfiinţat
un lagăr de muncă, în care au fost internaţi
germanii din judeţ care au părăsit ţara (împreună
cu trupele germane în retragere - n. n.) şi s-au
întors, "spre a fi puşi la muncă în minele de
cărbuni" 89 . O nouă adresă, trimisă de Ministerul
Afacerilor Interne - Serviciul Lagărelor Prefecturii judeţului Severin, la data de 1O august
1945, preciza faptul că nu se aprobau - sub nici
o formă - concedii pentru cetăţenii români de
origine etnică germană, internaţi la muncă obligatorie90. Deşi au fost consemnaţi 1.353 de foşti
membri G.E.G., dintr-un total de 6.408 etnici
germani 91 , în anul 1945 au fost internaţi numai
19 germani - de pe raza judeţului Severin - în
lagărul de la Târgu Jiu, iar 2 au fost exceptaţi din
motive de sănătate; numărul foarte scăzut de
etnici germani internaţi se datora deportărilor
masive şi faptului că majoritatea etnicilor germani din zonă erau consideraţi "paşnici, fără a
prezenta un pericol pentru siguranţa statului" 92 .
La începutul anului 1946, un număr de 29 de
femei, cu vârste cuprinse între 18-28 ani, dintre
care 4 căsătorite, de origine etnică variată ( 11
germane, 6 cehoaice, 1Oslovace, o poloneză şi o
româncă) şi 43 de bărbaţi, cu etatea de 18 - 45 ani,
toţi etnici germani, de pe cuprinsul judeţului
5

Ibidem, 27.

"''

DJCSAN,

•

fond

Prefectura judeţului Caraş (1926-1949), d. 32/J 945, f. 42.

Administraţia judeţului

"'Ibidem, f. 46-47.
•• Ibidem, f. 18.
••Ibidem, d. 36/J 945, f. 12.
90
DJTAN, fond Prefectura judeţului Severin. d. 1/1945, f.
nenumerotată.
91

Idem, fond Legiunea de Jandarmi Severin, d. 65/J 946.
f. 120.
92
Ibidem. d. 6611945, f. 3.
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Caraş,

au fost înc~draţi în Detaşamentul de muncă
U.D.R. Anina'' 3• In primul semestru al aceluiaşi
an, 29 de femei germane (Darova - 14, Sălbăgcl 7, Petroasa Mare - 6, Boldur - 1, Jena - 1) din
judeţul Severin au fost repartizate - pentru muncă
obligatorie- la Spitalul de Stat din Lugoj 94 , iar, în
baza ordinului Inspectoratului General al
Jandarmeriei nr. 34766 (27 iunie 1946), 30 de
etnici germani severineni (Darova- 7, Ferdinand
- 5, Petroasa Mare - 3, Sălbăgelul Nou - 3,
Nădrag-3, Ştiuca-3, Bethausen-2, Cireşa-1,
Brebul Nou - 1, Voislova - 1 şi Rusca Montană 1), cu diverse meserii (12 agricultori, 4 laminatori, 2 funcţionari particulari, 2 mecanici, 1
subinginer, I zidar, I fierar, I tinichigiu, etc.), au
fost trimişi - pentru muncă obligatorie - la
Primăria municipiului Galaţi • Exemplele sunt
numeroase în acest sens, dar ne-am oprit asupra
celor mai semnificative.
Acţiunea de ridicare şi deportare a etnicilor
germani din Ropzânia s-a făcut începând cu luna
ianuarie 1945. In total, din România, Ungaria şi
Iugoslavia au fost deportaţi în U.R.S.S. circa
165.000 de germani. Cei mai mulţi dintre ei aură
mas vreme de cinci ani în peste 200 d~ lagăre de
muncă din Donbass, Caucaz şi Ural. Impreună,
insă, cu deportaţii din răsăritul Germaniei se ajunge la o cifră ce depăşeşte o jumătate de milion%.
La 6 ianuarie 1945 Comisia Aliată trimite
ordinul nr. 031 către Consiliul de Miniştri privind
!llobilizarea pentru lucru a locuitorilor germani.
In ordin se specifică faptul că, în perioada I 0-20
ianuarie 1945, urmează să fie mobilizaţi la muncă
toţi cei apţi, indiferent de cetăţenia lor. Femeile
care au copii sub I an urmau a fi exceptate. Cei
mobilizaţi trebuiau să aibă asupra lor îmbrăcă
minte de iarnă, bocanci, cămăşi, lenjerie de pat,
cuţit şi furculiţă, obiecte sanitare, hrană pentru 15
zile, greutatea acestora nedepăşind 20 de kg. Cei
mobilizaţi vor avea dreptul să scrie sau să
primească scrisori sau colete poştale. Cei care nu
se vor supune, ca şi familiile lor sau cei care-i vor
ajuta să se .sustragă deportărilor vor fi aspru
sancţionaţi. Incepând cu 3 ianuarie 1945 a sositîn fiecare reşedinţă de judeţ - un ofiţer sovietic,
pentru coordonarea operaţiei de adunare a celor
internaţi. Poliţia şi autorităţile de stat trebuiau să
dea tot concursul solicitat. Cei concentrati au fost
duşi la nişte locuri de adunare, iar hra~a a fost
asigurată 2-6 zile de autorităţile române. Locurile
de adunare erau situate neapărat lângă o staţie de
95

J DJCSAN. fond Consiliul Popular al oraşului Anina
(1885-1950). d. 51/1944. f. 207, 209.
9
' DJTAN, fond Legiunea de Jandarmi Severin, d. I 00/
1946. f 12.
9
' Ibidem, f. 99.
9

w. Dumitru Hâncu, Drame postbelice. Deportarea germa-

nilor din sud - estul Europei, Ma/st,
XXXIII. ( 1999), nr. 12 (393 ). 57.
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cale ferată. La 8 ianuarie, Directia Politiei de
Siguranţă dă ordinul telegrafic n~. 32974 către
Inspectoratele regionale în care sunt precizate
următoarele categorii de
exceptaţi: femei
căsătorite cu români, copii rezultaţi din tată român
şi mamă minoritară, incapabili de muncă, infirmi
şi bolnavi complet netransportabili, soţiile de origine etnică română. Se ridicau minoritari înscrişi
în partidele de stânga, specialişti din întreprinderi
de stat, copii rezultaţi din căsătoria între un tată
minoritar şi mamă româncă. De asemenea,
convoaiele celor internaţi se organizau de către
poliţia din zonele respective. La 1Oianuarie1945
un ordin telefonic, nr. 33224, tot către Inspectoratele regionale, arăta că mobilizarea se face după
planurile întocmite ulterior şi la termenele
stabilite de delegatul Comisiei Aliate. Mobilizarea se făcea sub conducere românească, şi sub
controlul sovietic. În cazul întreprinderilor se va
decide, de către un delegat al fiecărei fabrici, care
dintre muncitori vor fi exceptaţi în raport cu
necesităţile de lucru. Vor fi exceptate călugăriţele,
cu excepţia surorilor de caritate, germanii apatrizi
veniţi în ţară înainte de 1916 şi care au legătură cu
familii româneşti sau cei care au produs venituri
mari pentru ţară 97 .
[n ziua de 13 ianuarie 1945 - când arestările
deja începuseră la Bucureşti şi Braşov- guvernul
Rădescu a înaintat o notă de protest Comisiei Aliate de Control din România, personal vicepreşe
dintelui acesteia, generalul Vinogradov. Principalele argumente invocate au fost: 1) convenţia de
armistiţiu nu cuprindea nici o prevedere referitoare la deportări sau muncă forţată; 2) deportă
rile vor avea grave consecinţe economice, întrucât întregi ramuri industriale vor fi paralizate; 3)
ar fi trebuit luată în considerare situatia femeilor
rămase la casele lor şi a copiilor, adică şi aspectul
umanitar al problemei. Desigur, nota trimisă de
guvernul român nu a avut nici un efect 9 K.
La 18 ianuarie 1945 este dat publicităţii
comunicatul Preşedinţiei Consiliului de Miniş
tri, în care se arată următoarele: se aduce la
cunoştinţa populaţiei de origjne etnică germană,
că vor fi ridicati din ordinul !naltului Comandament sovietic, pentru a fi duşi în locurile unde se
simte nevoie de braţe de muncă. Se vor ridica următoarele categorii de cetăţeni: bărbaţi de la 1745 de ani şi femeile între 18-30 de ani, în afară
de cele care au copii sub un an. După ce ajung la
locul de destinaţie, familiile vor fi înştiinţate şi
autorizate să scrie şi să le trimită pachete.
Ridicarea are un caracter provizoriu, întrucât
este dată de nevoile de muncă pentru necesităţile
războiului.

Dorin Dărăban, Acţiunea şi cauzele deportării etnicilor
germani din România, Sargeţia. Deva. XXVI/2, ( 1995-

97

1996). 630.
9

H

Dumitru Hâncu. op. cit., 58.

Trei săptămâni mai târziu, la 9 februarie l 945
este dat publicităţii un nou comunicat, în care se
arată următoarele: se răspândesc tot felul de
versiuni de către indivizi interesaţi, care au găsit
- cu acest prilej - un mijloc de afaceri necinstite.
Nu s-a schimbat nimic din precedentul comunicat. Nu este vorba de o nouă ridicare, lumea să
stea linişti tă. Toţi cei care răspândesc ştiri
alarmante sau pretind că au posibilitatea să facă
intervenţii în scop de exceptare a unora din cei
care sunt în categoria celor care urmează să fie
ridicati nu sunt decât indivizi necinstiti care
caută ~ă extorcheze pe cei naivi. Să nu Ii' se dea
crezare şi să se ceară arestarea lor 99 .
La 12 aprilie 1945 ministrul Afacerilor Interne
dă ordinul circular nr. 278, în care se cere verificarea germanilor exceptaţi de la deportare. Astfel,
au mai fost exceptaţi - de la ridicare - şi preoţii,
călugării, ofiţerii, subofiţerii, maiştri, trupa-activi
sau în rezervă-aflati sub arme. Toti cei care au fost
descoperiţi că au ~căpat prin fra~dă sau abuz au
fost predaţi Cercurilor teritoriale, pentru a fi
încadrati în batalioanele de muncă din interiorul
ţării. Vi~ovaţii pentru exceptările neregulamentare au fost arestaţi şi deferiţijustiţiei.
Acţiunea de deportare a început la Bucureşti în
l Oianuarie l 945, Braşov - l l ianuarie, Sibiu- 12
ianuarie, Timişoara - 13 ianuarie, Brăila - 3
februarie ş.a. Asupra numărului celor deportaţi
planează încă multe incertitudini datorită faptului
că lipseşte numărul exact al celor morţi în lagăre,
cei neidentificaţi în arhive, cei emigraţi în
Germania sau morţi acasă şi care nu au avut sau
nu au mai rămas urmaşi şi, în final, cei care intră
în coeficientul inerent de pierdere a informaţiei,
atât de frecventă în istorie. De asemenea, în unele
cazuri, nu s-au putut reconstitui date legate de
perioada de detenţie, datorită lipsei documentelor
sau mărturiilor participanţilor. Astfel, la 15 august
l 949, Institutul National de Statistică stabileşte
numărul celor deportaţi la 7.014, Direcţia
Siguranţei Publice - la 19 februarie 1945 sta bi leş te numărul lor la 64.419, Hanelore Baierîn cartea sa - estimează la 70.000 numărul celor
deportaţi. Alţi cercetători situează numărul lor la
85.000 de persoane. Comisia Română a prevăzut,
potrivit criteriilor Comisiei Aliate, un număr de
41.300 de persoane care se încadrează în aceste
limite. La 12 noiembrie 1949, un raport al
Direcţiei Siguranţei Naţionale a stabilit că 46.540
de persoane au fost deportate, din care 1.200 au
decedat în lagăre, 40.000 s-au reîntors acasă,
5.000 au rămas definitiv în Germania. Complexitatea acţiunii de deportare a făcut ca numărul
celor deportaţi să nu poată fi stabilit niciodată cu
precizie 100 •
9

''

100

Dorin Dărăban, op. cit., 629.
Ibidem. 630-632.

Şvabii bănăţeni se simţeau ameninţaţi de
prezenţa trupelor sovietice în zonă şi erau
conştienţi de presiunile exerci!ate de Moscova
asupra autorităţilor româneşti. In consecinţă, au
recurs la măsuri disperate, negându-şi chiar
originea etnică. Astfel, într-un comunicat, emis

la 4 decembrie 1944, Consulatul Frantei la
Timişoara semnala faptul că "în ultimul 'timp,
şvabii din Banat se prezintă Consulatului
(francez - 11.n.) sau fac intervenţii indirecte,
pentru a obţine certificate de origine etnică
franceză", mizând pe <rădăcinile> lor franceze,
însă refuza - pe un ton categoric - să elibereze
asemenea certificate, din mai multe motive:
"majoritatea au fost germanizaţi; nu se poate şti
motivul venirii acestor francezi în Banat
(colonizare simplă, dezertare din armată, fuga
din faţa legilor, etc.); astfel de certificate ar
echivala cu certificate de bună purtare şi
scutirea interesaţilor de la toate urmările şi
con_secinţele comportamentului lor anterior" 1111 .
In preziua ridicării germanilor în scopul
deportării, Mihai Daica, noul secretar judeţean
(Caraş - 11.11.) al P.C.R., le aduce antifasciştilor
germani, adunaţi la Casa Muncitorească din
Reşiţa - mulţi dintre ei scăpaţi abia de câteva
luni din puşcărie - o indicaţie a Comitetului
Central al P.C.R. Aceasta suna cam aşa:
"Mergeţi! Cu toţii. Şi primii, voi veţi merge.
Dincolo să le spuneţi apoi celorlalţi: Priviţi! Asta
am făcut-o noi! Ceea ce am distrus, tot noi
trebuie să reconstruim. Acum" 102 •
Conform unor statistici, în primele zile ale lunii ianuarie 1945 un număr de 538 de şvabi din
Banatul montan, la care s-au alăturat - în scurt
timp - mulţi alţii, au fost deportaţi în Uniunea
Sovietică, în următoarele localităţi: Berezovsk,
Bclaia Kalitva, Bulovinka, Celeabinsk, Cistakova, Djerjinsk, Dneprojinsk, Dnepropetrovsk,
Dokuceaevsk, Elenovka, Enachevo, Frunze,
Gorlovka, Hatepetovka, Irmino, Iss, Iunkom,
Kadevka, Kapitalnaia, Kopesk, Krasnoarmeisk,
Krasnodar, Lenino, Makeevka, Nicolaev, Odesa,
Pavlovskaia, Petrov Val, Plast, Romanka, Rostov,
Sceglovka, Stalino, Sverdlovsk, Ufalei, Valkovo,
Volodarka, Vorosilovgrad şi Zaporoje 103 •
Merită
prezentate
câteva date
de
recensământ privind germanii din Banatul
montan 104 :
101
DJCSAN, fond Prefectura judeţului Caraş, d. 34/ 1944.
f. I.
1112
Georg Hromadka, op. cit., 120.
1113
Russland - Deportierte erinnern sich (Schicksale
Volksdeutscher aus Rumanien. 1945-1956), Bukarest,
Verlag der Zeitung "Neuer Weg'', (1992), 94-1 OI; Echo
der Vortragsreiche, Reşiţa, anul XVI, nr. I (181), (2005),
I. (traducere Lucian Epure, căruia îi mulţumim pe această
cale pentru sprijinul acordat).
1114
Erwin Josef Ţigla (coord.), op .cit„ 75.
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Recensăminte

Localitatea
Anina

.Judeţul

1930

1966

1992

2002*

Caraş-

5562

556

579

763

88

43

55

28

122

94

76

84

1591

1529

1011

432

173

45

34

13

1041

830

10

34

272

158

29

22

2083

1710

1180

530

153

23

15

16

62

15

10

706

371

213

320

123

79

Severin
Băile

Caraş-

Herculane
Berzovia

Severin
Caraş-

Severin
Bocşa

Caraş-

Severin
Bozovici

Caraş-

Severin
Brebu Nou

Caraş-

Severin
Brezon

Caraş-

Severin
Caransebeş

Caraş-

Severin
Caraş ova

Caraş-

Severin
Ci elova

Caraş-

Montană

Severin

Dognecea

Caraş-

v.

Oraviţa

131

Severin
Do man

Caraş-

v.

Reşiţa

Severin
Drobeta
Turnu
Severin

Mehedinţi

714

102

94

70

Gărâna

Caraş-

1124

779

109

314

178

1

v. Brebu
Nou
v. Buchin

2015

1271

126

66

132

28

20

13

198

61

22

33

2085

602

275

222

1516
647

417
864

260
841

159
476

10637

9846

5045

2696

Severin
Linde(fetd

Caraş-

Severin
Măureni

Caraş-

Severin
Mehadia

Caraş-

Severin
Moldova

Caraş-

Nouă

Severin

Oraviţa

Caraş-

Orşova

Mehedinţi

Severin
Oţelu Roşu

Caraş-

Severin
Reşiţa

Caraş-

Severin
328

Rusca

Caraş-

Montană

Severin

Ruschiţa

Caraş-

555

179

104

80

la Rusca M.

34

46

v. Rusca

Severin

}vf

570

Caraş-

Sadova
Veche
Sas ca

Severin

Montană

Severin

Secu

522

170

v. Slatina

T.

257

59

18

453

319

175

107

30

19

76

la Anina

1586

853

v. Anina

144

39

11

2

897

654

222

120

125

38

15

15

571

237

109

80

Caraş-

Caraş-

12
v.

Reşiţa

Severin
Slatina

Caraş-

Timiş

Severin

Steierdor.f

Caraş-

Severin
Teregova

Caraş-

Severin
Tir ol

Caraş-

Severin
Topleţ

Caraş-

Severin
Văliug

Caraş-

Severin
* Pentru anul 2002, datele nu sunt la nivel de localitate, ci la nivel de unitate administrativă
(municipiu, oraş, comună).
Corelând datele recensămintelor din anii 1930, 1966, 1992 şi 2002 cu informaţiile despre
numărul victimelor deportărilor din actualul judeţ Caraş-Severin, deducem dimensiunile dramei
trăite de minoritatea germană din acest areal geografic în anii 1945-1950. Desigur, cifrele diferă, în
funcţie de sursele informărilor, presupunându-se că numărul victimelor ar fi mult mai mare 1115 :
Numărul

Localitatea
natală

victimelor deportate din judeţul Caraş-Severin

Morţi

pe drum
spre locul

Morţi

în drum

Morţi după

~pre casă

întoarcere

222
34
33

16

222

-

-

1

5

-

2

2

-

Văliug

26
30
26
22

Tirol

13

-

-

Oraviţa

12
10

-

1
2

Total

deportării
Reşiţa

Gărâna

Steierdorf
Anina
Brebu Nou
Caransebeş
Oţelu Roşu

Secul

1115

-

1

460
34
34
32
32
28
22
13
13
12

Banater Berglanddeutsche, MUnchen-Viena. anul 22. nr. 126. ianuarie-februarie. (2006), 7.
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Bocşa Montană

Găw~jdia

Sas ca
Ocna de Fier
Brezon
Nâdrag
Sadova Veche
Dom an
Bozovici
Lindenfeld
Rusca Montanâ
Fizeş

Fâget
Dognecea
Lupac
Total Banatul
l\1ontan
Măureni

Total CaraşSeverin

7
7
6

5
5
4
4
,.,

_)

2
2
2
I
1
I
1
-179
62
5-11

Din cei 7.000 de etnici germani deportaţi în
U .R. S. S„ la începutul anului 2006, în judeţul
Caraş-Severin mai trăiau doar 240. Iată ce
relatează Ana Scholtz, deportată în perioada
1945-1949: "Îmi amintesc până şi ziua în care
ne-au luat. Era o zi foarte geroasă, de 16
ianuarie. Ne-au adunat în faţa clădirii unde în
prezent este Cinematograful Cultural (din Reşiţa
- 11.11.). Eram aproape un copil, aveam doar 19
ani. În urmă a trebuit să o las pe mama singură,
fără nici un ajutor. Drumul până acolo l-am
parcurs în vagoal!e neîncălzite, fără condiţii
minime de igienă. In Ilionovka, localitatea unde
m-au deportat, viaţa era dură. Abia aveam ce
mânca. In cei cinci ani pe care i-am petrecut
departe de casă am muncit în construcţii, muncă
grea pentru o femeie" 106 .
Efectele deportării germanilor din Banatul
montan asupra industriei locale sunt descrise în
nota telefonicâ a Prefecturii judeţului Caraş
către Preşedinţia Consiliului de Miniştri din 21
ianuarie 1945: "Uzinele U.D.R. din Reşiţa şi
Anina se găsesc în agonie: muncitorii germani
au fost ridicaţi pentru deportare, lucrările importante din uzine au încetat, toate articolele
alimentare de primă necesitate şi bunurile aduse
din Transnistria sunt în curs de ridicare,
'"''Timpul,

Reşiţa,

ianuarie, (2006), 3.
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anul XVII, nr. 4602 (016), vineri, 20

I

I

-

-

-

-

I

I

-

I

-

-

9
7
7

5
5
5
4
4

-

-

21

236

2
2
2
1
I
l
1
736

1
237

66
802

-

-

,.,
_)

24

lăsându-se efectivul Uzinelor în situaţia de
alimentare foarte dificilă... Rugăm daţi dispoziţii imediate pentru trimiterea - în teren - a
unei delegaţii internaţionale de control pentru
constatarea situaţiei şi luarea de măsuri imediate
pentru completarea golurilor de toate categoriile
şi pentru completarea articolelor de alimentaţie
necesare în locul celor ce se ridică; astfel,
lucrările de satisfacere a comenzilor pentru
armata aliată sovietică şi alte lucrări nu se pot
efectua, iar comoara industrială U.D.R. (română
şi interaliată), în mod fatal, se distruge" 107 •
Merită menţionat şi numărul supravieţuitorilor acţiunii de deportare din diferite
localităţi de pe cuprinsul actualului judeţ Caraş
Severin, aşa cum rezultă din datele strânse de
Forumul Democrat German, după anul 1989:
Bocşa (Bokschan) - 64 deportaţi (1994), 30
deportaţi ( 1999), 25 deportaţi (2002); Caransebeş (Karansebesch)- l 03 deportaţi ( 1994), 41
deportaţi (1999), 35 deportaţi (2002); Dognecea
(Dognatschka) - 15 deportaţi ( 1990); 12
deportaţi (1999); 12 deportaţi (2002); Măureni
(Moritzfeld) - 13 deportaţi (1994), 6 deportaţi
( 1999), 6 deportaţi (2002); Oraviţa (Orawitza) 6 deportaţi (2002); Oţelu Roşu (Ferdinandsberg)
- 49 deportaţi (1990), 23 deportaţi (1999), 12

1117

DJCSAN,

fond

Prefectura judeţului Caraş (1926-1949), d. 36/1945, f. 8.

Administraţia judeţului

deportaţi

(2002); Reşiţa (Reschitza) - 286
(1994), 200 deportaţi (1999), 147
deportaţi (2002); Rusca Montană (Russberg) 16 deportaţi, dintre care 9 în Rusca Montană şi 7
în Ruschiţa ( 1990), 6 deportaţi, dintre care 4 în
Rusca Montană şi 2 în Ruschiţa (1999);
Steierdorf/ Anina - 39 deportaţi ( 1999), 27
deportaţi (2002) ş.a.m.d. ~.
Germanii, colonizaţi în mare parte în sec. al
XVIII-iea, cu un aport economic evident în
privinţa regularizării râurilor, impactului asupra
agriculturii (ferme-model), mineritului, siderurgiei, etc„ au fost consideraţi - mult timp - un
factor de stabilitate în Banat, şi datorită spiritului de toleranţă evidenţiat în raporturile cu
celelalte etnii din zonă. Deşi au devenit
principala minoritate a provinciei la sfârşitul
secolului al XIX-iea, nu a fost consemnată o
majoritate absolută a germanilor în nici un
comital bănăţean. Susţinători ai Marii Uniri,
şvabii bănăţeni vor fi influenţaţi, tot mai mult,
de mişcarea naţional-socialistă condusă de Fritz
Fabritius, începând din anii '30 ai secolului XX.
Integrarea lor, în mare parte, în Grupul Etnic
German, recrutarea - în masă - pentru
organizaţia Todt şi pentru trupele SS, precum şi
adoptarea
lozincii
privind
constituirea
DONAULAND - ului, lansată de cel de-al
Treilea Reich, la care se adăugau o serie de alţi
factori (pierderea războiului de către Germania
nazistă, îndeplinirea prevederilor Convenţiei de
Armistiţiu de către guvernul român, ocupaţia
militară sovietică, etc.) au determinat multiple
măsuri punitive la adresa şvabilor bănăţeni:
arestarea şi condamnarea unor membri marcanţi
ai G.E.G. - ului, disponibilizarea tuturor funcţi
onarilor din administraţia locală, rechiziţionarea
bunurilor imobile, a firmelor industriale şi
comerciale "inamice" (cu precădere cele germane), internarea în lagăre de muncă forţată de
pe cuprinsul României, deportarea în Uniunea
Sovietică. Ultima măsură amintită a generat o
agitaţie colectivă: etnicii germani au încercat să
părăsească ţara pe ascuns sau să obţină certificate de naţionalitate (franceză, cehoslovacă,
etc.), negându-şi chiar originea etnică, iar
colportajul a atins dimensiuni paroxistice.
deportaţi

ASPECTS CONCERNING THE
SITUATION OF THE GERMAN
MINORITIES FROM CARAS AND
SEVERIN DISTRICTS BETWEEN
1944-1948
Summary

111

The Germans were colonized in thc XVIII
century and had an obvious economic advantage
in agriculture, rivers regulation and mining, they
were long time considered a factor of stability in
Banat, and because of their tolerance with the
other populations. Though, thcy become the
main minority of Banat, at the end of the XIX
century, they were not seen as a majority in no
place of Banat. Schwaben, great supporters of
the unification, they will be strongly influenccd
by the national-socialist movement lead by Fritz
Fabritius, from the third decade of the XX
century. Their integration in the German Ethnic
Group, their incorporation for organising the SS
troops and Todt, and adopting the motto
concerning the founding of DONAULAND,
launched by the Third Reich. A series of other
factors were added, as: losing the war by the
Nazi Germany, fulfilling the conditions of the
Convention of Armistice by the Romanian
government, the soviet occupation, etc. Thcse
factors have determined multiple measurements
of punishment for the Schwaben in Banat:
arresting and condemning some well-known
members of GEG, eliminating al! the workers
from the local administration, taking by force all
the immobile goods, industrial factories of the
"enemy", especially German, putting in prisons
for forced work from Romania, deportation in
the Soviet Union. The last one determined a
collective revolt: the Germans tried to leave thc
country without notice or to obtain documents
which would certify their French or
Czechoslovakian nationality, cven denying their
ethnic origins.

"'"Erwin JosefŢigla (coord.), op. cit„ 80-85, 88, 90-91, 93.
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CONSIDERATU CU PRIVIRE LA DISCURSURILE ROSTITE LA CLUJ ÎN IUNIE 1945
ŞI 1946 DE CĂTRE LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, MINISTRU DE JUSTIŢIE
Antonio Faur'
Cuvinte cheie: discurs, Transilvania, Cluj, minorităţi, politică.
Key words: Speech, Transylvania, Cluj, Minorities, Politics.
Liderul comunist Lucreţiu Pătrăşcanu a
manifestat o preocupare constantă pentru
Transilvania, fapt relevat - cu o justificată
insistenţă - de istoriografia din ultimul deceniu 1•
Atitudinea lui Lucreţiu Pătrăşcanu vis-a-vis de
Transilvania, în anii 1945-1946, când statutul
definitiv al acesteia depindea de decizia care va
fi luată de Conferinţa de Pace de la Paris, de
către Marile Puteri Aliate, a reţinut atenţia unor
diplomaţi francezi. Aceştia au transmis din
România informaţii şi comentarii despre
conţinutul discursului rostit, la 8 iunie 1946, în
Cluj, de ministrul de justiţie, ca reprezentant al
guvernului şi, totodată, ca exponent de seamă,
cunoscut în epocă, al partidului comunist.
Poziţia radicală a lui Pătrăşcanu în „problema
Transilvaniei" a surprins aripa „moscovită" a
P.C.R„ prin renunţarea la dogmatismul impus de
sovietici şi exprimarea liberă, în termeni
energici, a unor convingeri despre apartenenţa
Transilvaniei, în integralitatea ei, la statul
român. În realitate, Lucreţiu Pătrăşcanu, a
gândit şi s-a afirmat ca un membru al guvernului
României, având de suportat ulterior consecinţele demersului său, care au culminat cu
dispariţia sa tragică.
După 23 august 1944, Lucreţiu Pătrăşcanu a
fost implicat în evenimentele care au avut
legătură cu Transilvania şi locuitorii acesteia. A
·Conferenţiar universitar doctor - Universitatea din
Oradea, e - mail: antoniofaur®yahoo.com
1
Vezi, mai ales, România. Viaţa politică în documente.
1945, coordonator Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura
Arhivelor Statului din România, ( 1994), 262-266;
România. Viaţa politică 1Î1 documente. 1946, coordonator
Ioan Scurtu, Bucureşti, Editura Arhivelor Statului din
România, ( 1996), 248-258, 259, 342, 355, 568; Tatiana A.
Pokivailova, Cristian Popişteanu, Grava greşeală a lui
Lucreţiu Pătrăşcanu. Magazin istoric, nr. I, (1999),, 2731; nr. 2, 20-24; Florin Constantiniu, PC.R., Pătrăşcanu
şi Transilvania (1945-1946), Bucureşti, Editura Enciclopedică, (200 I), 151 p. ; Documente franceze despre
Transilvania, selecţie şi studiu introductiv de Valeriu
Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Bucureşti, Editura
Vremea, (200 I), 352 p.

făcut-o,

mai întâi, în postura de conducător al
române la Moscova, la începutul lunii
septembrie 1944, precum şi ca semnatar al
Convenţei de Armistiţiu 2 cu U.R.S.S., S.U.A. şi
Anglia, în care, la articolul 19, se făceau
precizări exprese cu privire la dictatul de la
Viena (din 30 august 1940) şi situaţia Transilvaniei de Nord. Ca ministru de justiţie, Lucreţiu
Pătrăşcanu a semnat mai multe proiecte de
decrete-lege care aveau ca obiect minoritatea
maghiară din Transilvania, dar şi celelalte minorităţi din România. Transcriem, spre argumentare, articolul 4 din Statutul naţionalităţilor din
(7 februarie 1945): „Cetăţenii români, aparţi
nând unor naţionalităţi de altă limbă, rasă sau
religie, decât cea română, se vor bucura de
acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii în drept
şi în fapt ca şi cetăţenii români. Orice îngrădire
directă sau indirectă a drepturilor cetăţenilor,
sau invers, stabilirea de privilegii„ „ precum şi
delegaţiei

România-marele sacrificat al celui de-a/ doilea război
mondial. Documente, voi. I, coordonator Marin Radu
Mocanu, Bucureşti, Editura Arhivelor Statului din
România, (1994), 313. Este de menţionat şi faptul că
atunci când s-a discutat (în şedinţa Consiliului de Miniştri
din 22 septembrie 1944) conţinutul proiectului de
organizare a Comisariatului General pentru administrarea regiunilor eliberate, Lucreţiu Pătrăşcanu, în
calitatea de ministru al Justiţiei, a insistat asupra ideii că
este imperios necesar ca „să nu se încurajeze tendinţele
regionaliste" (subl.ns.-A.F.). Textul intervenţiei sale a fost
publicat şi în ziarul partidului, Scânteia (din 3 aprilie
1945), datorită importanţei care i s-a acordat. Reţinem un
pasaj din conferinţa menţionată: „nu se pot recunoaşte
nimănui, în Transilvania de Nord, drepturi câştigate, în
numele horthysmului" (A pud Documente franceze despre
Transilvania ... , 23), de profitorii acestui regim politic în
detrimentul populaţiei locale. Ministrul de justiţie a
organizat, la 29 martie 1945, şi o conferinţă cu prilejul
unei întâlniri a prefecţilor din Transilvania. Referindu-se
la revenirea Transilvaniei de Nord la statul român, ci
precizează (şi, în acelaşi timp, avertizează) că este vorba
de o „încadrare administrativă" a acesteia în România, dar
şi o „încadrare politică„ .şi naţională", în spiritul „unei
reale democraţii", care „exclude şovinismul" (Ibidem), aşa
cum s-a manifestat acesta în anii dominaţiei horthyste
(1940-1944).
2
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orice propovăduire a exclusivismului sau a urci
de rasă, religie şi naţionalitate, se
pedepsesc de lege" 1 . Prima sa exprimare
deschisă, în „problemele Ardealului de Nord",
s-a produs în sala Colegiului Academic din Cluj,
la 13 iunie 1945, în faţa unei numeroase asistenţe, „formată din intelectualitatea clujeană, aparatul administrativ, reprezentanţii profesiunilor şi
organizaţiilor locale" 4 • Expunerea lui Lucreţiu
Pătrăşcanu a durat „aproape două ore" şi a
beneficiat de o evidentă receptivitate, fiind
frenetic aplaudată de participanţi. A fost publicat
un „rezumat" al acestei „cuvântări", care a
debutat cu o asemenea precizare, menită să
reţină atenţia: ,,Înainte de a discuta orice problemă locală, aspectele uneia sau alteia în
chestiunile ridicate, ţin să subliniez - şi aceasta
este o afirmare pe care nimic nu o poate
răsturna - legătura indisolubilă între Ardealul
de Nord şi România, definitiva încadrare a
Ardealului de Nord în graniţele statului român" 5
(subl. ns. -A.F.). El îşi justifică o afirmaţie, atât
de clară şi răspicată, chiar de la început,
deoarece „aici, în Transilvania (şi, în sens
restrâns, la Cluj-n.n.) duşmanii democraţiei şi ai
frăţiei între popoare uneltesc tot mai intens să
provoace nesiguranţa şi neliniştea. Şoapte,
insinuări, zvonuri criminale, încearcă să
convingă populaţia - în special populaţia
maghiară din nordul Ardealului
- că actul
încadrării acestei părţi de provincie între
graniţele statului român nu are nici un caracter
de stabilitate. Toate aceste zvonuri, toate aceste
şoapte - conchidea Lucreţiu Pătrăşcanu - fac
operă direct criminală" 6 • Remarcăm faptul că
Lucreţiu Pătrăşcanu rostea aceste cuvinte în
postura de ministru în guvernul condus de Dr.
şi dispreţului

Ro111â11ia. Viaţa politică în documente.1945 .. .. , 121
Ibidem, 262; Mihăly Fiiliip, La paix inachevee. Les
Conseil des Mi11istres des Affaires Etrangeres el traile de
paix avec la Hongrie (1947), Budapest, Association des
Sciences H istorques de Hongrie, (1998), 42-43.
' România. Viaţa politică în documente.1945 ... . , 262;
Florin Constantiniu, op. cit„ 95
'' România. Via(a politică în documente.1945 ... . , 265.
Dacă toate acestea „pornesc de la unele elemente
iresponsabile, răuvoitoare sau şovine din populaţia
maghiară", tot aşa de adevărat este şi faptul că - conchide
Pătrăşcanu - ele sunt „alimentate şi de unele elemente
lipsite de orice scrupule, din cadrul partidelor istorice,
care se pretează astfel la un joc criminal, dar fără şanse de
izbândă". În intervenţia sa din cadrul şedinţei Consiliului
de Miniştri (din 28 iunie 1945), Lucreţiu Pătrăşcanu
atrăgea atenţia asupra situaţiei din Maramureş, regiune
care se află în „cea mai mare suferinţă", locuitorii de aici
având „impresia că ne-am detaşat de dânşii", că nu mai
avem nici un fel de legături" cu ei (Petre Ţurlea,
Transilvania de Nord-Est (1944-1952), Editura România
Pur şi Simplu, Bucureşti (2005), 337).

.i
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Petru Groza. El exprima, totodată, o poz1ţ1e
personală, care coincidea cu cea a altor lideri
politici ai momentului, fiindcă exprima o
atitudine naţională sinceră şi oportună, în acele
circumstanţe tulburi, când în nord-vestul
Transilvaniei se manifesta spiritul revizionist
maghiar. După opinia sa, existau cel puţin trei
„elemente" care garantează „încadrarea
definitivă a Ardealului (în întregimea sa -n.n.) în
graniţele României":
l. declararea nulitătii dictatului de la Viena
(„operă a hitlerismului şi a fascismului"), prin
care a fost „sfârtecat" Ardealul;
2. voinţa poporului român de a reîntregi
hotarele ţării (în partea ei de vest);
3. statutul internaţional „pe baza căruia
trăieşte statul român", asigurat de Convenţia de
Armistiţiu din 12 septembrie 1944, semnată şi
de membrii delegaţiei României. Ca preşedinte
al acesteia, Lucreţiu Pătrăşcanu reamintea
următoarele: „dacă asupra unuia sau altuia din
articolele Convenţiei au existat discuţii, o
oroblemă a apărut de la început tranşată prin
voinţa fermă şi generoasă a Guvernului sovietic,
anume: de a reda României Ardealul de Nord" 1
(subl.ns.-A. F.).
În cele oatru părţi distincte ale discursului
său, Lucreţiu Pătrăşcanu a abordat aspecte de
interes special pentru locuitorii Transilvaniei.
Primul dintre acestea se referă la „conditiile
înfrăţirii popoarelor conlocuitoare". Iată o
sintagmă („popoare conlocuitoare") care nu
numai că era inexactă (mai potrivită fiind cea de
minorităţi etnice), ci demonstra o anumită
concesie făcută maghiarilor din Transilvania,
care erau adepţii unei asemenea formule.
„Datoria" guvernanţilor români era, după opinia
lui L. Pătrăşcanu, aceea de a combate şovi
nismul „sub orice formă se înfăţişează", aceasta
pentru că „el va încerca, nu o singură dată, să
otrăvească atmosfera ... şi să tulbure apele, acum
când încercăm să mânăm spre larg corabia
statului nostru"K. În temeiul unor constatări
făcute în Transilvania de Nord, la care s-au
asociat informaţiile care i-au parvenit ca
membru important al guvernului, L. Pătrăşcanu
se adresează „în special populaţiei maghiare şi
secuieşti", atrăgându-i atenţia că „acceptarea
ideii de stat românesc unitar şi a simbolurilor
lui naţionale, este o datorie a fiecârui cetă
ţean„„ care trăieşte între graniţele statului" 9
(subl. ns. - A. F.). Cu privire la drapelul
7

România.
•Ibidem.
9
Ibidem.

Viaţa politică

în documente.1945 .. . , 263.

maghiar, despre care aflase că este utilizat în
sens revizionist, liderul comunist formulează
aceste comentarii: „el poate fi arborat, dacă
populaţia maghiară vede culorile lui simbolul
naţional. Dar, iarăşi, .. fac observaţia, şi . .. spun
convingerea mea intimă" că sunt şi unii „ care
arborează steagul maghiar 1111 ca un simbol de
afirmaţie naţională, ci ca un mijloc de aţâţare la
yovinism sau pentru a marca o atitudine
împotriva democraţiei româneşti" 11 >.
În continuare, L. Pătrăşcanu se referă la acele
„erori" care au fost deja comise şi care „trebuie
reparate". Este vorba, în primul rând, de activitatea unor aşa-zise „tribunale populare'', care au
funcţionat ad-hoc în perioada septembrie 1944 - 6
martie 1945. S-ar fi aşteptat de la acestea ca să
procedeze la arestarea, judecarea şi condamnarea
tuturor elementelor fasciste ungare care au comis
„împotriva populaţiei româneşti şi a democraţi lor
maghiari acte de sălbăticie, de jaf şi asasinat".
Acest lucru nu s-a întâmplat însă, fapt care are
consecinţe vizibile: „Pe străzile Clujului şi ale
Oradiei se plimbă nestingherite acele elemente
care - instrumente ale regimului fascist maghiar au pc conştiinţă fărădelegi". Pentru a rezolva
această chestiune, ministrul de justiţie anunţă că a
hotărât „imediata înfiinţare a unui tribunal popular la Cluj" 11 • Cea de-a doua îndreptare, imperios
necesară, îi viza pe evrei, cărora li se vor retroceda toate bunurile care li sau luat, prin „violenţă". Va fi, în curând, publicat un decret-lege prin
intermediul căruia să fie anulate toate actele de
„înstrăinare şi contractele făcute - sub violenţă şi
presiune - timp de patru ani de stăpânirea"
horthystă din Transilvania de Nord 12 • Acestea
erau cele mai grave nedreptăţi care li s-au făcut
locuitorilor români şi evrei din Transilvania de
Nord. Ele apar consemnate în numeroase documente arhivistice, în marea lor majoritate inedite.
Lucreţiu Pătrăşcanu a făcut şi unele clarificări referitoare la limba oficială a statului
român, care era limba română. ,,În tot ceea ce
priveşte funcţionarea aparatului administrativ
interior, inclusiv în justiţie - sublinia L.
Pătrăşcanu - , limba română este singura
valabilă" 13 (subl. ns. -A.F.). La solicitarea care
i s-a adresat, ca în „ţinuturile secuieşti" sentinţele şi documentele să „fie scrise în limba
maghiară", ministrul român de justiţie dădea un
răspuns categoric: „Lucrul acesta nu este
posibil, deoarece ar însemna să dublăm de la
"'Ibidem, 264.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
11
Ibidem, 265.

judecătoriile

rurale până la Casaţie şi de la
ultimul post de jandarmi până la ministerul de
interne - ca şi pentru celelalte ministere aparatul român, printr-un aparat maghiar, ceea
ce este o imposibilitate şi de drept şi de fapt".
Prin urmare, toate „operaţiile administrative şi
cele în legătură cu instrucţia nu pot fi
consemnate decât în limba română" 14 •
În finalul intervenţiei sale, L. Pătrăşcanu
adresează un apel către „populaţia românească
din Ardealul de Nord", îndemânând-o „să
coopereze cu guvernul", să părăsească expectativa, pentru că aceasta reprezintă un deserviciu
adus „însăşi ideii de stat român". Se impunea ca
ea să „înveţe ... din greşelile trecutului" şi să nu
dea „crezare decât faptelor şi nu zvonurilor, insinuărilor şi calomniilor". El considera necesară
implicarea „în această acţiune politică, a clementului intelectual", conştient, care îşi dădea
„seama de importanţa ceasului pc care îl trăim"
şi, în consecinţă, era obligat să stăruie în direcţia
afirmării, pe toate planurile, a populaţiei româneşti din Transilvania de Nord, numai în acest
fel putând „participa la clădirea României democrate". Era nevoie, după convingerea liderului comunist, de mult „curaj, de iniţiativă, de
dorinţa sinceră de a ajuta la opera naţională pe
care o înfăptuim astăzi" şi care arc o finalitate
progresistă: „Crearea unei noi Românii libere,
democrate şi fericite" 15 •
Distingem în aceste rânduri un atac, mai
puţin agresiv (şi, prin aceasta, diplomatic),
împotriva partidelor istorice, care aveau o
puternică şi masivă influenţă (îndeosebi Partidul
Naţional Ţărănesc-Maniu), în r~ndurile populaţiei româneşti din Transilvania. In strategia partidului comunist, concepută în deplin acord cu
oamenii Moscovei, figura combaterea, cu toate
mijloacele, a autorităţii morale, politice şi naţio
nale a partidelor amintite şi, concomitent, atragerea unor locuitori la politica statului „democrat - popular". Bătălia politică între forţele de
stânga şi cele care apărau tradiţiile şi libertăţile
democratice se afla „în marş", cunoscând şi alte
momente de o intensitate variabilă. Oricum, nu
este de ignorat faptul că, şi cu acest prilej, unul
dintre membrii marcanţi (de orientare comunistă) din guvernul Groza îi cerea populaţiei româneşti de dincoace de Carpaţi ca să „contribuie, în
mod efectiv (subl. ns. -A.F.) la înlăturarea elementelor reacţionare şi şovine care-i otrăvesc
viaţa" 16 • Cum se ştie, unele „elemente reacţia14
15

16

Ibidem.
Ibidem, 265-266.
Ibidem, 265.
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nare" se aflau, conform propagandei comuniste
oficiale, în rândurile partidelor conduse de
Maniu şi Brătianu, care se manifestau ca ultime
bastioane ale libertăţii şi, concomitent, ca
organizatoare a mişcării de rezistenţă împotriva
instaurării şi consolidării sistemului comunist,
de sorginte moscovită, în România.
Peste aproape un an de zile, la 8 iunie 1946,
ministrul Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, a rostit „în numele guvernului român" - un alt discurs,
care s-a impus atenţiei publice şi a produs un
„cutremur" la vârful conducerii comuniste, care
a reacţionat imediat. Pentru prima dată, un lider
comunist din România a pus „problema
Transilvaniei" în termeni clari, aşa cum, de
altfel, se aşteptau locuitorii români ai acestei
provincii. S-a afirmat despre această
„cuvântare" a lui Lucreţiu Pătrăşcanu că a fost
de factură naţionalistă, de parcă ar fi fost rostită
de reprezentanţii unor partide istorice sau ai
studenţilor români din Cluj, care se aflau în
grevă, ca formă de respingere a atitudinii
autorităţilor române, în urma atacului asupra
căminului studentesc „Avram Iancu", efectuat
de „grupele de şoc"' ale muncitorilor maghiari de
la „Dermata" şi C.F.R„ În partea iniţială a
„cuvântării" sale se menţionează faptul că
acestea constituie un răspuns dat guvernului
maghiar, căruia i se atrage, fără menajamente,
atenţia că: „Nimeni nu are dreptul să pună în
discuţie graniţele" 17 statului român. Lucreţiu
Pătrăşcanu face, chiar de la început, precizarea
că: „Anul trecut, pe aceeaşi vreme, aici la Cluj,
[la] o lună după încheierea războiului (subl. ns.A.F.), am declarat, înarmat cu argumente din
trecutul nostru şi chiar din prezentul imediat, că
graniţele Transilvaniei sunt cele pe care le avem
astăzi" 18 •
Datorită interesului pe care l-a trezit, atât în
plan intern (în rândul partidelor istorice, al
studenţilor şi al conducerii comuniste, dar şi în
presa timpului), cât şi în cel extern (îndeosebi în
mediile diplomatice şi, desigur, în cazul unor
membri ai guvernului ungar)-, acest discurs 19 al
lui L. Pătrăşcanu se cuvine a fi examinat, pentru
că el exprimă o realitate pregnantă din Transil-

vania, care nu a mai fost trecută (şi, astfel,
prin filtrul ideologiei comuniste,
scăpând chiar şi de sub controlul autorităţilor,
militare sovietice aflate pe teritoriul ţării, între
care, desigur, şi Comisia Aliată (Sovietică) de
Control.
Ministrul de Justiţie îşi arată îngrijorarea
pentru faptul că, din nou (ca şi în 1945), în
„Transilvania domneşte o stare de tensiune, o
stare de nesiguranţă şi de tulburare", de parcă
locuitorii ar asista la „evenimente neaşteptate",
astfel că, pe bună dreptate, această provincie
istorică românească se află în _atenţia opiniei
publice din ţară şi străinătate" 20 . In fond, ceea ce
se petrece în acest teritoriu nu lezează numai
condiţia locuitorilor de aici (majoritatea
români), ci şi „soarta statului român", în
integralitatea sa. Din această perspectivă, L.
Pătrăşcanu consideră că există o „încercare
susţinută de a produce în mod voit o stare de
tulburare" în Transilvania, cu toate că „lumea
ştie că problema Transilvaniei a fost pusă în
discuţia unui for internaţional şi că este
cunoscută hotărârea celor patru miniştri de
externe", care lucrează în cadrul Conferinţei de
pace de Ia Paris 21 • Aceştia n-au făcut altceva
decât să „constate şi să consfinţească'', în 7 mai
1946, adevărul „elementar" că Transilvania „a
aparţinut şi va aparţine statului român, în
întregime" 22 • Aceasta este o „realitate pe care
trebuie să o accepte toată lumea" 23, chiar şi acei
care nu sunt de acord cu acest lucru, ori altfel
spus revizioniştii unguri.
Discursul lui Lucreţiu Pătrăşcanu a fost
structurat în următoarele părţi:
l. Nimeni n-are dreptul să pună în discuţie
graniţele noastre;
2. Acţiunea guvernului maghiar: revizionismul de azi îl continuă pe cel de ieri;
3. A cere revizuirea frontierelor este un
amestec în treburile noastre interne;
4. Soluţia propusă de guvernul maghiar
creează noi probleme internaţionale;
falsificată)

2
"
21

17

Florin Constantiniu, op. cit., 143.
"Ibidem.
19
Discursul a fost publicat în Tribuna Nouă, (11 iunie
1946) din Cluj şi în ziarul Scânteia (Florin Constantiniu,
Scrieri, articole, cuvântări 1944-1947, Ediţie de Marin C.
Stănescu şi Gh. Neacşu, Editura Politică, Bucureşti
(1983), 131-149; România. Viaţa politică în documente.
1946, coordonator Ioan Scurtu, Arhivele Statului,
Bucureşti (1996), 248-258; Florin Constantiniu, op. cil„
143-156; Petre Ţurlea, op. cit„ 309-316).
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Florin Constantiniu, op. cit., 143.
Ibidem.
22
Ibidem. Şi aceste afirmaţii au fost primite cu „aplauze'',
pentru că reflectau poziţia generală a românilor în această
chestiune.
21
Florin Constantiniu, op. cit„ 144. Din nou aplauze, la
auzul acestor cuvinte care nu mai lăsau nici o îndoială
asupra conţinutului discursului la care ne referim. Se
impune a fi, în acest context, menţionat faptul că arareori
un orator - comunist a beneficiat de o asemenea aprobare
şi apreciere, aceasta datorându-se capacităţii sale de a fi
sincer şi corect în opiniile pe care le-a formulat.

5. Toate guvernele democratice susţin cauza
României, numai rămăşiţele fascismului sunt
partizanii revizionismului;
6. În numele guvernului român şi al
Partidului Comunist [din România] mă ridic
împotriva schimbărilor de frontiere;
7. Există vinovăţii!;
8. Graniţele Ardealului au fost recucerite;
9. Populaţia maghiară are un regim de drept
cum n-are nicio naţionalitate într-un stat
burghez. Mărturii ungare;
10. Am închis ochii şi din puţinul nostru am
hrănit sute de mii de oameni;
11. Trebuie să înceteze acţiunea de
destrămare a cetăţenilor străini;
12. Retrocedarea bunurilor româneşti e un
act de elementară dreptate;
13. Ungurii leali faţă de statul român vor
primi cetăţenia;
14. Renaşterea revizionismului periclitează
relaţiile româno-maghiare;
15. Datoria conducătorilor Ungariei;
16. Poporul român este înţelegător;
17. Liniştea din Ardealul este o datorie
naţională şi singura posibilitate de a apăra
graniţele;

18. România trebuie să fie un exemplu de
democratie 24 .
Aceste componente ale „cuvântării" la care
ne referim dezvăluie un mod sistematic şi
coerent de a „pune problema" Transilvaniei,
fiind formulate consideraţii şi aduse argumente
convingătoare. Este, fără îndoială„ o „operă" a
lui Lucreţiu Pătrăşcanu, care a reflectat temeinic
la această problematică de o presantă actualitate.
Prin intermediul ei se urmărea descurajarea
oricăror tentative de a smulge o parte din
teritoriul Transilvaniei, precum şi a tendinţelor
revizioniste, care deveniseră extrem de active,
stimulate fiind şi de guvernanţii unguri. După
convingerea lui Lucreţiu Pătrăşcanu, exprimată
fără echivoc, cei care îşi îngăduiau să mai pună
„în discuţie" graniţele României sunt pescuitori
în ape tulburi şi, ca atare, pot fi învinovăţiţi de
cultivarea, într-o manieră inutilă, a „vrajbei".
Maghiarii din România, în număr de un milion şi
jumătate, au tot „interesul" de a trăi cât mai bine,
„laolaltă cu poporul român" şi, atare, de a
„înţelege" faptul că „nici o agitaţie sterilă, nici
un fel de afirmare lipsită de înţeles, goală de
înţeles, venită de peste hotare, nu poate schimba
situaţia" 25 • Pentru a evita producerea de

„tulburări" şi crearea unei stări de spmt
„nesănătoase", L. Pătrăşcanu avertizează că

„nimeni nu are dreptul „ .să pună în discuţie
chestiuni definitiv tranşate (cum este, de pildă,
problema Transilvaniei-n.n. ), pentru că
asemenea parole nu fac decât să învenineze
lucrurile, ... să cultive instinctele primitive, cu
rezidii puternic şovine, nu fac decât să facă, întradevăr, imposibilă o convieţuire paşnică a
populaţiei maghiare, în cadrul statului român" 2r'.
Citând două pasaje din discursurile rostite, în
9 şi 14 mai 1946, de către prim-ministrul
maghiar Nagy Ferencz, în care apare ideea că
„hotărârea de la Paris", din 7 mai, ar fi avut un
caracter provizoriu (nu definitiv!), Lucreţiu
Pătrăşcanu critică fără menajamente o asemenea
poziţie, pe care o şi caracterizează astfel: „Cc
opun oamenii politici maghiari atunci când
refuză hotărârea de la Paris ? Pe ce tărâm se pun
reprezentanţii autorizaţi ai republicii vecine
atunci când nu acceptă trasarea definitivă a
hotarelor Transilvaniei, aşa cum sunt astăzi? Să
spunem lucrurilor pe nume. Asistăm la o nouă
ediţie a revizionismului, a unui nou revizionism,
care pentru noi este un lucru nou, dar constatăm
cu amărăciune şi durere, că această ediţie a
revizionismului se leagă de tendinţele bine
cunoscute ale revizionismului trecut atât de
agitat în Ungaria de ieri" 27 • După opinia lui L.
Pătrăşcanu, a mai solicita României cesiuni
teritoriale (în partea de vest) şi „trasarea
graniţelor în apropiere de Cluj", precum şi
„autonomie pentru secuime", este echivalent cu
„un amestec direct în treburile" justiţie al
acesteia 28 • Referindu-se la demersurile făcute la
Londra de către ministrul de interne al Ungariei
(care a cerut „să i se dea" Ungariei oraşele Arad,
Oradea şi Satu Mare, ca şi un teren aproximativ
de 12.000 km 2 ), L. Pătrăşcanu îl consideră pe
acesta exponent al noului revizionism, al unei
linii politice pe care „democraţia maghiară a
combătut-o în trecut şi pe care astăzi nu trebuie
să o împărtăşească" 29 •
După ce face un inventar al „soluţiilor"
avansate de reprezentanţii guvernului ungar, de
unii gazetari şi istorici, la aşa-zisa „problemă
transilvană", Lucreţiu Pătrăşcanu conchide că
„asemenea formulări ... nu puteau fi acceptate'',
deoarece ele au primit răspuns prin decizia
miniştrilor de externe ai celor patru mari puteri
(U.R.S.S., Anglia, S.U.A. şi Franţa), care au dat
26
27

24

25

Ibidem, 144-156.
Ibidem, 144.

2

'

29

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, 146.
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o „soluţie în numele democraţiei" (subl.ns.A.F. ), fapt de care trebuie să ţină seama şi
„conducătorii de azi ai Ungariei" 30 • Dacă în
trecut revizionismul a fost susţinut de „forţele
negre ale reacţiunii" (în frunte cu Hitler şi
Mussolini), în contextul istoric postbelic, când
acestea au fost scoase de pe scena istoriei, se
impunea un alt mod de a aborda asemenea
chestiuni. Cu toate acestea, este de prevăzut că
„rămăşiţele hitlerismului, elementele reacţio
nare din toate ţările apusului şi de dincolo de
ocean vor îmbrăţişa revizionismul ca pe o
parolă" 31 • Vis-a-vis de acest curent, care era
deosebit de activ, L. Pătrăşcanu declară - în
numele guvernului român - următoarele: „Noi
ne ridicăm în adevăr cu tărie împotriva oricărei
deplasări a graniţelor noastre" 32 • Nu trebuie uitat
că Transilvania de Nord a fost eliberată prin
mari sacrificii umane şi materiale, de către
„Armata Română" şi „brava Armată Roşie".
Deci „graniţele" Transilvaniei „au fost
cucerite", realitate pe care nu are „nimeni
dreptul să o calce în picioare" 33 •
După ce prezintă problema Transilvaniei în
„generalul ei", Lucreţiu Pătrăşcanu se opreşte şi
asupra situaţiei interne a acestei provincii,
începând cu anul 1918, citând dintr-o lucrare a
lui Gaal Găbor aceste comentarii: „Ardealul
lnainte de unire a fost o provincie mucedă şi
socotit meleag oropsit de Dumnezeu, ţinut unde
se înfundau drumurile de fier. Cursul vieţii era
molcom, timorat, lipsit de iniţiativă. Colonie,
atât din punct de vedere spiritual, cât şi din punct
de vedere economic ... Cu schimbarea stăpânirii,
toate s-au prefăcut dintr-o dată„ „ întreaga
provincie. „ a cunoscut după 1918 un nou ritm de
viaţă, un nou nivel cultural, o nouă participare
la munca creatoare" 34 (subl.ns.-A.F.).
Dacă în cei patru ani de „ocupaţie horthystă"
situaţia din Transilvania de Nord a înregistrat
regrese considerabile (instalându-se aici, în
cazul locuitorilor nemaghiari, „sentimentul de a
te simţi periferic"), guvernul român - după
eliberarea acesteia - a realizat un „regim de
drept pentru populaţia maghiară„ .. aşa cum nici
o nationalitate nu a cunoscut într-un stat de o
stru~tură asemănătoare celei a noastre" 35 • A fost
creată o „stare de egalitate" între cetăţenii ţării,
indiferent de naţionalitate, instituţiile statului
depunând mari eforturi pentru „stabilirea unor
10
11

12
11

14

15

Ibidem, 147.
Ibidem.
Ibidem, 148.
Ibidem.
Ibidem, 149.
Ibidem.
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bună înţelegere

între poporul român
Nu au fost luate măsuri
discriminatorii (în nici un domeniu) împotriva
acesteia, ci, din „puţinul nostru, am facilitat
exportul în Ungaria". Mai mult, afirmă L.
Pătrăşcanu, recunoscând un adevăr (confirmat
de numeroase documente), „am privit, de multe
ori impasibili, cum, în mod fraudulos, a trecut
peste graniţă o parte din bogăţia Transilvaniei,
pentru ca să hrănească zeci şi sute de maghiari în
Ungaria" 36 • S-a acceptat o asemenea realitate
(care putea fi întreruptă), deoarece s-a
considerat că este vorba de un gest „omenesc" şi
că trebuie instaurat, între cele două popoare, „un
spirit de colaborare şi bună pace".
În contrast cu actul de „simpatie" şi
„bunăvoinţă", de ajutorare a populaţiei din
Ungaria, nu mai este de tolerat prezenţa în
Transilvania a peste 400.000 de locuitori unguri,
„care trăiesc, în mod ilegal, între graniţele ţării
noastre". Aceştia nu se găsesc în Transilvania de
Nord numai pentru că ar căuta mijloace de
existenţă, ci ei, printr-o eventuală permanentizare, ar crea - în acest teritoriu românesc - o
„situaţie îngrijorătoare", deoarece „cultivă şi
alimentează tendinţele revizioniste şi duc o
muncă de destrămare a statului nostru". Fată de
această atitudine, „îngăduinţa" statului ro'mân
este limitată •
Dintre marile „probleme" care frământă
locuitorii din Transilvania de Nord, L.
Pătrăşcanu se ocupă de cel puţin trei, pentru care
oferă câteva lămuriri necesare. Mai întâi, se
opreşte asupra rostului decretului-lege nr. 645,
care prevede condiţiile de retrocedare a
bunurilor românilor deposedaţi în timpul celor
patru ani de stăpânire horthystă. Raţiunea unei
legi de această natură constă în obligaţia pe care
şi-a asumat-o, de a face, „un act de elementară
dreptate". La baza ei stă un principiu de
„echitate", şi anume: „Nu este drept, nici pentru
bogat, nici pentru sărac de a căuta, folosind
mijloace de violenţă sau starea de opresiune, să
se îmbogăţească în dauna altora. Nu era drept.
pentru nimeni în Ardealul de Nord, maghiar sau
român, de a utiliza teroarea horthystă, pentru ca
[să-1] deposedeze [de bunuri] pe românii din
această provincie" 38 (sub!. ns. -A.F. ).
Cea de a doua „chestiune" la care a ţinut să se
refere L. Pătrăşcanu a fost legea naţionalităţilor,
din 4 aprilie 1945, prin care a fost acordat
dreptul de cetăţenie „tuturor locuitorilor" din
raporturi de

şi populaţia maghiară".

37

16
17
·
1
"

Ibidem, 150.
Ibidem, 15 I.
Ibidem, 151-152.

Transilvania de Nord, „care îl aveau la data de
30 august 1940". Prin acest demers legislativ sa intenţionat restabilirea situaţiei din 1940, „aşa
ca şi cum dictatul de la Viena nu ar fi existat" 39 •
Deci, legea a vizat eliminarea efectelor unui
„dictat" al puterilor fasciste, Germania şi Italia.
Comentând „legea reformei agrare'', ca a
treia realitate importantă cu care s-a confruntat
în Transilvania, L. Pătrăşcanu recunoaşte că, în
timpul aplicării ei, s-au făcut multiple
nedreptăţi, inclusiv locuitorilor maghiari din
unele judeţe transilvane. Dar, în contrapunct,
aduce ca exemplu ceea ce s-a întâmplat în
judeţul Bihor, unde - deşi populaţia românească
este de 70% - 2/3 din „suprafaţa expropriată"
(adică 69%) a fost
atribuită „ţărănimii
maghiare" 40 .
In partea finală a discursului său, L.
Pătrăşcanu revine asupra pericolului pe care-l
reprezintă revizionismul ungar, întâlnit şi la unii
dintre „conducătorii Ungariei de astăzi", care
fac o „neiertată greşeală că s-au lăsat conduşi de
un curent împotriva căruia" ar fi trebuit să
„lupte". Ei au datoria să explice „maselor
maghiare" acel adevăr care este cunoscut de
toată lumea, şi anume faptul că Ungaria „a
continuat să lupte alături de Hitler până la
ultimul cartuş şi până la ultimul tranşeu
(aplauze)". De aici provin, pentru statul ungar,
consecinţe pe care are obligaţia să şi le asume.
Deşi se ştie că poporul român este
„înţelegător", totuşi el nu poate fi impasibil la o
nouă „răbufnire a şovinismului", fie el ungar, ori
românesc. L. Pătrăşcanu devine vehement
atunci când îi critică pe şoviniştii români din
Transilvania, care „cer să-i dea afară pe unguri
din Transilvania". Liderul comunist este de
părere că locuitorii maghiari „de aici trebuie să
aibă siguranţă şi linişte". L. Pătrăşcanu face,
aşadar, un apel „la linişte şi ordine, în interiorul
ţării", accentuând asupra împrejurării că manifestarea şovinismului de către unii locuitori
români ar „da apă la moara" unor elemente
reacţionare străine, înzestrându-i cu cea mai
bună annă împotriva statului român. Prin fapta
lor necugetată, ei vor arunca asupra României o
„umbră" şi „acuzări" extrem de grave, într-un
moment când, în SUA, acţionează o delegaţie
ungară, condusă de primul ministru, care caută
să „mobilizeze opinia publică pentru revendicările Ungariei" 42 •
41

Precizând că statul român va fi „un exemplu
de democraţie", în sensul că în acesta sunt
asigurate drepturi le „naţionalităţilor conlocuitoare'', L. Pătrăşcanu face un apel la persoanele
„conştiente şi luminate din maghiarime", care au
datoria să convingă populaţia maghiară că
„apartenenţa ei la statul român este definitivă"43. De fapt, chiar maghiarii din Transilvania
„au interesul să dezarmeze elementele şovine
care o aţâţă, elementele duşmane ei, aşa cum
sunt duşmane poporului român şi statului
român" 44 •
Finalul discursului conţine un avertisment
care a impresionat audienţa, aceasta exprimându-şi, prin „aplauze repetate", acordul :
„dar vom fi fără milă împotriva tuturor din orice
tabără ar veni, care caută să aţâţe la ura de
rasă şi să tulbure liniştea ţării. Vom fi fără milâ
cu toţi cei care. În momentul când România se
străduieşte să lecuiască rănile războiului. pun
În fiecare zi În discuţie unitatea statului
nostru "45 (su bl . ns.-A.F.).
Prezenţa la Cluj, dar mai ales discursul rostit
aici de ministrul de justiţie din guvernul
României, a avut un puternic ecou, deoarece a
fost exprimată o poziţie intransigentă faţă de toţi
aceia care manifestau un spirit revizionist,
începând cu unii locuitori maghiari din
Transilvania de Nord şi terminând cu membrii
guvernului ungar, care îşi continuau acţiunile
diplomatice, cu scopul de a obţine o parte, fie
aceasta şi de 24.000 km 2 , din vestul României.
Lucreţiu Pătrăşcanu a vorbit şi în numele
Partidului Comunist, deoarece era unul dintre
liderii cei mai importanţi ai acestuia şi, fără
îndoială, cel mai popular, mai ales în rândurile
intelectualilor. Există, în acest sens, mărturii
diverse, dintre care reţinem două: menţiunea de la finele discursului - apărută în ziarul
Tribuna Nouă (din 11 iunie 1946): - „aplauze
vii, repetate, asistenţa În picioare ovaţionează
oe dl. prof univ. Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul
iustiţiei" 46 ; constatarea apărută într-o notă a
Inspectoratului General de Jandarmi: „dl.
ministru Lucreţiu Pătrăşcanu se bucură de o
mare simpatie, aducându-i-se elogii şi spunându-se că, deşi este comunist, totuşi este un bun
român" 47 (subl.ns.- A.F.). Unul dintre cei mai
autorizaţi istorici români contemporani apreciază, în termeni exacţi, atitudinea naţională a lui
41

Ibidem, p. 152.
'"Ibidem, 151.
vi

41

41

Florin Constantiniu, op. cit., 154-155.
Ibidem, 155.

Ibidem.
Ibidem.
45
Ibidem, 15 6.
''Ibidem.
44

47

Petre Ţurlea, op. cil., 130.
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Lucreţiu Pătrăşcanu: „La Cluj, în iunie l 946, el
se plasa pe o poziţie corectă, în principiu,
întrucât URSS sprijinea România în problema
frontierei româno-ungare, iar primul ministru
Petru Groza şi ministrul de externe Gheorghe
Tătărăscu fuseseră categorici în convorbirile cu
Pal Sebestyen: frontierele nu se discută! Ce
altceva a spus Pătrăşcanu la Cluj?" 4 K.
„Cuvântarea" la care ne referim i-a adus lui
Lucreţiu Pătrăşcanu o justificată popularitate,
chiar şi în rândurile Partidelor Istorice. Ea a fost
considerată, de către majoritatea celor care au
citit textul ei (publicat în Tribuna nouă din Cluj
şi în Scânteia ), drept o expresie a poziţiei
principiale a Partidului Comunist din România
în „problema naţională" care - conform
documentului examinat - se afla în consens
deplin cu modul de interpretare a acesteia de
către
romanu transilvăneni, care şi-au
manifestat aderenţa la aserţiunile lui Lucreţiu
Pătrăşcanu, receptate tocmai pentru conţinutul
lor national, de o certă însemnătate în anii 1946194 7,'când s-a decis „soarta Transilvaniei".
Peste patru ani, când era anchetat de tovarăşii
lui comunişti, Lucreţiu Pătrăşcanu declara
următoarele: „ ... am ţinut această cuvântare din
iunie 1946, fiind personal convins că fac un
serviciu regimului nostru („democrat-popular",
cum se autointitula acesta-n.n.), răpindu-i lui

Iuliu Maniu posibilitatea de a apărea singur
apărător al Ardealului de Nord" 49 (subl.ns.A.F.)„ Se apropiau alegerile din luna noiembrie
1946 şi, în confruntarea propagandistică
specifică momentului, era utilă- în concepţia lui
Lucreţiu Pătrăşcanu - abordarea chestiunii
Transilvaniei de Nord, evident dintr-o perspectivă realistă, nu una ideologică (comunistă), care
era bine cunoscută şi constituia, pentru puterea
centrală de la Bucureşti, un mare dezavantaj în
raporturile cu alegătorii români din această parte
a ţării. Lucreţiu Pătrăşcanu a aplicat o veritabilă
lovitură adversarilor politici, recâştigând un
teritoriu pierdut pentru comunişti. În loc să
aprecieze acest demers politic, conducerea
centrală a P.C.R. a instrumentat un aşa-numit
„caz Pătrăşcanu", cu scopul de a-i minimaliza
rolul în cadrul acesteia. S-a ivit prilejul, pentru
unii lideri comunişti proveniţi din rândul
proletariatului, să-i administreze intelectualului
Pătrăşcanu, comunist dar şi bun patriot (lui i s-a
atribuit, printre altele, şi afirmaţia : ,,Înainte de a
fi comunist sunt român" 50 ), o lecţie politică
" Florin Constantiniu, op. cit„ 216.

"'Ibidem.
'"Ibidem.
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extrem de dură. Însuşi Gh. Gheorghiu-Dej, care
era incomodat de prestigiul lui Pătrăşcanu, s-a
folosit de ocazie, cu abilitatea-i binecunoscută,
pentru a-l discredita pe acesta, cel puţin în
rândul partidului comunist. Astfel, cel mai
puternic concurent la postul de conducător al
P.C.R. putea fi, printr-o acţiune concertată,
anihilat de Gheorghiu-Dej. Fără nici un scrupul,
acesta a pornit maşinăria de partid, cu scopul de
a-l distruge pe Lucreţiu Pătrăşcanu, ceea ce,
până la urmă, i-a reuşit pe deplin 51 •
În 22 iunie l 946, la numai două săptămâni de
la atât de populara cuvântare a lui Lucreţiu
Pătrăşcanu, s-a desfăşurat şedinţa Biroului
Politic al CC. al PC.R„ la care a luat parte
„activul central de partid" şi a fost prezidată de
Gh. Gheorghiu-Dej. În deschidere, acesta
motiva organizarea la nivel atât de înalt a
întâlnirii respective cu faptul că este necesară
stabilirea unui punct de vedere „principial" al
partidului comunist „cu privire la problema
naţională" 52 , pentru a nu fi confundat cu cele
afirmate de L. Pătrăşcanu în discursul său din 8
iunie 1946, de la Cluj.
În intervenţia sa, Gh. Gheorghiu-Dej
recunoştea, cu nonşalanţă, unele realităţi din
Transilvania de Nord care au avut un impact
negativ şi asupra comuniştilor: ,,În ultimul timp,
conducerea partidului nostru a constat că
agitaţiile şovine şi revizioniste din Transilvania
au luat un caracter deosebit de primejdios.
Partidul nostru nu a reuşit - cu toate eforturile
sale - să combată manifestările şi curentele
şovine care străbat Transilvania şi mai cu scamă
partea de nord a Transilvaniei. Influenţele
curentelor şovine şi revizioniste, alimentate de
reacţiunea dinăuntru şi din afara graniţelor ţării
noastre au reuşit să provoace frământări în sânul
populaţiei române şi maghiare din Transilvania.
Dar aceasta încă nu e destul; a reuşit să
influenţeze şi în rândurile partidului nostru. O

serie de abateri s-au produs În ultimul timp În
chestiunea naţională. Mai cu seamă abaterile
acestea privesc un anumit număr de membri de
Florin Constantiniu consideră că L. Pătrăşcanu ar fi
râvnit la funcţia de conducător al partidului comunist:
„Ambiţia, o mare ambiţie, l-a devorat pe L. Pătrăşcanu.
Intelectualul autentic se simţea superior tovarăşilor săi, şi
mai ales lui Ghiţă Dej 1 Ce, Ghiţă trebuia să fie conducătorul partidului? Eu trebuia să fiu'", dau măsura ambiţiei sale, care avea să-i fie fatală ... Pătrăşcanu a fost un
lider preocupat de carieră şi de popularitate" (Apud Florin
Constantiniu, Principiul bumerangului. Documente ale
procesului Pătrăşcanu, Editura Vremea, Bucureşti ( 1996),
216 ).
"Florin Constantiniu, op. cit., 158; Petre Ţurlea, op. cit.,

51

298.

partid din Transilvania şi această influenţă 1111 a
acolo. ci ea s-a Întins, cum era şi
firesc, un fir ajungând până sus, la elemente cu
munci de râspundere din partidul nostru" 53
(subl.ns.-A.F.). Şi, ca să nu fie nici o incertitudine, conducătorul partidului precizează că
se referă „la devierile săvârşite de tov. (arăşul)
Lucreţiu Pătrăşcanu în discursul său de la Cluj 54
(subl.ns.-A.F.). De altfel, biroul politic al
partidului „consideră că devierea tovarăşului
Pătrăşcanu a fost posibilă tocmai datorită
influenţei curentelor şovine şi revizioniste care
străbat. .. mai ales partea de nord a Transilvaniei.
Aceste influenţe au avut darul să-l silească pe
tov. Pătrâşcanu a lovi mai mult in revizioniştii
unguri, decât în şoviniştii români, dar ce e mai
grav tovarăşi, e faptul că prin felul cum a
prezentat lucrurile in declaraţiile sale făcute la
Cluj, el dă credit moral şi politic regimurilor
reacţionare din trecut" 55 (subl.ns.-A.F.). Mai
mult, chiar şi adversarii politici ai puterii comuniste de la Bucureşti au subscris, „întrutotul",
la „declaraţia lui L. Pătrăşcanu şi i-au făcut o
publicitate largă". La rândul lor, „cercurile
revizioniste au luat în considerare" aserţiunile
din cuvântarea lui Pătrăşcanu. Era extrem de
grav şi modul în care presa partidelor istorice a
consemnat „declaraţiile" acestuia, afirmând că
„întreaga campanie dusă de partidul nostru
comunist şi de celelalte forţe (de stânga-n.n.) cu
privire !a politica lor naţională au fost spulberate"56. In virtutea unor asemenea opinii, Gheorghe Gheroghiu-Dej concluziona că „tov. Pătrăş
canu nu a avut dispoziţie din partea secretariatului şi Biroului Politic să facă aceste declaraţii,
că el le-a făcut fără aprobarea restului membrilor secretariatului şi Biroului Politic" 57 . Prin
urmare, conducerea partidului comunist se
dezicea în cuvinte „aspre" de poziţia adoptată de
Lucreţiu Pătrăşcanu, etichetând-o drept o formă
de deviere de la linia partidului, pentru care
urma să răspundă. Uzând c!e o frazeologie
demagogică referitoare la „curentele şoviniste"
din societatea românească Gh. Gheorghiu-Dej
incerca să-l înfunde cât mai adânc pe
Pătrăşcanu, care nu a fost împuternicit „să facă
declaraţii de o asemenea anvergură" 58 .
rămas izolată

51
Ibidem.
" Ibidem,
5
' Ibidem.
56
Ibidem,
57
Ibidem,
5
' Ibidem,

Posteritatea a apreciat, cum se cuvine,
discursul temerar al lui Lucreţiu Pătrăşcanu, ca
fiind una dintre paginile, cu adevărat notabile,
ale comunismului de factură naţională. Cu atât
mai antinaţională şi distructivă a fost această
campanie împotriva lui Lucreţiu Pătrăşcanu, la
care s-au asociat şi alţi participanţi la şedinţa
amintită.

CONSIDERATIONS REGARDING THE
SPEECHES MADE BY LUCRETIU
PĂTRĂŞCANU, THE MINISTER OF
JUSTICE WITHIN THE GOVERNMENT
LED BY DR. PETRU GROZA IN CLUJ IN
JUNE 1945 AND 1946

Summary
The author reconsiders the content of two
extremely important speeches made by the
communist leader Lucreţiu Pătrăşcanu in his
capacity as the minister of justice in Cluj (in
June l 3th 1945 and June 8th 1946). It is
emphasized bis atttitude towards the
Transylvanian problem, as an integrant part of
Romania as it was decided by the winning Great
Powers (in the first and second world war)
within the Peace Conference in Paris (1920 and
1946-194 7). His attitudc towards this "issue"
brought about the criticism of the Romanian
Communist leaders and it was used for his
exclusion from the politica! scene later on.

159.

160.
161.
160.
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RENAŞTEREA UNUI MUZEU. MUZEUL BANATULUI DIN TIMIŞOARA ÎN ANUL 1950

Vasile Rămneanţu'
Cuvinte cheie: Istoria Muzeului Banatului, anul 1950.
Schlagworter: Geschichte der Banater Museums, das Jahr 1950.
Anul 1950 a fost un an important pentru
Muzeul Regional al Banatului. Un aspect
deosebit l-a constituit transferarea patrimoniului
muzeal din Palatul Cultural (unde s-a aflat până
în acel moment) în Castelul Huniade.
Impozantul monument istoric al Timişoarei a
revenit muzeului în urma hotărârii Consiliului
de Miniştri din 26 iunie 194 7, care a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 171 două zile
mai târziu. A urmat delegarea lui Marius Moga
de către Consiliul Muzeelor de pe lângă
Ministerul Artelor de a prelua Castelul Huniade
în numele ministerului. La 17 ianuarie 1948
clădirea a fost predată muzeului, dar din cauza
indolenţei birocratice a autorităţilor deabia la
începutul lunii mai 1948, Castelul Huniade a
fost transferat în patrimoniul Primăriei cu scopul
de a se organiza în el un muzeu. Clădirea însă
trebuia să fie supusă unor reparaţii şi
transformări majore pentru a putea găzdui o
astfel de instituţie de cultură. Oricum dincolo de
vicisitudinile acelui sfârşit de deceniu, din 1948
a început pentru Muzeul Banatului o nouă etapă
de dezvoltare 1 •
În articolul de faţă ne propunem să analizăm
o parte a activităţii Mu:;eului Regional al
Banatului din anul 1950. In raportul întocmit
către Secţiunea Culturală a Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Timişoara privind
activitatea Muzeului Regional al Banatului pe
luna ianuarie 1950, directorul instituţiei Marius
Moga arăta că s-au întreprins la clădirea
Castelului Huniade lucrări de reparaţie, curăţire,
etc., în limita posibilităţilor financiare de care
dispunea muzeul în vederea mutării în noua
clădire a secţiei de arheologie de la etajul II al
palatului Cultural, operaţiune care a şi avut loc.
In aceste condiţii la etajul II al Palatului
'Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere,
Istorie şi Teologie, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4,
e-mail: vasileramneantu@yahoo.com.
1
Florin Medeleţ, Vasile Rămneanţu, Muzeul Banatului.
File de cronică. li. 1918-1948, Ed. Mirton, Timişoara
(2003), 239-251.

Cultural, în spaţiul eliberat, a fost transferată
secţia de etnografie care până în acel mome!1t
era situată la etajul III al aceleiaşi clădiri. In
locul respectiv, după curăţirea şi amenajarea
sălilor, urma a fi instalată o parte a Pinacotecii
care a trebuit să fie evacuată în întregime de la
etajul II dinspre strada Mărăseşti, etaj cedat
Operei de Stat. În acelaşi timp la secţia de
ornitologie s-a continuat activitatea de
îmbogăţire a colecţiei prin achiziţionarea de noi
piese. S-a realizat totodată şi selecţionarea
colecţiei de lepidoptere 2 •
Referindu-se la reparaţiile urgente care
trebuiau realizate la Castelul Huniade, M. Moga
sublinia că întrucât până în 1946 clădirea a
adăpostit diferite unităţi militare, depozite,
starea ei din acel moment necesita reparaţii radicale pentru a putea grupa materialul muzeologic. Arătând că muzeul avea o secţie istorică şi
una etnografică, conducătorul instituţiei
evidenţia că pentru a pune întregul muzeu la
dispoziţia publicului în noua clădire, era
necesară o subvenţie de 12. 741. 930 de lei, în
vederea amenajării încăperilor alocate secţiilor 3 •
Dar nici situaţia spaţiilor destinate muzeului
în Palatul Cultural nu era mai bună la începutul
lui 1950. Astfel la 21 ianuarie Comitetul
Provizoriu al Comunei Urbane Timişoara
decidea cedarea în favoarea Operei şi a Teatrului
de Stat sala de expoziţie „Ştefan Plăvăţ" pentru
depozitarea decorurilor. Aceasta deoarece cele
două instituţii culturale erau nevoite, din cauza
lipsei de spaţiu, să înmagazineze decoruri pe
scenă, culoare şi chiar în stradă, fiind împiedicată astfel circulaţia, existând şi un pericol
permanent de incendiu. La 20 martie 1950 M.
Moga într-un referat adresat conducerii Operei
de Stat Timişoara îi aducea la cunoştinţă că
procesul verbal de predare a sălii respective
putea fi întocmit în ziua următoare 4 •
2
Arhiva Muzeului Banatului, d. 611950 (o mare parte din
dosarele cercetate nu au filele numerotate).
3
Ibidem, d.111950.
4
Ibidem.
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În privinţa cercetării ştiinţifice, directorul
Institutului de Istorie şi Filosofie din Cluj Napoca, Constantin Daicoviciu îi solicita la 30
ianuarie 1950 lui M. Moga să-i trimită toate
fişele pe care le-a întocmit ca şi colaborator al
colectivului pentru redactarea Repertoriului
Arheologic al Republicii Populare România.
Separat îi cerea întocmirea unui raport în care să
arate: revistele excerptate, cu indicarea precisă a
volumelor, cărţile excerptate cu titlul exact şi
indicarea volumelor, muzeele şi colecţiile
prelucrate până la sfârşitul lunii ianuarie 1950,
numărul de fişe întocmit din reviste şi cărţi,
fişele întocmite după materialul din muzee şi
colecţii. Moga trebuia să propună revistele şi
cărţile pe care le mai credea necesare a fi cercetate, indicând dacă acestea sunt sau nu accesibile. Totodată trebuia să precizeze dacă muzeele
şi colecţiile care i-au fost repartizate pentru
prelucrare au fost în întregime cercetate sau nu,
precum şi perioada de timp necesară a termina
partea sa de cercetare. I se solicita să comunice
toate colecţiile publice sau particulare din raza
sa de activitate care meritau a fi cercetate.
La 6 februarie Marius Moga i-a răspuns lui
C. Daicoviciu, informându-l ca i-a expediat
fişele pe care le-a întocmit. A oprit aproximativ
100 de fişe, deoarece acestea trebuiau transcrise
din nou. Până în acel moment a excerptat
revistele: Analele Banatului! 928-IVl 931, 4
volume; Germina 1/1923-Il/1924, 2 volume;
TRET-111873- IX/1883, în total 9 volume, restul
din această revistă fiind în curs de excerptare,
activitate care se realiza paralel cu verificarea
întregului material din Muzeu, operaţiuni care
urmau a fi finalizate până cel mai târziu la
sfârşitul lunii martie. În privinţa colecţiei arheologice, aceasta a fost transferată în întregime
din Palatul Cultural în Castelul Huniade. Din
cauza lucrărilor de amenajare, estimate a mai
dura încă 1Ozile, rearanjarea colecţiei respective nu s-a putut realiza şi nici confruntarea
materialului existent cu inventarul, lucru absolut
necesar pentru a nu persista, în continuare,
într-o serie de greşeli care s-au strecurat în
literatura arheologică. Ori, aprecia Moga,
rearanjarea secţiei constituia cel mai bun prilej
de a fi verificat întregul material. El sublinia că
a întocmit 860 de fişe, din care a expediat 644.
Dintre acestea 100 erau întocmite după materialul existent în muzeu. În privinţa propunerilor pentru excerptare mai avea în vedere
Chestionarul Muzeului Regional al Banatului
întocmit de Ioachim Miloia şi TRET-ul. Verificarea materialului arheologic era socotită, încă
o dată, absolut necesară pentru că în inventarele
344

Muzeului s-au strecurat o mulţime de greşeli.
în cauză urma a fi terminată la
sfârşitul lunii martie. După data respectivă ar
putea cerceta Muzeul din Lugoj şi colectia
particulară Caius Pascu din Gherman. 'în
privinţa cercetării şi întocmirii fişelor materialului din muzeu, acest lucru nu s-a putut realiza
deoarece în depozite nu se putea lucra iarna, iar
colecţia, încă din luna decembrie 1949, a trebuit
să fie împachetată în întregime şi mutată. Rearanjarea colecţiei şi a depozitului va face posibilă cunoaşterea exactă a întregului material
arheologic pe care îl deţinea muzeul, conchidea
Miloia 5 .
La 21 februarie 1950 C. Daicoviciu îi
transmitea că a primit fişele şi că în curând i se
va comunica ce mai avea de făcut la Repertoriu,
cerându-i să nu se lase „pc brazdă".
În ceea ce priveau săpăturilor arheologice
care urmau să se desfăşoare în anul respectiv,
cunoscutul istoric român îl informa pc Moga că
acesta va activa pe şantierul Timiş- Toron tal,
unde va trebui să se fixeze la unul-două puncte
mai importante, pc care să Ic comunice lui C.
Daicoviciu. Deasemenea directorul Muzeului
Regional al Banatului făcea parte şi din
colectivul de arheologi pentru Cluj şi Mureş,
împreună cu Dorin Popescu, Mircea Rusu, etc.
Săpăturile arheologice de la Porolissum, precum
şi din alte aşezări romane erau deocamdată
abandonate, iar Macrea urma să sape în
Secuime. În acelaşi timp, Moga trebuia să
pregătească publicarea materialului săpat la
Porolissum. În vederea acestui lucru Daicoviciu
urma să-i trimită bani pentru desene şi
fotografii, iar Moga trebuia să se deplaseze la
Cluj pentru o perioadă de timp în vederea
pregătirii publicării . materialului respectiv.
Lucrarea trebuia să apară până la data de 1 iunie
1950 constând din publicarea ştiinţifică,
amănunţită, a rezultatelor obţinute în campania
de săpături din 1949, fără multe teorii şi concluzii de ansamblu.
La 20 martie în răspunsul său Moga îl informa
pe mentorul său că pentru şantierul arheologic
Timiş-Torontal propunea Jadaniul sau Pişchia
pentru clarificarea problemei valurilor romane
din Banat şi respectiv Parţa pentru cunoaşterea
legăturilor existente între Ardeal, Oltenia şi Banat
în timpurile barbare, respectiv neolitice. În
privinţa lucrării privind Porolissumul, Moga îl
anunţa pe Daicoviciu că a realizat o serie de
fotografii pe care le socotea ca fiind suficient de
bune, nemaifiind, în viziunea sa, necesare altele.
Operaţiunea

~Ibidem.

d.611950.

Cu privire la desene, el a propus ca acestea să fie
realizate de către desenatorul lui Daicoviciu,
indicând obiectele care urmau să fie desenate. El
nu se putea deplasa la Cluj dată fiind situaţia
muzeului, care nu s-a schimbat prea mult în
ultimul timp. Urma ca arheologul bănăţean să
realizeze la Timişoara mărirea clişeelor pe care le
avea, operaţiune plătită de muzeu 6 •
Revenind la activitatea desfăşurată în
Muzeul Regional al Banatului în luna februarie
1950, secţia de pictură a fost organizată în
intregime în 13 săli la etajul III din Palatul
Cultural, colecţia fiind grupată pe şcoli, în
ordine cronologică, începând cu şcoala italiană
şi terminând cu pictura modernă. Secţia de artă
populară a fost în cea mai mare parte reorganizată la etajul II al aceleiaşi clădiri. Au
început şi lucrările pentru organizarea secţiei de
istorie-arheologie în Castelul Huniade.
În cadrul secţiei de ornitologie s-a continuat
colectarea materialului necesar completării
acesteia. În raportul său Moga preciza greutăţile
şi lipsurile pe care le-a întâmpinat în activitatea de
organizare completă a muzeului şi care au fost
determinate de faptul că lucrările tehnice pentru
amenajarea spaţiului din Castel~! Huniade nu sau putut executa în ritmul dorit. In aceste condiţii
muzeul nu a avut deschisă pentru a fi vizitată în
cursul lunii februarie decât o singură secţie, cea
de ştiinţele naturale. Numărul total de vizitatori
s-a cifrat la aproximativ 2000 de oameni7.
Şi în luna martie au fost continuate lucrările
de reorganizare şi amenajare a secţiilor
Muzeului, astfel că la 26 martie 1950 secţiile de
pictură şi etnografie au fost puse la dispoziţia
publicului. Secţia de ştiinţele naturii a fost
deschisă în permanenţă. Au continuat de
asemenea lucrările de amenajare a secţiei de
istorie - arheologie, iar în încăperile care au fost
terminate în acest sens, s-a început gruparea
mobilierului necesar secţiei respective.
Deschiderea acesteia pentru vizitatori urma să
fie făcută în funcţie de ritmul lucrărilor de
amenajare. Numărul celor care au vizitat muzeul
în martie s-a situat la aproximativ 2500H.
În privinţa colecţiilor existente la Muzeul
Regional al Banatului, într-un raport adresat de
către directorul instituţiei Muzeului Naţional de
Artă şi Arheologie, se preciza că existau 1104
piese de etnografie, cu o valoare a colecţiei de
829.400 de lei 9 •
''Ibidem.
7
Ibidem.
"Ibidem.
9
Ibidem.

În altă ordine de idei M. Moga solicita la 5
martie 1950 Miliţiei oraşului Timişoara eliberarea unei autorizaţii de călătorie pentru a se
putea deplasa în comunele Percosova, Gherman,
Butin, în vederea stabilirii şantierului arheologic
al Academiei Republicii Populare România şi
pentru a inventaria obiectele arheologice dintr-o
colecţie particulară (credem că este vorba de
111
col~cţia preotului Caius Pascu din Gherman) .
In luna aprilie 1950 a fost continuată
organizarea secţiei de istorie - arheologie,
proces aflat aproape la final. Concomitent au
fost mutate o parte din depozitele secţiei de
arheologie în Castelul Huniade. Moga preciza
că având sprijinul Partidului Muncitoresc
Român a început amenajarea curţii noului local
muzeal, lucrare care era în curs de desfăşurare în
acel moment. În privinţa bugetului instituţiei
acesta s-a situat în perioada 1 ianuarie - 31
martie la cifra de 689.676 de lei. Bugetul propus
Ministerului Artelor, Serviciului Muzeelor, în
intervalul 1 aprilie - 31 decembrie 1950 a fost de
2.214.558 de lei, dar suma nu era încă aprobată.
În condiţiile în care muzeul a trebuit să se mute
în noua clădire, bugetul mic nu a permis
amenajarea noului local decât parţial, într-o
foarte mică măsură. Numărul vizitatorilor s-a
cifrat la aproximativ 2800 11 •
În domeniul cercetării ştiinţifice, într-un
referat redactat la 5 aprilie 1950 Dionisie Linţia
arăta că pentru completarea colecţiilor secţiei de
ornitologie şi de ştiinţe naturale mai avea nevoie
de material zoologic din care o parte se putea
colecta doar din Dobrogea. În aceste condiţii
propunea ca Emil Nadra să se deplaseze în
regiune pe o perioadă de 3-4 saptămâni în
intervalul 20 aprilie-15 iunie, în funcţie de
condiţiile meteorologice (ca şi de epoca de
reproducere şi de cuibărit a diferitelor păsări
acvatice). Se preciza că piesele colectate
trebuiau conservate în mod provizoriu chiar la
faţa locului, pentru a putea fi prelucrate şi
naturalizate în mod definitiv la reîntoarcere, în
laboratorul muzeului. În vederea realizării
acestei călători ştiinţifice era nevoie de un avans
de 30.000 de lei, călătoria fiind prevăzută în
planul de lucru al muzeului pe anul 1950.
M. Moga s-a adresat Comitetului Provizoriu
al Comunei Urbane Timişoara să aprobe această
deplasare, precizând că suma necesară urma a fi
luată din subvenţia muzeului.
La 6 mai D. Linţia solicita conducerii I. T. A.
S. Timişoara acordarea unui concediu de circa 3
10
11
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săptămâni

inginerului Cornel Şuboni pentru a
participa împreună cu E. Nadra la cercetările din
Dobrogea, deoarece pentru o singură persoană
munca era foarte istovitoare. Se preciza că
Şuboni era un foarte valoros colaborator voluntar al secţiei de ştiinţe naturale, car~ şi în trecut
a adus servicii eminente acesteia. In aceiaşi zi
conducerea muzeului a adresat o solicitare
Miliţiei pentru a-i elibera lui C. Şuboni o
autorizaţie specială de deplasare în Dobrogea,
pe durata 10 mai - 15 iunie 1950 12 •
La 11 mai 1950 D. Linţia, având asupra sa un
laborator ambulant, a plecat spre zona MocaniInsula Lupilor - şi traversând lacul Razelm, în
perioada 14-21 mai a întreprins cercetări
ştiinţifice la Jurilofca. Apoi de pe Insula Lupilor,
traversând lacul Sinde, a ajuns pe insula Chituc,
colectând pe acest drum mai multe specii de
păsări „interesante" pentru muzeu. Pe insula
Chituc a vânat şi colectat alte specii necesare
colecţiei muzeului. În perioada 25-26 mai a
parcurs traseul Jurilofca - Bisericuţa - Cap
Dolojman, locuri foarte interesante din punct de
vedere ornitologic. Între 27 şi 7 iunie s-a aflat din
nou la Jurilofca, ca apoi în perioada următoare (8l 8 iunie) să se găsească la Babadag, unde a
colectat şi preparat păsări din fauna terestră a
Dobrogei 13 • Între 19-21 iunie a cercetat zona
Babadag-Sulina-Tulcea, deplasându-se pe canalul Dunării până la Sulina pentru a colecta materialul de la mare, în condiţiile unui timp
nefavorabil: ploi şi furtuni pe mare. Expediţia
ştiintifică în Dobrogea a luat sfârşit în 22 iunie.
Î~ raportul întocmit la revenire, E. Nadra arăta
că a recoltat I 00 de bucăţi de păsări care au fost
prelucrate provizoriu şi conservate chiar la faţa
locului. Au fost aduse mai multe exemplare care
au lipsit complet din colecţia secţiei. A împuşcat
şapte bucăţi de pescăruşi care au fost inelaţi în
Uniunea Sovietică purtând pe picior un inel de
aluminiu cu inscripţia capitalei ţării, numărul şi
seria matricolă. Cercetătorul bănăţean preciza că
realizând această captură a reuşit să aducă un
serviciu ştiinţei ornitologice în privinţa migraţiei
păsărilor. Au mai fost colectate câteva cuibare de
ouă precum şi insecte diferite, caracteristice
Dobrogei. O parte din materialul colectat a fost
expediat, prin poştă, înainte de întoarcerea lui
Nadra, fiind prelucrat în laboratorul secţiei de
către D. Linţia 14 • Totalul cheltuielilor de deplasare
s-a ridicat la suma de 33.674 de lei 15 .

Dar expediţia ştiinţifică a lui E. Nadra în
Dobrogea nu a fost lipsită de incidente. La 27
iunie 1950, într-o adresă semnată de către M.
Moga şi D. Linţia şi adresată ministrului de
interne Teohari Georgescu, temutul lider comunist era informat de misiunea ştiinţifică a lui
Nadra desfăşurată în condiţiile unor „repetate
inspecţii săvârşite de către autorităţile competente militare şi miliţiene". La 18 mai la Cabana
de Vânătoare de pe Insula Lupilor, regiunea
Jurilofca, i s-a confiscat aparatul de fotografiat
de către comandantul postului de grăniceri din
localitatea Jurilofca, deşi conform adresei
informative primită de la comandantul de
grăniceri din comuna Babadag, Nadra avea voie
să fotografieze în locurile respective. În urma
demersurilor pe care le-a făcut cercetătorul
bănăţean, autorităţile grănicereşti i-au promis
restituirea aparatului. Dar la plecare, prezentându-se la comandamentul militar din Babadag, i
s-a comunicat că aparatul de fotografiat a fost
trimis la Brăila, iar de acolo la Comandamentul
de Grăniceri din Bucureşti. Teohari Georgescu
era rugat să dispună restituirea cât mai urgentă a
aparatului de fotografiat, precum şi a filmului
întrebuinţat. Autorităţile grănicereşti au susţinut
totuşi că Nadra nu avea formele legale necesare
pentru a filma în zona de frontieră şi în consecinţă au ridicat aparatul pentru verificare. În
urma intervenţiei ministrului de interne aparatul
a fost restituit Muzeului Regional al Banatului 16 •
În privinţa activităţii muzeului pe luna mai a
fost continuată şi terminată organizar~a secţiei
de arheologie - comuna primitivă. In cadrul
secţiilor de etnografie şi ornitologie s-a realizat
conservarea întregului material pentru vară. La
Castelul Huniade a fost terminată pavarea şi
amenajarea parcului interior. Numărul vizitatorilor s-a situat aproximativ 3.500 de
oameni 17 •
În ceea ce privea spaţiului pe care Muzeul îl
ocupa în Palatul Cultural, acesta se situa la etajul
II (o parte din etaj) şi la etajul al Iii-lea în
întregime. Alături se mai găseau Opera şi
Teatrul de Stat, precum şi diverse magazine la
parter. Clădirea era foarte vulnerabilă în caz de
incendiu şi absolut nepotrivită acestui scop,
ţinând cont de valoarea colecţiilor muzeale
aflate în ea 18 •
Într-un memoriu adresat Secţiunii Culturale a
Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane
Timişoara, în primăvara lui 1950, Moga solicita
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studierea şi propunerea de urgenţă a măsurilor
necesare pentru separarea Palatului Cultural de
muzeu întrucât Ministerul Artelor dorea să
cunoască în mod real sarcinile pe care muzeul la
avea din punct de vedere bugetar. Directorul
instituţiei arată că în cadrul personalului
muzeului se aflau 6 salariaţi care aparţineau de
fapt fostului Palat Cultural. Apoi bugetul
muzeului era grevat de o sumă exagerat de mare
de bani pentru iluminat, apă şi încălzit, existând
în această chestiune neînţelegeri cu Opera de
Stat (aceasta nu şi-a instalat contor propriu, iar
muzeul trebuia să plătească curentul folosit de
Operă, fapt ce l-a determinat pe Moga să decidă
renunţarea la consumul de curent pentru localul
din Strada Alba-Iulia, nr. 2). Deoarece Ministerul Artelor urma să se îngrijească pe viitor şi de
obţinerea
fondurilor necesare întreţinerii
Palatelor Culturale, Moga ruga a fi soluţionată
cât mai repede această problemă, astfel încât
Ministerul respectiv să poată prezenta bugetul
muzeului Ministerului Finantelor 19 •
Între timp Comitetul Pro~izoriu al Comunei
Urbane Timişoara aducea la cunoştinţa
conducerii Muzeului Regional al Banatului, la 8
mai, că datorită economiilor care trebuiau
realizate în bugetele tuturor unităţilor de stat şi
sfaturi populare pentru îndeplinirea planului de
stat, muzeul trebuia să realizeze o economie de
200.000 lei, sumă ce va fi economisită prin
reţinerea (lunară şi proporţională) din subvenţia
ce va fi primită din bugetul Sfatului 20 .
Raportul întocmit de Marius Moga privind
activitatea angajaţilor muzeului în luna iunie
1950 cuprindea mai multe puncte. A fost
terminată organizarea primei părţi a secţiei de
istorie, respectiv a comunei primitive până la
începutul destrămării acesteia. Materialul
acestei perioade a fost expus în 22 de vitrine,
grupate în 8 săli care au fost amenajate în acest
scop în Castelul Huniade. Secţia a fost deschisă
pentru public în 29 iunie. Tot în noua clădire a
muzeului a fost organizată prima parte a
depozitului secţiei de pictură. Aceasta după ce în
ianuarie, în urma cedării etajului II, dinspre
strada Mărăşeşti, din Palatul Cultural Operei şi
Teatrului de Stat, sectia de pictură a fost mutată
la etajul III, dinspre ~trada Alba-Iulia. Întrucât
suprafeţele existente la acel etaj nu au permis
expunerea imediată a colecţiei, s-au executat o
serie de lucrări: astupări de uşi, zugrăveli.
Mutarea în Palatul Huniade era absolut necesară
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deoarece vechiul sistem de depozitare nu
permitea ca materialul să fie cercetat şi verificat.
La punctul doi al raportului, intitulat
„Politic" directorul intituţiei sublinia că în
prezentarea secţiei de istorie s-a căutat ca
materialul să fie expus în conformitate cu
principiile materialismului istoric, astfel încât să
constituie un mijloc de culturalizare a maselor.
În acest scop materialul a fost grupat ţinând cont
de periodizarea realizată de clasicii marxismleninismului. Fiecare dintre perioadele comunei
primitive a fost prezentată în săli independente
pentru a se putea urmări evoluţia uneltelor de
producţie şi a modului de producţie. Pentru înţe
legerea materialului expus şi a caracteristicei
fiecărei etapei, s-au redactat inscripţii largi, ară
tându-se specificul fiecăreia. S-au întocmit şi o
serie de desene pentru fiecare sală de expoziţie.
La punctul 3 al raportului „Financiar-material" se preciza că pentru deschiderea secţiei de
istorie la Castelul Huniade s-au terminat
lucrările de amenajare a curţii interioare precum
şi cele de zidărie şi de zugrăveală la intrare, pc
un coridor lateral, pe jumătate din curte până la
înălţimea parterului şi pe scara de acces destinată publicului.
Din punct de vedere ştiinţific, la secţia de
ştiinţele naturii a fost terminată cercetarea
ştiinţifică întreprinsă în Dobrogea în vederea
îmbogăţirii colecţiei ornitologice, recoltându-se
107 piese, dintre care 35 au fost şi preparate
pentru expunerea în secţie. Cu acest prilej s-au
notat o serie de observaţii referitoare la viaţa
faunei din regiunea de nord a Dobrogei.
M. Moga consemna că bugetul mic nu permitea executarea lucrărilor necesare prezentării
materialului istoric decât parţial. Totodată era
criticat colectivul care a fost însărcinat să completeze materialul expus cu inscripţii şi etichete şi
care din lipsa unei munci planificate nu a putut să
termine lucrarea decât în ultimul moment.
În cursul lunii iunie muzeul a fost vizitat de
un număr de 4.200 de oameni 21 •
În privinţa colecţiilor existente în clădirea
Palatului Cultural, în urma cedării spaţiului
amintit mai sus, materialul etnografic care se
găsea la etajul III dinspre strada Alba-Iulia a fost
mutat la etajul II dinspre aceiaşi stradă, în locul
secţiei de arheologie. Materialul istoric adă
postit la etajul III a fost depozitat pe coridoare
pentru a putea fi transportat la Castelul Huniade,
întrucât încăperile de la etajul II nu-l mai puteau
cuprinde 22 .
21
22
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Problema organizării Muzeului Banatului a
fost prezentată pe larg de M. Moga într-un
memoriu pe care acesta l-a înaintat, la 25 iulie
1950, Comitetului pentru Artă de pe lângă
Consiliul de Miniştri. Se arăta că muzeul avea
un caracter mixt şi depindea de Comitetul pentru
Artă. Odată cu aplicarea legii Sfaturilor
Populare instituţia nu a mai fost încadrată în
schema de organizare a Sfatului Urban
Timişoara, iar pentru personalul care deservea
Muzeul s-a dat o decizie de salarizare prin care
acesta a fost considerat şi echivalat ca fiind
administrativ. În urma controlului financiar
executat prin Secţiunea Financiară a judeţului
Timiş în mai, s-a stabilit că salarizarea
personalului era mai mare decât cea legală, ea
necorespunzând statull;!i de funcţiuni întocmit pe
baza salarizării medii. In consecinţă începând cu
luna iulie salariile s-au redus. Totodată nu mai
puteau fi plătite orele suplimentare (muzeul
fiind deschis şi duminica trebuia întretinută
curăţenia sa). În urma noilor dispoziţii' orele
suplimentare nu mai puteau fi plătite decât în
baza unei aprobări dată de către Ministerul de
care depindea muzeul. Secţia Financiară a
judeţului a pus în vedere că începând din luna
august, în cazul în care nu exista o schemă
aprobată de Ministerul de resort şi de Comisia
de Stat, nu vor mai fi achitate salariile. Moga
înainta alături de memoriu şi „Proiectul de
schemă de funcţiuni" al Muzeului, rugând a se
dispune încadrarea personalului existent în
posturile corespunzătoare, urmând ca restul
personalului prevăzut în schemă să fie completat
în cadrul planului cincinal aflat în curs. Pentru
posturile de ghizi Moga propunea completarea
lor imediată cu o parte a îngrijitorilor care urmau
să fie pregătiţi în acest scop. În încheierea memoriului semnatarul său ruga forurile competente să acorde salariaţilor muzeului o salarizare
decentă pentru a da instituţiei posibilitatea să
şi intensifice activitatea culturală 23 .
În viziunea lui Marius Moga secţia de artă a
muzeului trebuia să cuprindă un şef de secţie, un
asistent, un ghid şi un îngrijitor. Secţia de istorie
urma să fie constituită dintr-un şef de secţie, un
asistent, un laborant, un ghid şi un îngrijitor, iar
secţia de etnografie dintr-un şef de secţie, un
asistent, un ghid şi un îngrijitor. Secţia de
ştiinţele naturii urma să beneficieze de
următorul personal: un şef de secţie, un asistent,
un preparator, un laborant, un ghid şi un
îngrijitor. În privinţa secţiei administrative
aceasta trebuia să fie alcătuită dintr-un contabil,

un administrator, un mecanic-fochist, un
îngriji tor şi trei portari 24 .
Referitor la organizarea secţiei de istorie, la
27 iunie directorul muzeului a înaintat o adresă
Comitetului Aşezămintelor Culturale, subliniind
că în urma cercetărilor de documentare întreprinse în acest scop şi pentru prezentarea „luptei
comune a naţionalităţilor conlocuitoare din
Banat împotriva exploatării feudale şi capitaliste" materialul arhivistic din muzeu referitor la
aceste perioade nu exista decât începând din
1717. În această privinţă Arhivele Statului,
Regionala Timişoara, au întreprins cercetările
necesare şi dispun de toate datele referitoare la
arhive. Material documentar referitor la prezentarea acestor probleme se găsea deasemenea
suficient în Banat, fie la persoane particulare, fie
la foştii moşieri.
În ceea ce priveşte organizarea Muzeului N.
Lenau din Lenauheim o parte din materialul
ştiinţific necesar se afla în localitate, iar o altă
parte la particulari. Comitetul Antifascist German şi-a luat sarcina de a întreprinde cercetările
necesare pentru a strânge acest material.
Pentru prezentarea capitolului privind naţio
nalităţile conlocuitoare era necesară antrenarea
tuturor organizaţiilor de masă ale naţionalităţilor
conlocuitoare în vederea strângerii materialului
documentar. În acelaşi scop trebuiau întreprinse
o serie de recunoaşteri şi de cercetări în
localităţile bănăţene. În privinţa spaţiului,
întrucât în Castelul Huniade unde urma să fie
prezentat acest material, nu existau săli amenajate în acest scop, trebuia realizat acest lucru.
Pentru amenajarea acestor săli, precum şi pentru
realizarea lucrărilor tehnice necesare organizării
acestei secţii cu vitrine în perete, fotocopii, rame
şi desene, precum şi pentru deplasările de
documentare în teren sau pentru eventuala
procurare a unor piese izolate deţinute de
particulari, Moga prevedea suma de 5000.000
de lei. Organizarea şi prezentarea materialului
expus puteau fi terminate în 45 de zile 25 .
În altă ordine de idei la 15 iulie 1950 Ministerul Artelor a înştiinţat Comitetul Provizoriu al
oraşului Timişoara, secţia Culturală, că în cadrul
planului cincinal de investiţii a fost propusă
acordarea sumei de 6000. OOO de lei muzeului
în primul an al planului respectiv pentru construcţii sau amenajări. Se solicita să fie planificate cantităţile de materiale necesare întrebuinţării acestei sume. La 20 iulie 1950 a fost întocmit devizul-estimativ pentru amenajarea muzeu2
'
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lui în Castelul Huniade, care prevedea o sumă
de 6. O11. 460 de lei. Documentul a fost
cerut de către Ministerul Artelor, Comitetul pentru Artă, în vederea înscrierii sumei de 6000.000
de lei în primul an al planului cincinalu'.
La 15 iulie 1950 Comitetul pentru Aşezămin
tele Culturale, Serviciul Muzee şi Monumente, a
înaintat muzeelor din România un chestionar
privind situaţia muzeelor şi a monumentelor
istorice. La 27 iulie M. Moga a emis răspunsu
rile privind Muzeul Regional al Banatului. În
privinţa schemei de personal muzeul nu o putea
înainta deoarece nu o avea, existând numai o
decizie de salarizare dată de Comitetul Provizoriu Urban Timişoara. Se sublinia că lipsa unei
scheme de organizare stingherea bunul mers al
instituţiei. Astfel întregul personal al muzeului a
fost încadrat cu statutul de personal administrativ, iar în cursul lunii respective, datorită
acestei situaţii, salariile au fost reduse. Din
această
cauză
era necesară clarificarea
apartenenţei muzeului. Dată fiind caracteristica
ştiinţifică a instituţiei Moga se pronunţa pentru
trecerea acesteia la Comitetul pentru Aşezămin
tele Culturale cu care avea mai multe afinităţi.
Secţia de artă, respectiv de pictură ar putea să
depindă de Comitetul pentru Artă, dar să rămână
în cadrul muzeului. În privinţa dotăriilor, datorită lipsei mobilierului şi a instalaţiilor de
laborator muzeul nu dispunea de nici un depozit
ştiinţific, având un singur laborator. Erau
necesare organizarea de cursuri pentru laboranţi,
la care toate muzeele să-şi trimită câte un
salariat. Problema amenajării Castelului
Huniade trebuia soluţionată cât mai grabnic,
altfel nu se putea continua cu reorganizarea
secţiei de is_torie în modul preconizat de
Aşezăminte. In privinţa subvenţiilor primite,
Ministerul Artelor a acordat subvenţii pentru
salarii şi întreţinerea instituţiei. Muzeul se afla
încă în cele două clădiri: secţiile de ştiinţe ale
naturii, etnografie, pictură, direcţiunea se găseau
în Palatul Cultural de pe strada Alba Iulia nr. 2,
iar secţia de istorie şi depozitele muzeului se
situau în Castelul Huniade, nr. l. Ambele clădiri
aparţineau Comitetului Provizoriu Timişoara. În
ceea ce privea starea celor două edificii, Palatul
Cultural era într-o situaţie bună, pe câl!d
Castelul Huniadc se afla într-o stare proastă. In
consecinţă acesta avea nevoie de reparaţii
radicale, printre care la instalaţia electrică, la
instalaţia sanitară, duşumele, ferestre, uşi,
zugrăveli, lucrări de tinichigerie, etc. Palatul
Cultural beneficia de apă, lumină, căldură,
totală
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mobilier, pc când Castelul Huniade era dotat cu
aceste instalaţii doar parţial, lipsind complet
instalaţia de încălzire. In trecut reparaţiile s-au
făcut din subvenţiile acordate de către Ministerul Artelor. Mai era nevoie urgentă de mobilier,
respectiv de vitrine de perete pentru obiecte
mărunte, vitrine pentru documente şi cărţi,
dulapuri pentru arhiva istorică, vitrine pentru
arh~ologie, rafturi şi cutii-lădiţe pentru depozite.
In acel moment muzeul era deschis pentru
vizitatori, secţiile de ştiinţele naturii, etnografie
şi pictură putând fi vizitate în zilele de marţi, joi
şi duminică între orele 9-13, iar secţia de istorie
miercurea şi duminica între 9-13. Registrul de
vizitatori urma să existe din 1 august 1950.
Vizitarea muzeului nu era organizată decât
pentru grupuri anunţate din timp, din cauza
inexistenţei ghizilor. Muzeul era vizitat de către
toate organizaţiile de masă. Nu au existat
grupuri de vizitatori de la sate, ci doar de la
şcoli. Numărul lunar al vizitatorilor se situa
între 2-4000 de oameni, iar anual se situa la
30.000-35.000. Supravegherea fiecărei secţii se
executa de către un îngrijitor, iar la 9-12 săli
exista un supraveghetor.
Reorganizarea secţiei de istoric nu a fost subvenţionată în mod special, ea s-a făcut din subvenţia anuală acordată de către Ministerul
Artelor. Comitetul pentru Aşezămintele Culturale urma să acorde suma de 2.500.000 de lei în
vederea continuării reorganizării acestei secţii.
La baza reorganizării Muzeului se aflau principiile materialismului istoric. În ceea ce priveşte
personalul muzeului, acesta era numai în parte
corespunzător din punct de vedere profesional.
Castelul Huniade era destul de încăpător
pentru prezentarea colecţiilor, pe când Palatul
Cultural a devenit impropriu _pentru prezentarea
întregului material muzeal. In Palatul Cultural
muzeul deţinea 57 de îns_ăperi, iar Castelul
Huniadc avea 104 încăperi. In vederea expunerii
materialului muzeologic în expoziţii în Palatul
Cultural erau alocate 34 de încăperi, iar în
Castelul Huniadc în acel moment 1O. Depozitele,
din lipsă de încăperi potrivite, nu au fost decât de
curând înjghebate, ocupând 5 încăperi în Palatul
Cultural şi 9 în Castelul Huniade. Materialul din
depozite era grupat pe secţii, însă din lipsă demobilier acestea nu puteau fi organizate momentan.
Nu exista nici un fel de atelier, muzeul având un
singur laborator la secţia de ştiinţele naturale, care
ocupa o singură încăpere şi dispunea de
instalaţiile necesare pentru executarea lucrărilor
specifice acestei secţii. Lipseau în schimb cu
desăvârşire instalaţiile necesare laboratoarelor
celorlalte secţii.
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Muzeul nu dispunea nici de o sală de
Dar în condiţiile din acel moment se
puteau organiza conferinţe cu un număr redus de
participanţi. Exista o arhivă istorică ce cuprindea 2050 de documente, stampe, hărţi. Biblioteca de specialitate număra 2985 de volume.
Muzeul Regional al Banatului avea un caracter
mixt, predominând secţia de istoric-arheologie.
Materialul expus era bine conservat, pe când
materialele din depozite, din cauza prea multor
mutări şi a lipsei de mobilier, erau într-o mare
măsură deteriorate, necesitând restaurările de
rigoare. Nu exista suficient mobilier pentru buna
conservare a materialului muzeal. Colecţiile
erau inventariate şi se lucra la verificarea materialelor pe secţii, obiectele purtând numărul de
inventar respectiv. Cataloage nu existau decât
pentru secţia de ştiinţele naturii şi unul vechi
pentru pictură, ele fiind ţinute la zi. Obiectele au
fost evaluate de către personalul muzeului.
Muzeul nu deţinea materiale care să reflecte
relaţiile româno-ruse, româno-sovietice, respectiv cu ţările de democraţie populară, cu mişcarea
conferinţe.

revoluţionară mondială.

În privinţa personalului de specialitate acesta
alcătuit dintr-un laborant, asistent, şef de
secţie la ştiinţele naturii, un pictor decorator, şi
din director.
Era în curs de organizare un colectiv de
membrii amatori ai muzeului, alcătuit din ing.
Cornel Şuboni, prof. Alexandru Grosu, Fr.
Konig (colaborator voluntar al Secţiei de
Ştiinţele Naturii, fiind însărcinat cu „colectarea
de material muzeologic şi de insecte de toate
felurile"), ing. D. Linţia jr„ grefierul Nicolae
Baloescu, pictorul Emil Lenhardt, ing. A.
Krausz, directorul Arhivelor Statului Timişoara
Grigore Popiţi, arhivistul şef Gabriel Russu,
arhivistul N. Milencovici, arhivistul I. Oprişa,
prof. Constantin Rudneanu, prof. Ştefan Grigore, prof. D. Tintă, bibliotecarul V Ardeleanu.
Exista un plan de muncă care se întocmea
trimestrial, se executa lunar şi se controla
săptămânal pe secţii. În limita fondurilor
disponibile se căuta îmbogăţirea colecţiilor
muzeale. Importanta instituţie de cultură
bănăţeană avea legături de colaborare cu alte
muzee precum şi cu organizaţiile de masă. Până
in acel moment muzeul nu a organizat în judeţ
sau în judeţele vecine expoziţii temporare şi nici
în fabrici.
În privinţa situaţiei financiare instituţia de
cultură bănăţeană beneficia de 2.758.587 de lei
subvenţie din partea Ministerului Artelor,
acordată în două rate lunare de către Comitetul
Provizoriu Urban Timişoara. Suma intra în
era

contul muzeului aflat la Banca Republicii
Populare România, care făcea direct plăţile.
Cercetările ştiinţifice se realizau pe secţii de
către personalul de specialitate, respectiv de
către M. Moga, D. Linţia şi E. Nadra, acestea
fiind cuprinse în planul de muncă începând cu
luna septembrie 1950.
Muzeul întâmpina greutăţi de ordin financiar
şi organizatoric. Astfel subvenţia acordată de
către Ministerul Artelor era insuficientă. Din
punct de vedere organizatoric se resimţea lipsa
unor directive de la departamentele respective
pentru a se putea lucra unitar. Greutăţi existau şi
în privinţa 19calului muzeului şi a organizării
depozitelor. In Palatul Cultural în urma cedării
unei părţi, spaţiul a fost restrâns la minim, iar în
Castelul Huniade nu erau amenajate sălile
necesare prezentării materialelor care au fost
mutate în mod obligatoriu. Lipsa esenţială era
aceea a localului amenajat şi a mobilierului.
Pentru bunul mers al instituţiei Moga propunea
ca întreg muzeul, întrucât caracterul său
predominant era cel ştiinţific, să treacă sub
patronajul Comitetului pentru Aşezămintele
Culturale. Se impunea şi încadrarea personalului
in posturile de specialitate. Era necesară organizarea unui curs de laboranţi la Bucureşti.
Moga aprecia că la nivel local existau premisele pentru îmbunătăţirea situaţiei Muzeului
Regio!lal al Banatului, mai puţin cele financiare
însă. In aceste condiţii întreaga activitate a
muzeului se baza pe subvenţia acordată de către
Ministerul Artelor şi de către Comitetul pentru
Aşezămintele Culturale 27 •
În luna iulie a fost terminată redactarea
textelor pentru etichetele şi inscripţiile necesare
înţelegerii materialului etnografic expus, punându-se accent pe specificul bănăţean al acestuia.
A fost mutat întregul material aparţinând de
depozitul secţiei de pictură de la Palatul de
Cultură la Castelul Huniade. Din lipsă de fonduri nu s-a putut realiza întocmirea şi difuzarea
27
Ibidem, d. 6/1950. În privinţa celor care activau în
cadrul muzeului, aceştia erau în iulie 1950: Marius Moga,
director; Dionisie Linţia, conducătorul secţiei de ştiinţe
naturale; Emil Nadra, asistent-secţia de ştiinţe naturale;
Francisca Fent, conducătorul secţiei de etnografie; Diodor
Dure, conducătorul secţiei de pictură; Coriolan Ţiapu,
secretarul muzeului; llie Bugilan, intendent; Dumitru
Amărăscu, laborant; Ştefan Laica, îngrijitor; Mihai
Bugariu, îngrijitor; Ana Şiclovan, îngrijitor; Valentina
Bălteanu, îngrijitor; Teodor Tenţ, mecanic-fochist;
Gheorghe Tuţu, portar; Gheorghe Pera, portar; Gheorghe
Pop, portar. La 30 august D. Dure a demisionat de „bună
voie". De la I septembrie apare Emil Lenhardt, încadrat
ca desenator-pictor. E. Nadra era responsabilul de sindicat.
Vezi dosarul I /1950.

afişelor menite să popularizeze muzeul,
activitate care urma să fie realizată în cursul
următoarei luni când se va dispune de banii
necesari. Nu s-a realizat nici politizarea secţiei
de pictură deoarece colectivul alcătuit de către
D. Dure nu şi-a putut începe activitatea încă.
Din punct de vedere ştiinţific s-au prelucrat
un număr de 50 de piese din materialul recoltat
in Dobrogea de către membrii secţiei de
ornitologie. Au fost efectuate cercetări de teren
în localităţile Parţa, Lenauheim, Iecea Mare şi a
inceput organizarea Muzeului Lenau din
Lenauheim. A avut loc restructurarea secţiei de
istorie, respectiv a materialului referitor la
comuna primitivă.
Muzeul a fost vizitat de un număr de 2.400de
persoane 28 .
Între timp muzeul a trebuit să înfrunte o serie
de greutăţi cauzate de birocraţie. Astfel într-un
raport adresat
Comitetului Aşezămintelor
Culturale de către directorul muzeului şi datat la
6 septembrie 1950, se arată că nu s-a putut
încasa subvenţia acordată de Comitet doarece
Banca R. P. R. susţinea că întrucât nu au fost
trimişi banii în numerar, subvenţia fiind
acordată prin virament, era necesară şi o
defalcare a planului de cassă de la Aşezăminte,
altfel neputându-se acorda banii respectivi. Era
vorba de 50.000 de lei trimişi de către Comitetul
pentru Aşezămintele Culturale ca subvenţie
acordată secţiei de ştiinţele naturii pentru
colectarea materialului muzeologic şi pentru
cercetări ştiinţifice la 29 august 1950. Totodată
prin Secţiunea Culturală Urbană Timişoara au
fost trimişi 100.000 de lei pentru reorganizarea
Muzeului Regional al Banatului. În faţa acestei
situaţii la 13 septembrie M. Moga se adresa
Băncii pentru a dispune majorarea planului de
cassă al Muzeului cu suma de 150.000 de lei
pentru a - i putea ridica în numerar (având în
vedere că în planul respectiv suma nu a fost
prevăzută). La 5 octombrie Moga arăta că
virarea sumei de 50.000 de lei nu s-a realizat
încă, iar la 11 noiembrie se adresa din nou
Băncii pentru a plăti din contul muzeului suma
respectivă necesară secţiei de ştiinţele naturii 29 .
Nici în privinţa reparaţiilor muzeului lucrurile
nu stăteau bine. Astfel M. Moga arăta la 6
septembrie Comitetului pentru Aşezămintele
Culturale că pentru lucrările de amenajare
necesare la Castelul Huniade şi la Muzeul din
Lenauheim, nu s-au putut încheia contractele
doarece toate întreprinderile erau supraaglome2
'

Ibidem. d.611950.
''' Ibidem, d. 2/1950.

rate cu lucrări şi în consecinţă nu puteau executa
comanda la termenul fixat 30 . Peste două zile
Moga revine cu o nouă adresă privind lucrările de
reparaţii necesare. Arătând din nou că lucrările nu
puteau fi preluate de nici o întreprindere
timişoreană în septembrie, datorită suprasolicită
rii acestora, el propunea executarea acestora în
regie pentru a putea fi terminate la data fixată.
Dacă forul respectiv era de acord cu propunerea,
trebuia acordată aprobarea în acest sens, fiind
necesar şi obtinerea avizului Ministerului Finantelor. În ved~rea executării lucrărilor, datorită
faptului că muzeului nu i s-a repartizat cota de
cherestea solicitată, Comitetul trebuia să dea
cuvenita aprobare pentru procurarea scândurii de
stejar de pe piaţa Timişoarei. Pentru cumpărarea
celorlalte materiale necesare lucrărilor din cele
două locaţii era nevoie urgentă de fondurile
respective, cât şi de toate planurile şi desenele.
Potrivit lui Moga lucrarea în regie era recomandată şi de considerentul că localul amenajat era
monument istoric şi ţinând seama de acest
caracter, s-ar putea ivi anumite dificultăţi cu
întreprinderile care ar executa lucrarea. În privinţa greutăţilor ivite pentru procurarea materialelor de construcţii, redăm un caz elocvent în
acest sens: la 15 iulie Moga semnala Comitetul
pentru Aşezămintele Culturale că muzeului i s-au
repartizat 7,5 tone ciment, dar pentru ridicarea
acestei cantităţi nu se dispunea de fondurile
necesare. La 30 august Comitetul înştiinţa
Muzeul că la rândul său nu avea banii respectivi,
anunţând că în cazul în care nu putea ridica
cimentul să fie informat, pentru a repartiza altor
instituţii materialul în cauză. La 8 septembrie
Moga cerea din nou forului din capitală să
intervină la organele competente pentru planificarea şi dirijarea cât mai urgentă a materialelor de
construcţii necesare: (gips, sticlă geamuri, sticlă 4
mm pentru vitrine, întrerupătoare, scânduri de
brad pentru tâmplărie precum şi de stejar).
Tot în perioada respectivă se afla în discuţie
proiectul înfiinţării unei şcoli de muzeologie.
Moga arăta Comitetului pentru Aşezămintele
Culturale că în cazul în care se asigura concursul
specialiştilor de la Bucureşti şi Cluj precum şi
fondurile necesare înzestrării acestei şcoli cu
ateliere şi laboratoare, ea va putea să funcţio
neze în clădirea Palatului Culturii după ce
muzeul, respectiv secţia de etnografie va fi
mutată în Castelul Huniade. El evidenţia că
localul destinat acestei şcoli era într-o stare bună
şi nu necesita decât puţine transformări 31 •
30
31

Ibidem.
Ibidem, d.111950.
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În raportul de activitate al muzeului pe trimestrul III al anului 1950 se arăta că s-au compleţat etichetele explicative la secţia de etnografie.
Intregul material aparţinând secţiei de pictură a
fost mutat din Palatul Cultural în Castelul
Huniade. A fost aranjată încă o sală şi s-a început
identificarea şi trierea materialului existent în
depozite. A fost mutată în Castelul Huniade şi
întreaga arhivă istorică a muzeului împreună cu
mobilierul respectiv. Materialul zoologic cedat de
către Ministerul Silviculturii muzeului a fost
transportat de la Şcoala Silvică la Castelul
Huniade. Materialul arheologic a fost grupat în
patru săli la parterul Castelului Huniade, în aşa fel
incât să poată fi triat şi verificat. Concomitent au
fost cercetate toate obiectele muzeale care existau
în Regiune, stabilindu-se piesele care urmau să
treacă în patrimoniul muzeului. A fost întocmit un
plan de lucru pentru strângerea obiectelor de artă
de la fostele conace moşiereşti, aspect care va fi
tratat mai pe larg în paginile următoare.
Din punct de vedere ştiinţific, au fost prelucrate 50 de piese din materialul ornitologic
recoltat din Dobrogea, fiind determinat şi
etichetat întregul material adus. A fost deschisă
publicului, secţia de arheologie în castelul
Huniade. In luna septembrie a fost pregătit
materialul în vederea deschiderii unei expoziţii
care să oglindească rezultatele cercetărilor
ornitologice întreprinse de către specialiştii
muzeului în Dobrogea în lunile mai-iunie 1950.
Pentru ridicarea nivelului cultural şi politic
s-a prevăzut organizarea a două conferinţe în
care urmau a fi dezbătute atât problemele
culturale legate de muzeu cât şi cele politice
curente. Muzeul în cursul trimestrului III a fost
vizitat de circa 5000 de persoane 32 •
La 17 octombrie Marius Moga a înaintat
Comitetului pentru Aşezămintele Culturale un
memoriu privind Castelul Huniade pentru a fi
prezentat şi supus spre soluţionare Consiliului
de Miniştri. Castelul Huniade era monument
istoric, iar lucrările de restaurare care erau în
curs au scos la iveală porţiuni de ziduri care pot
fi atribuite primelor faze de construcţii. Castelul
păstrează o serie de elemente arhitecturale vechi
care trebuiesc conservate şi scoase în evidenţă.
De acest lucru s-a ţinut şi se ţinea seama la
amenajările care se făceau în acel moment.
Castelul era singura clădire din Timişoara care
era proprie pentru adăpostirea unui muzeu
regional. După ce clădirea a revenit muzeului,
intrucât acesta a pierdut 26 de încăperi din
Palatul Cultural care au fost cedate unor
32

Ibidem, d. 6/1950.
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instituţii culturale şi artistice, s-a procedat la
amenajarea unei părţi a Casţelului Huniade
pentru trebuinţele muzeului. In urma acestor
lucrări au putut fi mutate în Castel secţia
istorico-arheologică, toate depozitele muzeului,
precum şi toate lucrările de artă care în urma
cedărilor amintite mai sus din vechea clădire nu
au putut fi expuse. Cu ajutorul acordat de către
organele regionale şi judeţene au continuat
lucrările de amenajare a Castelului Huniade,
astfel încât în luna iulie secţia de istorie~ putut
fi pusă la dispoziţia publicului vizitator. In acel
moment se lucra la amenajarea unor săli
spaţioase la parter pentru ca o altă secţie să poată
fi mutată până în luna decembrie. Tot la parter
au fost efectuate lucrări pregăti to are pentru
amenajarea unei biblioteci a pioncrilor. Lucră
rile care erau în curs urmau să scoată în evidenţă vechile elemente arhitectonice şi atât cât
va fi posibil se va proceda la restaurarea clădirii.
În privinţa Palatului Cultural, Moga remarca
faptul că acesta era cu totul impropriu adăpostirii
unei instituţii care deţinea obiecte şi materiale de
valoarea celor existente în cadrul Muzeului Regional. Întreaga clădire, iniţial fost hotel, a fost
construită numai în scopul de a exploata şi prin
urmare zidurile de compartimentare a camerelor
(în proporţie de mai mult de 50%) erau din
paianţă. Prin urmare securitatea operelor de artă şi
a materialului muzeologic nu era asigurată în clă
direa respectivă. În acelaşi timp muzeul, în continuă dezvoltare, nu dispunea de spaţiu suficient
pentru prezentarea materialelor, fapt ce avea o
influenţă dăunăto~re pentru activitatea ştiinţifică
şi administrativă. In urma trierii materialului muzeografic şi a operelor de artă care proveneau de
la fostele conace moşiereşti, operaţiune pe care
personalul muzeului o realiza în acel moment în
intreaga regiune, patrimoniul muzeal se va îmbogăţi în mod considerabil. Prezentarea acestor noi
materiale după toate cerinţele ştiinţei muzeologice reclama de asemenea un număr de încăperi.
Ori, în viziunea lui Moga, toate aceste greutăţi şi
necesităţi nu puteau fi înlăturate decât prin acordarea definitivă a clădirii Castelului Huniade muzeului, în sensul ca aceasta să rămână destinaţie
exclusivă pentru Muzeul Regional al Banatului.
Poziţia Castelului, existenţa unei grădini mari în
jurul acestei clădiri precum şi alocarea unui parc
situat în faţa clădirii pentru muzeu, va da posibilitate muzeului să expună întregul material de
care dispunea şi să se dezvolte, contribuind astfel
efectiv la opera de culturalizare a maselorconcluziona Moga 33 •
33

Ibidem, d. 1/1950.

În luna octombrie 1950 au început lucrările
de amenajare a sălilor de la parterul Castelului
Huniade care urmau să adăpostească secţia de
istorie.
Au avut loc 16 deplasări ale personalului
muzeului (Marius Moga, Emil Lenhard,
Francisca Fent, Mihai Bugariu, Ilie Bugilan) în
Regiune pentru trierea materialului muzeologic
existent la fostele conace moşiereşti. Aceste
deplasări aveau la bază dispoziţia nr. 8067 I 15
septembrie 1950 a Comitetului pentru Aşeză
mintele Culturale precum şi Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 1074/5 octombrie
1950 cu privire la identificarea şi strângerea
tuturor cărţilor, broşurilor, hărţilor, stampelor,
etc., de la conacele fostelor moşii, din patrimoniul oricărui s-ar găsi. Toate cărţile, broşurile,
tipăriturile de orice fel, hărţile, stampele, etc.,
care la data exproprierii se aflau la conacele
fostelor moşii expropriate, prin efectele legii nr.
287 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea
reformei agrare şi a decretului nr. 83 din 2
martie 1949, treceau în patrimoniul Comitetelor
Provizorii Regionale şi sub administrarea
Secţiunilor de Cultură şi Artă respective din
patrimoniul oricui s-ar găsi (S. M. T., Gostaturi,
şcoli, persoane juridice sau particulare). Trebuia
realizată inventarierea şi trierea acestor cărţi
conform instrucţiunilor Comitetului pentru
Aşezămintele Culturale din Republica Populară
România. Preşedintele Comitetului pentru
Aşezămintele Culturale şi preşedinţii Comitetelor Provizorii erau însărcinaţi cu aducerea la
îndeplinire a acestei hotărâri 34 • Totodată au fost
efectuate cinci transporturi de materiale
muzeologice şi de cărţi provenite de la fostele
conace moşiereşti. Au fost confiscate icoane
religioase, materiale etnografice (cămăşi
ţărăneşti, laibăre, prosoape ţărăneşti, poale, etc),
tablouri aparţinând diferitelor şcoli de pictură
(olandeză, italiană, etc.), acuarele, statuete,
săbii, pumnale, diplome nobiliare, herbare, cărţi,
ceasuri, mobilier Bidermayer, monede romane,
medievale, dar şi bomboniere, reşouri electrice,
ploscă, pahare de sticlă colorată, etc 35 •
Tot în luna octombrie s-au efectuat şase cercetări de teren pentru colectarea de material ornitologic şi au fost determinate toate piesele ornitologice recoltate din Dobrogea. Cu materialul rezultat a fost organizată o expoziţie în cadrul muzeului. Muzeul a fost vizitat de 4.500 de oameni,
iar personalul de specialitate a condus grupurile
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de vizitatori şi a ţinut lecţii practice pentru şcolile
de specialitate care au vizitat muzeul3 6 •
În privinţa reparaţiilor care se executau la
Palatul Huniade, la 28 octombrie Moga informa
Secţiunea Culturală a Sfatului Popular orăşenesc
că lucrările de amenajare a Castelului au început,
iar instalaţia de lumină electrică era aproape terminată. Pentru proiectata bibliotecă a pionerilor a
fost comandat mobilierul necesar şi se lucra la
instalaţia electrică. Dar directorul instituţiei
trăgea un serios semnal de alarmă, arătând că
armata nu renunţa la ideia reintrării în Castelul
Huniade, Biroul Spaţiului Locativ al oraşului
primind ordinul din partea Ministerului F9rţelor
Armate de a evacua clădirea respectivă 37 • In ceea
ce priveşte Muzeul din Lenauheim, la 3 octombrie într-o adresă înaintată Întreprinderilor Locale
de Construcţii se arăta că pentru repararea clădirii
unde urma să fie adăpostit Muzeul Lenau era
necesară suma totală de 1. 099. 713 de lei. Devizul
final cuprindea suma de 820. OOO de lei 3K.
Totodată M. Moga îi solicita censorului statistic
din Jimbolia să îi comunice datele şi informaţiile
pe care le deţinea în legătură cu Lenau şi cu
populaţia germană din Banat în general. Astfel de
adrese au fost trimise şi unor locuitori din
Cărpiniş şi din Comloşu Mic 39 •
In luna noiembrie au fost continuate lucrările
de amenajare a sălilor de la parterul Castelului
Huniade în vederea adăpostirii secţiei de istorie.
Personalul muzeului a continuat trierea materialului muzeal de la fostele conace moşiereşti.
Personalul secţiei de ştiinţele naturii a întreprins
două cercetări ştiinţifice de t~ren pentru îmbogă
ţirea colecţiei de ornitologie. In cadrul atelierului
de restaurare de la secţia de artă au fost restaurate
două lucrări şi au fost pregătite pentru restaurare
alte două. Muzeul a fost vizitat de 2.600 de
persoane, dar din cauza lucrărilor de restaurare şi de
amenajare care se executau în Palatul Huniade secţia
de istorie nu a putut fi deschisă în luna noiembrie 411 •
Pentru refacera unei părţi de la parterul
Muzelui, Exploatările Comunei Urbane Timişoara a prezentat un Deviz-Ofertă însumând
suma de 1.662.327 de lei 41 •
31
'

Ibidem, d. 6/1950.
Ibidem, d. 1/1950.
3
H Ibidem.
39
Ibidem, d. 6/1950.
40
Ibidem.
41
Ibidem, d. 1/1950. Printre lucrările necesare se numărau:
instalaţii electrice noi în 16 săli la parter, în 21 de săli la
etajul II, în 15 săli la mansardă; 150 de ferestre la parter şi
la mansardă; 15 uşi; pardoseli interioare la parter, etajul II
şi la mansardă; reparaţii de tencuieli şi zugrăveală nouă;
instalarea a două WC-uri şi I 6 guri de incendiu; conducte
pentru încălzirea cu aer în întreaga clădire.
37
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La 30 noiembrie 1950 Moga semnala
Comitetului pentru Aşezămintele Culturale al
Republicii Populare Române că la data de 15
decembrie urma să se încheie situaţia lucrărilor
de repa~aţii la Castelul Huniade şi la Muzeul
Lenau. In acel moment lucrările erau în plină
desfăşurare. Directorul instituţiei ruga ca
delegatul Comitetului să fie prezent pe şantier la
12 decembrie, astfel încât la 15 decembrie
împreună cu reprezentanţii cooperativelor
contractante să constate situaţia exactă a
lucrărilor. Se arăta că în acel moment nu exista o
situaţie clară a lucrărilor din cauza lipsei de
ciment care abia atunci a fost repartizat. La 30
noiembrie M. Moga şi reprezentantul Comitetului pentru Aşezămintele Culturale au
încheiat un proces verbal în care au constatat
stadiul lucrărilor la Castelul Huniade şi la
Muzeul din Lenauheim. La Lenauheim nu s-a
executat nici o lucrare, acestea urmând a începe
la 4 decembrie şi a fi terminate la 15 decembrie.
În concluzie lucrările de la Timişoara erau în
curs de executare, iar cele de la Lenauheim
trebuiau să fie executate până la 15 decembrie.
Situaţia se prezenta astfel deoarece serviciul
Planificaţii nu a trimis la timp util repartiţiile
necesare de materiale, iar când au fost trimise nu
s-a precizat de unde să se ridice materialele
respective. Abia după intervenţiile repetate ale
conducerii muzeului atât pe lângă Comitetul
pentru Aşezămintele Culturale cât şi pe lângă
Fabrica de ciment din Turda, cimentul a fost
expediat spre Timişoara la 25 noiembrie, în acel
moment materialul fiind pe drum. Pentru ca
lucrările să se poată executa au fost luate
materiale de la antrepriză, urmând a fi restituite.
Din cauza planificării greşite şi incomplete
muzeul a fost nevoit să se angajeze în
procurarea materialelor şi să le plătească din
subvenţia pentru întreţinerea instituţiei. În cazul
in care lucrările ar putea fi continuate până la 25
decembrie întreaga sumă contractată pentru
muzeul din Timişoara va putea fi cheltuită.
Situaţia provizorie nr. 1 a lucrărilor executate la
Castelul Huniade cuprindea suma totală de 217.
322 de lei 42 .
La 6 decembrie 1950 Moga informa Comitetul pentru Aşezămintele Culturale că Intre<i Ibidem. Procesul verbal constată că în Palatul Huniade
s-au tras toate tuburile Bergmann şi parte din conductorii
electrici. Zidăria care urma a fi dărâmată a fost dărâmată şi
a fost curăţată cărămida; nu a fost executată o zidărie
nouă; au fost curăţate tencuielile pe pereţi şi tavane; s-au
executat şi montat 5 ferestre noi şi 2 glaswanduri fixe; se
lucra în acel moment la tencuieli, la pereţi şi tavane şi la
cele 3 glaswanduri mobile.
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prinderile de Locuinţe şi Localuri Timişoara
solicitau muzeului încheierea unui contract de
inchiriere pentru localurile ce le ocupa şi
respectiv plătirea chiriei aferente. Moga arăta
că întrucât Castelul Huniade era monument
istoric şi a ajuns în proprietatea Primăriei
Timişoara, fiind astfel dependent de Primărie,
era necesară clarificarea situaţiei acestei clădiri
şi a apartenenţei ei, propunând ca ea să treacă fie
in proprietatea Comitetului, fie în cea a
muzeului. El socotea că situaţia care s-ar crea în
urma încheierii unui contract de închiriere era
nejustă deoarece Întreprinderea respectivă nu sa ocupat de întreţinerea clădiriii, toate reparaţiile
necesare fiind făcute fie din bugetul muzeului
fie de Aşezăminte. Ca atare clădirea va trebui să
treacă în proprietatea acelora care o întreţin şi
investesc bani în ea - concluziona Moga 4 J.
Referindu-se la starea în care se găsea
colecţia de pictură, Marius Moga arăta că nu
exista personalul de specialitate care să se ocupe
de îngrijirea operelor de artă expuse, iar
prezentarea materialului pentru expo!iţie a fost
făcută de către M. Moga şi F. Fent. In vederea
îmbunătăţirii calitative a galeriei de artă directorul Muzeului Regional al Banatului propunea Comitetului de Artă, Direcţiunea Artelor,
completarea acesteia cu lucrări ale clasicilor
români şi în special cele ale pictorilor progresişti. Erau necesare, în viziunea lui Moga, şi
intocmirea unor directive precise pentru
prezentarea materialului, atât în privinţa
conţinutului lucrărilor cât şi a felului de
prezentare ale acestora. De asemenea era
necesară amenajarea sălilor destinate secţiei de
pictură în Castelul Huniade, săli care se pretau
în acest sens mai bine decât cele din Palatul
Cultural (unde erau încăperi mici, cu variaţii de
temperatură, în urma cărora o parte din lucrări
prezentau urme de deteriorare). Colecţia de
pictură era inventariată într-un registru special
în care erau precizate numele autorilor, titlul
lucrărilor, tehnica de realizare a acestora,
dimensiunile şi provenienţa lor 44 •
Pentru ultima lună a anului 1950 planul de
muncă al muzeului prevedea continuarea restaurării picturilor deteriorate, organizarea de
conferinţe ştiinţifice săptămânale în cadrul secţiei
de etnografie, inventarierea pe baza proceselor
verbale a materialelor muzeografice şi a obiectelor de artă provenite de la foştii moşieri şi care au
intrat în patrimoniul muzeului 45 •
43
Ibidem.
" Ibidem, d. 6/1950.
45
Ibidem.

Tot pentru sfârşitul anului era prevăzută o
deplasare (în perioada 15 noiembrie - 31 decembrie) a lui E. Nadra, D. Linţia în regiunile
Hunedoara, Severin, Timişoara şi Arad pentru
colectarea de material ornitologic şi zoologic 46 .
S-a solicitat Miliţiei eliberarea de autorizaţii de
călătorie pentru Nadra şi Linţia în regiunile
respective 47 , iar Asociaţiei Generale a Vână
torilor din Republica Populară România, filiala
Timişoara, permisiunea pentru Nadra şi Tamaş
Leonida, ultimul fiind colaborator al muzeului,
să se deplaseze în pădurea Chesinţului din
raionul Lipova pentru strângerea de material
ornitologic. Astfel se solicita ca cei doi să poată
vâna răpitoare şi mistreţi x. Pentru aceste cercetări trebuia săi se plătească lui Nadra suma de
8000 de lei din contul muzeului 49 .
În privinţa lucrărilor de reparaţii la Castelul
Huniade, Moga solicita la patru decembrie I. R.
E. F. întocmirea devizului pentru lucrările de
branşament necesare în vederea mutării
Muzeului Regional în clădirea respectivă .
La 27 decembrie 1950 directorul Muzeului
solicita Arhivelor Statului, Direcţiei Regionale
Timişoara, transferarea arhivistului Alexandru
G. Rusu la Muzeu, pe postul de asistent-istoriearhivist, începând din data de 1 ianuarie 1951 51 •
În privinţa achiziţiilor realizate de muzeu în
decursul anului 1950 amintim cumpărarea unui
tablou realizat de către pictorul Iser reprezentând un peisaj din Dobrogea şi care a aparţinut
lui Coriolan Proştean 52 , a unui tablou al
pictorului Ştefan Popescu, cumpărat la 3
februarie de la Conrad Bally (valorând 13.000
de lei) 53 . În luna martie I. Bugilan se deplasa în
localităţile
Clopodia şi Ferendia pentru
colectarea de obiecte etnografice 54 , iar la 29
decembrie era cumpărat un covor ţărănesc
vechi, în valoare de 16. OOO de lei, care era
descris ca o piesă unică cu motive ce nu se mai
găseau în acel moment în industria casnică
bănăţeană 55 • Un aspect aparte îl constituia
solicitarea făcută lui Moga de către Petre
Constantinescu Iaşi, directorul Institutului de
Istorie şi Filosofie, de a lua legătura cu Otto
Roth în vederea inventarierii materialului istoric
4

50

"'Ibidem.
7
• Ibidem,
'"Ibidem,
'" Ibidem,
50
Ibidem,
51
Ibidem.
52
Ibidem,
53
Ibidem,
5
' Ibidem,
55
Ibidem,
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211950.
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511950, f. 124.
311950.
1/1950.
6/1950. Vezi şi d. 2/1950.

deţinut

de către acesta. Demnitarul comunist
cerea să i se comunice rezultatul întrevederii
precum şi să-i fie trimisă o listă cu materialul
istoric inventariat. În răspunsul său Moga arăta
că O. Roth era bolnav, astfel încât inventarierea
urma să fie făcută după însănătoşirea acestuia 56 •
Tot în anul pe care îl cercetăm au fost
restaurate o serie de tablouri aparţinând colecţiei
de artă a muzeului. Acestea au fost restaurate de
către Emil Lenhardt, intitulat pictor artisticrestaurator sindicalist. Printre lucrările restaurate s-au numărat : „Sfântul Nicolae între doi
Sfinţi" de Zugrav Nedelcu; „Maica Domnului
cu Isus" de pictorul Teneţchi Ştefan; „Isus
Hristos binecuvântând" de Vasile Diaconu,
pentru toate aceste tablouri restaurate primind
suma de 15. OOO de lei 57 • Aceiaşi sumă a primito pentru restaurarea tablourilor „Ioan Boteză
torul" de Zugrav Nedelcu, „Ţărancă bătrână" de
un pictor necunoscut; Fiola Antoniu „Bustul
unei femei" 5x, iar cu o altă ocazie a fost recompensat cu suma de 6.360 de lei 59 .
În concluzie, anul 1950 a fost un an
important pentru Muzeul Banatului. Acesta avea
un caracter mixt, predominând secţia de istoriearheologie (alături de secţiile de etnografie, de
pictură şi de ştiinţele naturii) şi era subordonat
Comitetului pentru Artă din cadrul Ministerului
Artelor, care îl subvenţiona, alături de Comitetul
pentru Aşezămintele Culturale de pe lângă
Consiliul de Miniştri.
Muzeul se confrunta în anul pe care îl
analizăm cu o lipsă acută de spaţiu, în condiţiile
în care trebuiau realizate reparaţii urgente la
Castelul Huniade, care apoi trebuia amenajat
pentru a adăposti un muzeu (clădirea era lipsită
complet de instalaţia de încălzire). În plus
muzeul a fost obligat să renunţe la o serie de
încăperi pe care le deţinea în Palatul Cultural,
oricum impropriu adăpostirii colecţiilor
muzeale. Lucrările de construcţii şi de amenajare a Castelului Huniade s-au realizat într-un
ritm greoi în cursul anului 1950 datorită
bugetului mic alocat acestora, birocraţiei existente, lipsei materialelor de construcţii, precum
şi a faptului că întreprinderile de construcţii din
Timişoara aveau foarte multe lucrări de
executat. În aceste condiţii directorul muzeului
Marius Moga propunea forurilor competente
executarea unor lucrări de reparaţii în regie. În
ciuda acestei realităţi la sfârşitul anului au fost
56

57
58
59

Ibidem, d. 6/1950.
Ibidem, d. 511950, f. 40.
Ibidem, d. 4/1950, f. 129.
Ibidem, f. 9.
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executate o serie de lucrări la parterul Castelului
pentru instalarea secţiei de istorie, instalaţia de
lumină era aproape terminată, a fost pavat şi
amenajat parcul interior.
În privinţa colecţiilor, muzeul nu dispunea de
nici un depozit organizat după criterii ştiinţifice,
lipsa mobilierului reprezentând una dintre cauze. Datorită inexistenţei mobilierului adecvat,
dar şi a deselor mutări ale depozitelor de-alungul timpului, materialul muzeologic existent în
depozit era într-o mare măsură deteriorat. Materialul prezentat în cadrul expoziţiilor era bine
conservat.
În anul 1950 colecţia de arheologie a fost
transferată în întregime în Castelul Huniade. M.
Moga avea în vedere verificarea acesteia. Secţia
de pictură era organizată în 13 săli din Palatul
Cultural, fiind prezentată pe şcolile de pictură în
ordine cronologică. Secţia de artă populară a
fost reorganizată în aceiaşi clădire. Au început şi
lucrările pentru organizarea secţjei de istorie arheologie în Castelul Huniade. In primele luni
ale anului 1950 erau deschise publicului
expoziţiile ~e ştiinţele - naturale, de pictură şi
etnografie. In iunie 1950 a fost deschisă prima
parte a expoziţiei de istorie - comuna primitivă
(în Castelul Huniade). Numărul vizitatorilor se
cifra între 2000 şi 4000 de oameni. Tot în cursul
anului a fost mutat în Castelul Huniade întregul
depozit de pictură (condiţiile de conservare erau
mai bune aici), precum şi întreaga arhivă istorică
a muzeului. A fost demarat şi procesul de
identificare şi de triere a materialului muzeologic existent în depozite.
Personalul muzeului, atât cel ştiinţific, cât şi
cel administrativ era insuficient. Totodată acesta
era doar în parte corespunzător din punct de
vedere profesional. Astfel cercetarea ştiinţifică a
fost asigurată în acel moment doar de către
Marius Moga (istorie), Dionisie Linţia şi Emil
Nadra (ştiinţele naturii). Exis!a un singur
laborant (pentru ştiinţele naturii). In acelaşi timp
cei care activau în muzeu aveau statutul de
personal administrativ, suferind o pierdere de
salariu în anul pe care îl analizăm.
Chiar şi în condiţiile dificile din acel an
personalul ştiinţific al Muzeului Regional al
Banatului a întreprins unele cercetări ştiinţifice.
Astfel Marius Moga făcea parte din colectivul de
specialişti care lucrau la Repertoriul Arheologic
al Republicii Populare România, contribuind cu
informaţii ştiinţifice privind Banatul. Pentru
săpăturile arheologice din acel an istoricul
bănăţean se gândea la aşezările Jadani sau Pişchia
pentru clarificarea problemei valurilor romane
din Banat precum şi la Parţa, punct preistoric
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important. Totodată Moga a făcut parte din
colectivul de arheologi de la Porolissum.
Au fost întreprinse cercetări de teren în
localităţile Parţa, Lenauheim, Iecea Mare.
Deosebit de importante au fost cercetările
ştiinţifice întreprinse de către Emil Nadra în
Dobrogea şi care s-au concretizat cu îmbogă
ţirea colecţiei ornitologice a muzeului. Materialul ornitologic adus din Dobrogea a fost prelucrat în cursul anului, el fiind prezentat apoi publicului în cadrul unei expoziţii. Linţia şi Nadra
s-au deplasat pentru colectarea de materiale
ornitologice şi zoologice şi în Regiunile
Hunedoara, Severin, Timişoara şi Arad.
Colecţiile muzeului au fost îmbogăţite în
limita fondurilor existente. Au fost cumpărate o
serie de tablouri, precum şi piese etnografice. În
acelaşi timp au fost restaurate tablouri de către
Emil Lenhardt.
Nici Muzeul Regional al Banatului nu a fost
scutit de procesul de comunizare a României,
aflat în plină desfăşurare în 1950. Astfel
expoziţiile, în special cea de istorie, trebuiau să
fie realizate ţinându-se, cont de principiile
materialismului istoric. In toamna lui 1950
personalul muzeului a fost angrenat de către
autorităţi în strângerea obiectelor muzeografice
confiscate de comunişti de la foştii moşieri.
Pe de altă parte a fost demarat proiectul
realizării Muzeului Lenau din localitatea
Lenauhaeim (urmărind şi el unele scopuri
politice imediate). M. Moga a început demersurile pentru adunarea materialului muzeografic
necesar în acest scop, dar lipsa banilor a
împiedicat repararea clădirii care a fost aleasă
pentru a adăposti viitorul muzeu.
Directorul muzeului a fost preocupat de dezvoltarea ac_estei importante instituţii de cultură
din Banat. In acest scop a elaborat un proiect de
dezvoltare a secţiilor muzeului, propunând,
pentru o mai optimă funcţionare a instituţiei,
subordonarea acesteia faţă de Comitetul pentru
Aşezămintele Culturale. Erau necesare noi
laboratoare, ca şi pregătirea laboranţilor. În
acelaşi an M. Moga avea în vedere înfiinţarea
unei şcoli muzeografice la Timişoara, care urma
să-şi aibă sediul în Palatul de Cultură.
Anul 1950 a fost unul extrem de complex
pentru Muzeul Banatului. În ciuda multor
dificultăţi s-au realizat primii paşi spre
transformarea acestuia într-o instituţie muzeală
autentică. Meritul major în acest sens l-a avut
Marius Moga, care a fost nevoit, în lipsa
personalului de speciali ta te, să rezolve o
multitudine de probleme complexe.

DAS NEUGEBUHR EINES MUSEUMS.
DAS BANATER MUSEUM VON
TEMESWAR IN DAS JAHR 1950

Zusammenfassung
In das Jahr 1947 die Gebăude Huniade
Schloss wurde zum Banater Museum gegeben.
In dieser Sinne das Jahr 1950 bleibt eine
wichtige Datum fi.ir diese Kultur Institution. Zur
dieser Zeit das Museum hatte einen gemischten
Charackter, vortgeschritten war nur die
Archăologie-Geschichte Abteilung (daneben
auch die Volkskunde-, Naturwissenschaft- und
Gemălde- Abteilung) und war unter der
Sti.itzung des Kunstgenossenschaft aus der
Kunst Ministerium, Institution die ihm auch
finanzierte gemeinsamm mit der Komitet fi.ir die
Kuilturniederlassungen,
von
der
Kunstbotschaften der Ministerium.
Das Museum, in das Jahr in dem wir die
Analzse unternehmen, beschrenckte sich mit ein
grosses Mangel an Raum, Umstănde in dem
man dringente Reparationen erledigt wurden, an
der Huniade Schloss, der angefertigt sollte fi.ir
die Funktion eines Museums (die Gebăude hatte
damals keine Heizungsanlage ). Dabei das
Museum musste eine Reihe von Kammern aus
der ehemaligen Kultur Palast befreihen,
Gebăude die schon aus der Zwischenkriegszeit
es besetzte. So und so die Gebăude war
ungi.instig fi.ir die Behaltung der Sammlungen,
so dass die Umsiedlung in der Huniade Schloss
als eine gute Lăsung erschien. Doch die
Bauarbeiten an der Huniade Schloss gingen
fortwărts in einen sehr langsamen Ritmus, ins
besonders wegen der Geldmangeln des Staates
nach dem Zweiten Weltkrieg. In das Jahr 1950
die angeordnete Geldsumme fi.ir die Kultur war
sehr klein.
Im Bezug mit ser Sammlungen das Museum
besitzte seinen Depos nicht in enen
wissenschaftlichen Ordnung, in meisten Fălie
wegen der Măbelmangel. Deswegen war auch
ein grosser Teii der Materialien nicht im guten
Stande behaltet.
In das Jahr 1950 die archăologische Samlung
wurde in das Huniade Schloss getrieben, als die
Stromanleitung fertig war. In die ersten
Monaten des Jahres wurden fi.ir das Publikum
einige Ausstellungen geăffnet: die Naturkunde,
Volkskunde und Gemăldegalerie. Im Junie des
J ahres 19 50 ăffnete sich auch die erste Teii der
Vorgeschichte - Ausstellung (alles in das
Huniade Schloss). Der Anzahl der Besucher war
zwischen 2000 bis 4000 Leute. In dieser Zeit

man arbeitete bei der wissenschaftliche
Bestimmung der Materialien aus der
Sammlungen.
Die Angestellten des Museums waren nicht
genug als Anzahl und nicht professionell
Bereitet. In diesem Fall die Forschung war
gesichert damals von Marius Moga (Geschichte
und Archăologie ), Dionisie Lintia und Emil
Nadra (Naturkunde ). Existierte nur ein einzges
Labor (far die Naturwissenschaften). Auch in
diesen di.istere Umstănde wissenschaftliche
Forschung wurde gemacht. Marius Moga
projektierte systematische Ausgrabungen in die
Siedlungen von Jadani oder Pischia fi.ir die
Klariffizierung des Problemms der Rămischen
Erdwăllen. Im Banat sollte man Ausgrabungen
auch bei Parta, ein wichtiger prehistorisches
Punkt, beginnen.
Oberflăche Forschungen wurden gri.indlich
in die Ortschaften Parta, Leunauheim, Iecea
Mare unternommen.
Sehr wichtig waren die wissenschaftlichc
Forschungen von Dobrogea, des Emil Nadra's,
seine Sammlungen haben das Banater Museum
reicher gemacht. Lintia fahrte nach Hunedoara,
Severin, Timisoara und Arad um neue
Exemplare zu der ornitologische und
zoologische Sammlung bringen kann.
Die Gemălde Sammlungen wurden von Emil
Lenhardt restauriert und bewahrt.
Kein regionales Museum aus Banat konnte
sich von der Kommunismus sich erweigem.
Auch die Ausstellungen wurden so gedacht dass
die neue politische Realităt zu sti.itzen. Im
Herbst des Jahres 1950 die Angestellten der
Banater Museum mi.issten ein Museum an
Gedehniss zu Lenau im Lenauheim anfertigen
(Projekt die mehr politische Zwecke hatte). M.
Moga begann die Arbeiten fi.ir die Sammlung
der Materialien, doch das Geld fehlte dafi.ir.
Der Direktor war damals beschăftigt diese
Kultur Institution zu entwickeln und
representativ fi.ir das ganze Banat sein soli.
Deswegen denkte er mehrere Abteilungen in das
Museum zu bilden und mehrere Labors bauen.
In diesen Jahr M. Moga denkte schon an eine
museographysche Schule in Temeswar zu
gri.inden.
Das Jahr 1950 war ein sehr schweres und
komplexes fiir das Banater Museum. Trozt aller
Schwierigkeiten haben sich Fortschritte
gemacht in der Umwandlung der Intitution in
einen wahren Museum. Marius Moga war
gezwungen, wegen der Inexistenz der
wissenschaftlichen Angestellten, mehrere
Problemme alleine losen zu konnen.
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ŞTEFAN

FRECOT

Vasile Dudaş'
Mots-cles: des personnalites du Banat, le Banat, la Conference de la Paix de Paris
L'avocat dr. Ştefan Frecot fait partie, entre
autres, des personnalites de la vie politique du
Banat qui ont joue un role important dans Ies
evenements deroules â la fin de la premiere
guerre mondiale. II est ne le 20 aout 1887 â
Timişoara. Son pere, le dr. Melchior Frecot,
pratiquait I' avocature et sa mere Maria Ktittel
etait la fille d'un ancien maire de la viile situee
sur la riviere Bega. 1
Pour I' educat ion de le urs enfants dans une
ambiance frarn;:aise, Ies deux parents ont fait
venir dans leur service une institutrice, Eugenie
Saillant, originaire de Paris. Ştefan Frecot a
suivi Ies cours de l'ecole elementaire et du lycee
dans sa vie natale. C'est ainsi qu'en 1904 ii
obtient la diplome de baccalaureat avec
distinction au Lycee des Piaristes comme chef
de promotion. Ensuite, ii a fait des etudes
juridiques â Budapeste en obtenant en 191 O le
titre de docteur en droit, tout comme son pere.
Ă. cette epoque, â cote d'autresjeunes gens,
Ştefan Frecot prend part active aux activites
socio-culturelles des etudiants de Budapeste.
Conformement aux relations de la publication
Egyetemi Lapok ii a ete le president d'une
cantine estudiantine. 2 Dans cette fonction iI est
entre en liaison avec un grand nombre
d'etudiants qui provenaient des familles
modestes de Roumains, Slovaques, Bulgaires,
Serbes et d'autres nationalites incluses dans la
Monarchie Danubienne. C'est maitenant qu'il
fait la connaissance de l'etudiant Petru Groza, le
futur homme politique roumain. Cette amitie va
durer longtemps.
Conformement â la legislation en vigueur,
pour pratiquer I' avocature ii fallait un bref stage
de pratique dans quelques bureaux d'avocats.
On le rencontre comme pratiquant â Budapeste,
Becicherecu Mare et Timişoara. Apres avoir
"Muzeul Banatului Timişoara, Piaţa Huniade nr. I,
e-mail: vasiledudas@yahoo.com.
1
E. Botiş, Un militant şvab al Unirii Banatului cu
România: dr. Ştefan Frecat, mss. garde dans l'archive de
la fam. du prof. Petru Botiş de Timişoara, 2.
2
Ibidem, 3.

1919.

effectuer la pratique, ii va satisfaire son service
militaire.
Pendant la premiere guerre mondiale ii est
incorpore dans l'armee austro-hongroise avec le
degre de lieutenant. Dans cette qualite ii
participe aux operations militaires sur plusieurs
fronts de lutte.
Apres la demobilisation, ii rentre dans sa
viile natale et prend part active â la vie politique
de Timişoara. Ces jours-lâ, dans beaucoup
d'unites militaires de l'armee austro-hongroise
ont eu lieu des revoltes. Les soldats refusaient
en masse d'obeir aux ordres des superieurs et,
en quittant Ies casernes, ils se dirigeaient armes
vers leurs maisons. La situation echappait au
controle. Le dualisme cessait d'exister.
En peu de temps, le Banat est devenu une
zone extremement agitee. Le 31 octobre â
Timişoara est constitue un Conseil Populaire du
Banat dont l'activite va etre coordonnee par un
comissaire civil et un autre militaire. On a
nomme aussi trois comissaires responsables
pour Ies districts Timişoara, Caraş-Severin et
Torontal. Ă bref delai, dans la plupart des
villages du Banat, Ies habitants chassaient par la
Ies representants de I' ancienne
force
administration. Ils sont remplaces par des
conseils et des gardes nationaux roumaines,
allemandes, hongroises et serbes qui
commencent â controler tous Ies problemes
administratifs en devenant, pratiquement, Ies
noyaux d'une nouvelle administration. Mais,
leur activite est interrompue par l'intervention
de l'armee royale serbe. Pendant une semaine, â
partir du 12 novembre, Ies unites de l'armee
royale ont occupe la plus grande partie de la
zone et le 20 novembre elles atteignent la ligne
de Mureş entre Seghedin et Lipova. Cela a
profondement fâche Ies Roumains du Banat
dont Ies representants vont participer â la
Grande Assemblee Nationale de Alba Iulia â
cote des Roumains d'Ardeal et, d'une seule
voix, ils vont demander l'union avec la
Roumanie. Ă l'horizon se dessinait une possible
confrontation entre Ies deux anciens allies.
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Dans cette situation, jusqu'a la prise d'une
decision a la Conference de la Paix de Paris,
I' Entente a decide de faire venir dans la zone
quelques unites militaires fran9aises. Le 3
decembre 1918 Ies premieres sous-unites sont
enteres en Timişoara. En profitant de la presence
militaire, Ies gouvernants serbes ont installe une
administration civile serbe, premierement dans
le district Torontal et, le 20 fevrier 1919, en
Timiş. Dans ce contexte, Ies dirigeants de la
communaute allemande constitues dans le
Conseil National Allemand se reunissent et
debattent intenssivement le sujet de I' aven ir de
la province avec Ies representants des
gouvernements hongrois, serbe et roumain et
avec Ies commandants de I' armee fran9aise. 3
Bon connaisseur du fran9ais, Ştefan Frecat
prend part active a ces reunions. L'un des
commandants des troupes fran9aises, le general
Farret, a porte avec lui, a Timişoara et a Bi led,
des discussions animees cocernant la future
situation du Banat.
Le 27 juin 1919, Ies representants des grands
pouvoirs de l'Entente decident de partager la
zone. La viile de Timişoara revient a la
Roumanie.
Apres la retraite de I'armee serbe du Banat
attache a la Roumanie, Ies dirigeants des
souabes du Banat qui s'etaient orientes vers la
Roumanie, ont convoque le I O aout 1919 une
grande reunion a la Maison allemande de
Timişoara. La presse locale a publie plusieurs
reportages sur l'assemblee de ceux plus d'une
miile allemands du Banat arrives de quelques
dizaines de localites. Sous le titre Les Souabes

pour /'integri te du Banat et la jonction avec la
Roumanie, la gazette Le Banat a relate dans un
ample article Ies debats qui ont eu lieu a cette
occasion. 4 Les travaux ont ete presides par
l'historien Franz Wettel. Au premier point sur
l'ordre dujour lie al'avenir du Banat, le colonel
en retraite Karl von Moller a souligne le fait
que, puisque Timişoara est revenue a la
Roumanie, Ies souabes de Banat doivent
s'integrer dans le nouvel etat. Ensuite, ii a lu une
resolution dont le texte, redige par Michael
Kausch, consignait: 1. Au nom de tous Ies
souabes du Banat, nous declarons que ce n'est
que du Banat non-separe que nous esperons le
bien de chaque nation de la province car, un
P. Ciobanu, Unirea Banatului şi încorporarea Timişoarei
Timişoara, ( 1934 ); W. Marin. Unirea
din 1918 şi poziţia şvabilor bănăţeni, Ed. Facla, Timişoara
( 1978) ; Idem, Kurze Geschichte der Banater Deutschen,
Facla Verlag, Temeswar ( 1980).
'Banatul, I, nr. 29, du 17 aout (1919).

Banat divise entre des frontieres artificielles,
signifie une ruine economique pour tous Ies
peuples qui vivent ici, une cause pour de
perpetuelles disputes et mecontentements, un
troublement de la paix tant desiree. En
consequence, nous desirons l'indivisibilite du
Banat. 2. Parce que Timişoara est le centre de la
vie economique et sociale du Banat, qu'elle est
incorporee a la Roumanie et la souverainete de
SM le Roi de la Roumanie est etendue sur le
Banat, que nous voyons dans le Manifeste
d' Alba Iulia un garant que dans ce futur etat on
nous assure le developpement libre de notre
caractere populaire et notre langue maternelle
que nous pourrons promover sans contraite dans
le plan politique, culturel, economique et social
de maniere que nous puissions nous assurer
notre avenir national, nous desirons que tout le
Banat, unitaire et indivise, soit attache a la
Grande Roumanie. 3. Cette decision sera
communiquee a la Conference de paix dans un
memoire presente par une delegation. 5
Au deuxieme point sur I' ordre du jour,
Johann Roser a aborde le probleme de la
reorganisation de l'ancien Parti Populaire
Allemand de l'Hongrie constitue en 1907. La
nouvelle formation politique devait representer
tous Ies courants politiques qui existaient deja
au milieu de la population souabe.
En ce qui concerne l'activite culturelle,
Michael Kausch a souligne l'importance de
l'enseignemet dans la langue maternei le pour Ies
habitants de nationalite allemande. Au nom des
Allemands qui vivaient sur le territoire du nouvel
etat roumain, a pris la parole Rudolf Brandsch.
Apres avoir montrer que Ies saxons et Ies souabes
forment une seule nationalite, ii a exprime toute
sa satisfaction pour le fait que dans l'avenir ils
auront un enseignement dans leur langue
maternelle. Wihelm Kopony, qui a pris la parole a
la fin de la session, a exprime sa confiance dans la
politique nation'ale de l'etat roumain.
Conformement aux decisions prises a la
seance du 1O aout, une delegation formee de
quatre representants des souabes du Banat
conduite par Ştefan Frecat, s'est mise en route
pour Paris, le 12 aout. Dans la capitale de France
ils ont etroitement collabore avec Ies membres
de la delegation de Roumanie et avec Ies
representants de la Transylvanie et du Banat tels
que Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Nicolae

3
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Temesvarer Zeitung, LXVIII, nr. 180, du 12 aout ( 1919);
I, nr. I 70, du 19 aout ( 1919);
Deutsche Politische Hefte aus Grossrumănien. II, nr. I,
fevrier (1922). 16.
Renaşterea Română,

Comşa,

Victor Branişte, Traian Vuia, Traian
Lalescu et d 'autres.
Le 19 aout, Ştefan Frecot, Andreas
Buschmann, Thomas Fernbacher et Franz
Timon ont ete rec;:us par le Conse.il des dix. Ă
cette occasion, Ştefan Frecot, dans sa qualite de
dirigeant de la delegation, a presente â Georges
Clemenceau, le president de la Conforence, un
Memorium ou etaient inserees Ies consequences
negatives de la division du Banat et la volonte
de ses compatriotes de se reunir avec la
Roumanie. „Au nom de tous Ies Souabes du
Banat - on precisait le document - nous
declarons que nous esperons le salut de toutes
Ies nationalites du Banat, seulement dans un
Banat integral et non divise, parce qu' un Banat
divise sans frontieres naturelles signifie, pour
tous Ies peuples qui I habitent, la ruine
economique, formant une cause de querelles et
de mecontentement et une menace pour la paix.
Puisque Temesvar, le centre de la vie
economique et sociale, a ete attachee â Ia
Roumanie et la souverainete de S.M. le Roi de la
Roumanie a ete etendue sur le Banat; puisque
nous voyons dans le manifeste d' Alba Iulia une
garantie que nous pourrrons, dans notre futur
Etat, developper librement notre caractere
national, employer librement notre langue
maternelle,
aux
domaines
politique,
economique, culturel et social et assurer ainsi
notre avenir national, nous desirons que tout le
Banat soit rattache integralement et non divise
au Royaume de la Grande Roumanie.
Nous sommes Ies exposants de la volonte
librement et spontanement exprimee, en
unanimite, d'une nation de 500.000 d'âmes,
nation qui represente 31,5% de toute la
population du Banat et qui, en accord avec Ies
habitants roumains de cette province (529.048
d'âmes, ce qui represente 37% du total de la
population), reclame l'union du Banat avec la
Roumanie. II en resuite que, d'une population de
1.582.133 d'âmes, 68%, c'est-â-dire 1.090.349,
demandent cette union avec le Royaume
Roumain." 6
Les arguments des delegues souabes
concernant Ies consequences negatives de la
division du Banat ont ete bien rec;:us par Ies gens
d'etat avec lesquels ils ont parle. „Dans un
entretient avec Ies representants des grands
pouvoirs et Ies membres du conseil des dix, la

delegation des souabes du Banat, a decrit
exactement la situation du Banat, en accentuant
sur Ies consequences nefastes de l'actuelle
division - se rememorait des annees plus tard.
Ştefan Frecot. Les membres de la conference
ont apprecie en tout Ies arguments invoques et
ils ont promis de respecter le desir du peuple
souabe, si cette question sera reprise sur l'ordre
dujour." 7
Revenu â Timişoara, Ştefan Frecot a du subir
l'attaque de quelques uns de ses compatriotes
qui ne voyaient pas d'un bon oeil la demarche
de la delegation. On l'a catalogue comme traître
et vendu aux Roumains.
Mais ii a eu des satisfactions aussi. En
l'automne du 1919 ii a ete elu deputat
independent dans le premier parlement de la
Roumanie reunie. II s'est bientot convaincu que
sans l'appui des partis roumains, ii ne peut pas
soutenir Ies vrais interets de ses compatriotes
qui, premierement, devaient etre proteges contre
la politique aventuriere pan-germanique. li est
I'un des fondateurs du Parti du Peuple
(Volkspartei) qui propose un programme de
collaboration avec Ies partis roumains. Pendant
l'entre-deux-guerres l'etat roumain avait
accorde aux minorites une grande autonomie
culturelle;
en
dehors
d'un
systeme
d'enseignemet bien mis au point, Ies Allemands
avaient des ensembles artistiques professionnels
et d'amateurs, de plusieurs quotidiens,
hebdomadaires, revues cui turei Ies et ils se
contentaient des services de nombreuses
maisons d'edition et typographies.
Apres une courte collaboration avec le Parti
National Liberal et le Parti du Peuple conduit
par le general Alexandru Averescu, le dr. Ştefan
Frecat prend la decision de se retirer de la vie
politique militante. II va detenir pour peu de
temps la fonction de vice-president de la Ligue
contre/ 'usure. 8
L'arrivee au pouvoir du Parti National
Socialiste en Allemagne va encourager Ies
cercles pangermanistes du Banat. Des Ies annees
'30 de nombreux souabes du Banat se sont
laisses intoxiquer par la propagande naziste. Les
descendants des colons franc;:ais du Banat ont
decide de prendre attitude contre cette
propagande. Sous la direction de Ştefan Frecat
ils envoient au gouvernement roumain un
memoire documente dans lequel ils precisent

"Delegation des souabes du Banat a la Conference de la
Paix, Memoire presente a la Conference de la Paix
(l 'unite du Banat situation economique du Banat avec
une carte). Paris, aout, ( 1919), 6-7.

dr. Stefan Frecat. Problema Banatului la Conferinţa de
Pace, dans Deutsche Wacht, I, nr. 137, de 27 septembre
( 1919).
• E. Botiş, op. cit., 7.
7
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qu'ils se considerent un groupe separe de ceux
des Allemands de la Roumanie et ils proposent
la constitution d' une association. De cette
organisation ethnique frarn;:aise allaient faire
part tous Ies habitants du Banat qui prouvaient
par des papiers leur descendence des anciens
colons venus de differentes provinces
fran1ţaises.
U ne delegation des souabes
d'origine fran9aise conduite par le dr. Ştefan
Frecot a ete re1ţue en audience par Constantin
Argetoianu, Constantin Giurăscu, Alexandru
Radian dans leur qualite de representants du
gouvernement roumain. Ă cette occasion, tous
ont montre leur sympathie envers cette
initiative, mais ils ont dit qu'une telle action
irriterait I' Allemagne et que, pour le moment,
cette demarche est irrealisable, Ies cercles
politiques de Bucarest considerant cette action
inoportune. 9
En opposition avec cette courageuse action,
Ies representants des Allemands du Banat ont
sollicite â l'Ambassade du Reich d'intervenir
energiquement aupres du gouvernemet roumain.
En meme temps, sur le plan local, on a pris une
serie de mesures repressives contre Ies familles
de ceux qui ont eu le courage de se declarer
d' origine fran1ţaise.
Par le decret-lois du 21 novembre 1940 on se
constitue le Groupe Ethnique Allemand de
Roumanie qui inclut tous Ies citoyens roumains
d'origine allemande quelque soit leur option
politique. 10 La nouvelle organisation politique
se proposait d' inscrire dans ses rangs non
seulement Ies citoyens roumains d'origine
allemande mais aussi tous Ies membres des
familles mixtes qui parlaient la langue
allemande. Le Groupe Ethnique Allemand etait
une organisation avec un statut de personne
juridique, directement subordonnee â la capitale
du troisieme Reich. Apres le declenchement de
l'attaque contre la Yougoslavie suivi de celui
contre !'URSS, de nombreux jeunes gens
souabes des villages et des villes du Banat se
sont enrolles volontairement dans l'armee
allemande.
Apres Ies grands dommages soufferts sur Ies
fronts de lutte en URSS, I' Allemagne so Ilicite â
la Roumanie d'accepter que Ies citoyens
roumains de nationalite allemande puissent
opter â satisfaire leur service militaire dans Ies
troupes SS et que Ies contigeants plus âges
puissent travailler dans !'industrie de guerre du
9

E. Frecot, Les francais du Banat, Timisoara ( 1945), 6.
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Reich. Les enrollements devaient etre faites sur
le principe du libre consentement de ceux
interesses. C'est ainsi que, le 12 mai 1943, le
gouvernement roumain a signe avec l'etat
allemand
un
accord
qui
permettait
l'encadrement de cca 70.000 jeunes allemands
dans Ies troupes Waffen SS. 11 En constatant que
de nombreux souabes refusaient nettement de
repondre aux sollicitations d'enrollement, Ies
comissions de recrutement, en violant Ies
dispositions de l'accord, ont passe â la force
pour obtenir Ies signatures d'adhesion. Le 26
mai 1943, le general Constantin Deliceanu, le
prefet du district Timiş-Torontal, signalait le fait
que „autant Ies organisations allemandes que Ies
comissions de recrutement emploient, pour
convaincre leurs compatriotes de s'inscrire
volontairement, des methodes brutales telles
que : des menaces de mort, des coups rudes, des
violations de domicile, des sequestrations de
personnes, des destructions massives des
habitations et des proprietes, des cassage des
vitres etc" 12 • Bien que Ies autorites roumaines
interviennent pour defendre Ies citoyens
menaces ou devenus victimes de ces actions
terroristes, de pareilles actions continuent. Le
prefet mentionne lâ-dessus s'est vu oblige â
convoquer au siege de la Prefecture le dr. Hans
Jung, le dirigeant du Groupe EthniqueAllemand
de Timişoara, pour lui rapeller sa responsabilite
en ce qui concerne la violation des dispositions
de
la
convention
roumaino-allemande
concernant Ies recrutements de I'armee
allemande et de lui demander de faire intervenir
immediatement pour entrer en legalite. En
meme temps ii en a informe le Ministere des
Internes." 13
Apres le coup d'etat du 23 aofit 1944, â la
base du Statut des Nationalites du 7 fevrier
1945, le dr. Stefan Frecot reussit â constituer
l 'association des descendants d'anciens colons
fram;ais du Banat, reconnue comme personne
juridique par la sentence du tribunal Timiş
Torontal nr. 289 du 14 aofit 1945. 14
Conformement â ses statuts, le but de
I' Association etait la propagation de la langue et
de la civilisation fran9aises parmi Ies souabes
d'ethnie fran1ţaise en vue de recuperer leur
11
W. Marin, Mişcarea antifascistă şi revoluţia populară în
Banat, Timişoara ( 1971 ), 194.
12
Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale Timiş
(Direction des Archives Nationales du Timiş), fond
Prefectura judeţului Timiş - Torontal (fond la Prefecture
du district Timiş-Torontal), le dossier nr. 13/1943, f. 275.
13
Ibidem.
" E. Frecot, Les francais du Banat, 12 .

ancienne nationalite, la cultivation des
traditions frarn;aises, la fondation d'ecoles en
frarn;ais, l'appui accorde auxjeunes gens pour
etudier dans des universites frarn;aises.
Ă la suite des activites deroulees des la
meme annee, L' Association a obtenu
l'approbation pour fonder une ecole maternei le
et une autre elementaire, de langue franyaise, a
Tomnatic. Celles-ci ont fonctionne jusqu'en
1948. Leur suppression s'est produite au
moment ou l'on etait en train de fonder deux
autres institutions similaires a Carani et
Lovrin. 15 Les autorites communistes ont
considere
I'activite
de
I' Association
dangereuse; elles l'ont cataloguee comme un
mouvement opportuniste dont le but serait le
detournement de ses adherents du regime
applique a la population allemande. II est de
notoriete le fait que le gouvernement sovietique
a sollicite a celui roumain d'accepter comme
mesure de represailles l'envoi d'un contigent
d'ethniques allemands pour participer au travail
de reconstruction. Enjanvier 1945, Ies autorites
roumaines ont participe activement a
l'organisation des deportations, en redigeant Ies
listes de toutes Ies femmes qui avaient l'âge
entre 18 et 30 ans et des hommes entre 17 et 45
ans.
Rien de plus illustratif pour la nature
coercitive de la politique centralisee suivie par
le regime communiste que l'emploi du travail
force. Celui-ci a ete legifere par le Code du
travail de 1950. On a constitue, au cadre du
Ministere des Internes, une Direction pour Ies
unites de travail, sa tache etant celle de
reeduquer par le travail Ies elements hostils a la
Republique Socialiste de Roumanie. Cachee
sous l'euphemisme de service temporaire de
travail, que le Conseil des Ministres avait le
droit d'imposer aux citoyens, le travail force a
ete utilise comme un instrument de punition
pour des milliers de personnes accusees d'etre
deloyales envers le nouveau regime. Parmi
ceux-ci se trouvait le dr. Ştefan Frecat.
Les unites de travail ont ete re-denommees
des colognies de travail par une decision du
Conseil des Ministres du 22 aout 1952 et leur
administration, semblable a celle des prisons, a
ete placee entre Ies mains du Ministere des
Internes.
En ce qui concerne Ies camps de travail, une
grande partie de ceux-ci ont ete concentres en

Dobrogea; Ies internes etaient obliges de
travailler a la construction du canal le Danube la
MerNoire.
Bien qu'il soit âge et que toute sa vie ii
deployât une activite loyale a I' etat roumain, le
dr. Ştefan Frecat a ete oblige de passer plus de
deux annees (1952-1954) dans un tel camp, a
câte d'autres intellectuels roumains, allemands,
hongrois, serbes, bulgaires, juifs. 16
Apres la liberation, la sante affaiblie, ii a
continue son activite professionnellejusqu'â la
retraite.
II est mort le 26juin 1971 a Timişoara et ii
est enterre dans la cimetiere de Calea Lipovei.

16
Anton Peter Petri, Biographisches Lexikon des Banater
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ANTIMISUL GRECESC DE LA 1733
Hedy M-Kiss'

Cuvinte cheie: Mitropolia Banatului Timişoara, Antimis grecesc de la 1733, uz liturgic,
conservare-restai1rare.
Keywords: Banat Metropolitan Seat in Timisoara, Greek antimension from 1733, liturgica/
furnishing, preservation, restoration.
Date generale
Cuvântul antimis, derivă de la grecescul avn
=în loc de, şi de la cuvântul latin mensa =masă.
Precum îi arată numele antimesion, în scriere
grecească avnµ€vcrtov 1, înseamnă „pe masă"
sau „în loc de masă", având menirea să
înlocuiască, în anumite împrejurări, sfânta masă
sau prestolul din altarul bisericii.
Antimisul este confecţionat dintr-o bucată de
pânză scumpă, dreptunghiulară, pe care este
pictată punerea în mormânt a Mântuitorului. El
se sfinţeşte ca şi Sfânta Masa, prin ungerea cu
Sfântul Mir, prin stropirea, cu vin roşu şi apa de
trandafiri şi prin adaosul de particele mici din
sfintele moaşte, în unirea cu sfinţirea bisericii de
către arhiereu. Antimisul ţine loc de Sfânta
Masa, dacă este sfinţiAt şi astfel, cu el se poate
face Sfânta Liturghie. In cazul în care biserica ar
lua foc în timpul Sf. Liturghii, preotul ia
Antimisul şi celelalte sfinte şi poate continua
slujba, pâna la sfârşit în altă parte.
În Sfintele Scripturi sunt menţionate
numeroase definiţii ale antimisului, printre care:
"De se va spăla Sf. Antimis, întru neştiinţă, nuşi pierde sfinţenia şi nici nu devine necurat,
pentru că s-a spălat", „Oricare preot, de va sluji
liturghie fără Antimis în biserică sfinţită, sa faca
200 de metănii, iar de va sluji în biserică
netirnosită şi fărăAntimis, săi se ia preoţia" 2 •

· Muzeul Banatului, Piaţa Huniade, nr. 1, Timişoara,
e-mail: andraskiss2000@yahoo.co.uk.
1
I. Goşev, Antiminist, Liturgicesko i ţârkovno-archeolo
gicesko izsledvane, Sofia ( 1925), 2; C. Du Cange,
Glossarium ad scriptores mediae et inflmae graecitatis,
Lugdunum, col.19, Roma (1688); G. Iacob, Evhologion sive
Rituale Graecorum ... , Paris (1647), 658; N. M. Tuţă,
Sfântul Antimis, Studiu istoric, liturgic şi simbolic,
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Banatului din secolele XVIII şi XIX, Rev. Mitropolia
Banatului, XV, Nr.10-12, (1965), 718-740.
2
N. M. Tuţă, ':ifântul Antimis, Studiu istoric, liturgic şi
simbolic, Bucureşti (1943).

Mireanul n-are voie să se atingă de Sf.
Antimis, căci este imbibat cu multe particele
nevăzute, rămase de la Sf. Liturghie. Antimisul
stricat se arde într-un vas curat, iar cenuşa se
varsă în spălator, sau se îngroapă într-un loc
curat 3 •
Aspecte din istoria Antimiselor
catacombelor la Roma, şi mai
ales după sfârşitul persecuţiilor, sfântul Damaschin I, papa Romei, a zidit o biserică peste
catacombele sfântului Calixt. De aici începând,
creştinii au început a folosi ca masă pentru
euharistie mormintele martirilor. Bisericile, în
numeroase cazuri, au fost ridicate deasupra
acestor morminte.
În Apus este obiceiul ca episcopul să
sfinţească o pi~tră cu moaşte, iar piatra să fie
masa altarului. In caz că se dorea ca liturghia să
fi fost celebrată în afara lăcaşului de cult, preotul
lua şi piatra cu moaşte cu el, lucru incomod.
Astfel s-a ajuns ca la Constantinopol piatra cu
moaşte să fie înlocuită de o pânză cu moaşte,
ceea ce e Antimisul de astăzi.
Lâ origine, Antimisul era o bucată de pânză
de in numită iliton4, ce simboliza giulgiul cu care
a fost înfăşurat trupul Mântuitorului de către
cuvioşii Iosif din Arimateia şi Nicodim 5 • Încă
din primele veacuri creştine, ilitonul se aşeza pe
masa de lemn sau de piatră, pe care se aducea
jertfa cea fără de sânge 6 •
Într-o altă ordine de idei, peste Antimis se
aşternea ilitonul sau corporalul, pentru a evita
profanarea firimiturilor ce ar cădea de pe disc.
Cu timpul s-a ajuns ca ilitonul să stea sub
După apariţia

3

Ibidem, 56.
Sozomen, Istoria bisericească I. Trad. Mitropolitul Iosif
Gheorghian, Bucureşti (1897), 16; V. Mitrofanovici,
Liturgica Bisericii Ortodoxe. Cernăuţi ( 1929), 247.
5
N. M. Tuţă, Sfântul Antimis, Bucureşti ( 1943), 36: Matei,
27,59; Marcu, 15,45; Luca, 23,53; Ioan, 20,7.
''Ibidem. 22-38.
4
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Antimis, din două motive: culoarea mai închisă
a antimisului permite observarea firimiturilor şi
recuperarea lor, câtă vreme ilitonul e alb, iar
firimiturile pe iliton s-ar vedea greu; motivul
întipărit pe Antimis iese la iveală, pe când
ilitonul l-ar ascunde.
În timpul persecuţiile creştinilor, nemaiputându-se aduce jertfa liturgică în biserici s-a
creat obiceiul de a se coase de pânza ilitonului
moaşte ale sfinţilor martiri, dând astfel naştere
Antimiselor, cunoscute sub acest nume încă din
secolul al VII-lea 7 • Întrebuintarea lor, în locul
ilitonului, s-a generalizat începând din secolul al
IX-leaK.
După inscripţiile Antimiselor, ele sunt nuntite
„altar", „jertfelnic", indicând astfel rolul lor de
„altar portativ" sau „jertfelnic mobil", fără de
care nu se poate ofocia sfânta liturghie, sfânta
taină a cuminecăturii.
Structura Antimiselor
Antimisul este o bucată de pânză imprimată
de in sau mătase de formă pătrată sau dreptunghiulară, de obicei 50 x 60 cm. Pe vremuri, Antimisul era confecţionat, cu precădere, din pânză
de in, pe care se întipărea imaginea cu vopsea
neagră. Pânza Antimisului nu este niciodată brodată, pentru a nu stânjeni desfăşurarea cultului.
Pe Antimis sunt pictate scene din patimile
Mântuitorului Iisus Hristos, tema reprezentativă
fiind punerea în mormânt a Domnului. În colţuri
sunt pictaţi cei patru evanghelişti. Sfântul
Antimis simbolizează giulgiul în care a fost
înfăşurat trupul Mântuitorului când a fost pus în
mormânt. De aceea, pe marginile lui se află scris
troparul punerii în mormânt: „Iosif cel cu bun
chip, de pe lemn luând preacurat Trupul Tău, cu
giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în
mormânt nou îngropându-l, l-a pus".
În partea superioară, în mijloc şi pe revers al
fiecărui Antimis se află un buzunăraş, în care
sunt cusute părticele de sfinte Moaşte, o părti
cică din moaştele unui sfânt mucenic, încorporată într-un sâmbure de ceară, pe care le
introduce episcopul. Această cusătură se află de
obicei sub inscripţia „INRI", de la crucea întipă
rită, de pe avers. Obiceiul de a coase o părticică
din moaştele martirilor în Antimis (precum şi
includerea unei părticele în piciorul sfintei
mese, la târnosirea bisericii de către arhiereu) e
de asemenea foarte vechi, din timpurile în care
creştinii se adunau la mormintele martirilor de
ziua proslăvirii lor şi lespedea mormântului care
'Ibidem, 35.
H Ibidem, 27, 29, 36, 39.
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adăpostea sfintele moaşte devenea altarul de
jertfă. Din vieţile sfinţilor ştim că uneori chiar
pieptul mucenicilor încă vii, imobilizaţi şi
torturaţi pe podeaua celulelor, devenea altarul de
jertfă

- un Antimis viu, pe care se depuneau
sfintele daruri şi Sfântul Duh le prefăcea în
Trupul şi Sângele Mântuitorului.
Pe Antimis se pun Potirul şi Discul în timpul
Liturghiei şi numai pe el se face sfinţirea
Darurilor. Fără Antimis nu se poate săvârşi
Sfânta Liturghie. În biserică, Antimisul se
păstrează în altar, pe Sfânta Masă, sub Sfânta
Evanghelie, iar când Sfânta Liturghie se oficiază
în aer liber, el ţine locul Sfintei Mese (după cum
îi arată şi numele).
Datorită funcţiei liturgice în sfântul Antimis,
sub formă împăturită, se păstrează un burete
mic, cu care se adună părticelele căzute din
întâmplare de pe sfântul Disc. Pe acest burete,
preotul sau arhiereul îşi pune partea din Sfântul
Agneţ când se împărtăşeşte. Acest burete ne
aduce aminte de buretele cu care ostaşii l-au
adăpat pe Mântuitorul Iisus Hristos cu oţet şi
fiere, în timpul răstignirii Sale.
Pe Antimisele de astăzi, confecţionate din
diferite tipuri de pânze, chiar sintetice, e
întipărită scena punerii în mormânt, de aceea
când potirul şi discul sunt puse pe masa
euharistică, preotul rosteşte troparele punerii lui
Iisus Christos în mormânt. Imaginea este tipărită
în culori, din fabricaţie. Antimisul „modern" a
devenit la unele eparhii de foarte slabă calitate
artistică şi mai ales iconografică. Cu toate că
este cel mai important dintre obiectele liturgice
confecţionate din pânză, Antimisul prezintă
uneori abateri grave de la învăţătura Bisericii.
Ne referim în primul rând la reprezentarea lui
Dumnezeu-Tatăl în chipul unui "moşneag cu
barbă" profilat pe fondul unui triunghi, ş.a.
De obicei, Sfântul Antimis este sfinţit,
semnat şi dat de episcopul locului, indicându-se
parohia sau biserica unde a fost dat pentru
slujire, cu hramul ei. Semnătura sa se pune sub
imaginea cu mormântul.
AtribuireaAntimisului variază de la un loc la
altul, de la o epocă la alta 9 • În unele părţi
episcopul atribuie un Antimis fiecărui preot în
parte. În alte locuri, episcopul atribuie Antimisul
fiecărui lăcaş de cult în parte.
9

H. Kiss, Restaurarea Antimisului din anul 1708 de la
Mitropolia Kruşedol. A118, Etnografie, Voi.VI, (2005),
229-238, H. Kiss, Restaurarea Antimisului Grecesc din
1751. A11B, Etnografie, Voi.VI, (2005), 239-249. H. Kiss,
Restaurarea Antimisului Mitropolitului Ioan I.
Georgievici al Carlovăţului, A11B, Etnografie, Voi.VI,
(2005), 250-263.

În cazul decesului sau schimbării episcopului, Antimisele vechi, semnate de episcopul
precedent, sunt restrase, se colectează, iar
moaştele se vor reintroduce în Antimise noi,
semnate, sfinţite şi distribuite de episcopul
nou 10 • De aceea Antimisul este un semn de
părtăşie între comunităţile creştine, parohii sau
mănăstiri, etc. şi episcopul lor.

Caracteristica iconografiei bizantine
Tema acestei lucrări este „Punerea în mormânt al Mântuitorului", compoziţia tradiţională
fiind o reprezentare a personajelor şi evenimentelor sfinte: Iisus Hrist<?s, Sfinţi, Evanghelişti, Serafimi, Heruvimi, Ingeri, precum şi
obiecte simbolice şi elemente arhitecturale.
Portretul, persoanelor sfinte este redată
frontal într-o relaţie directă cu închinătorul şi
privitorul. Chipurile, sunt redate în întregime şi
trei pătrimi din el cu aureolă, în jurul capului.
Aureola este cirrnlară, foarte clar trasată şi aurie.
Standardizarea personajelor sfinte, în
special al trăsăturilor feţei este o caracteristică a
iconografiei bizantine, respectiv prototipuri ale
figurilor individuale şi compoziţiei.
Aureola nu înconjoară capul în întregime, ci
partea de deasupra şi laturile, oprindu-se la umeri
de o parte şi alta a gâtului. Detaşarea aureolei de
fundal se face prin intermediul unei linii circulare
trasate în jurul ei. Aureola lui Hristos diferă de cea
a Sfinţilor, are o cruce înscrisă, literele de pe
braţele crucii semnifică „Cel ce este".
Veşmintele, o trăsătură distinctivă a reprezentărilor de tradiţie bizantină, acoperă trupul în
întregime şi rareori este reprezentat trupul gol.
Excepţie este şi „Punerea în mormânt al
Mântuitorului".
Faldurile şi culorile folosite nu iau formele
trupului chiar dacă sunt proporţionale cu masa
membrelor trupului, ele sunt reprezentate prin
forme geometrice ca triunghiuri, dreptunghiuri,
ovaluri şi linii paralele. Formele geometrice fac
ca faldurile să nu cadă firesc. Acest mod de
reprezentare este specifică artei duhovniceşti,
anagogică. Culorile sunt mistice sugerează o
lume mai înaltă, gravă, potolită, exprimă sobrietate şi stăpânire interioară. Nuanţele sunt delicate, blânde, reprezentate în culorile albastru,
"' De exemplu: la 4 noiembrie 2007, în paraclisul reşe
patriarhale cu hramul Sf. Mucenic Gheorghe, din
Bucureşti, Prea Fericitul P-ărinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat slujba sfinţirii a 1OOO
de antimise pentru toate Sfintele Altare din cuprinsul
Arhiepiscopiei Bucureştilor. Cf.- Viaţa cultelor, Buletin
săptămânal de informare religioasă, XVI, nr. 72 I din 12
noiembrie (2007), Bucureşti.

roşu şi verde. Auriul este folosit pentru lumini,
iar roşu închis aparţine sfintei fecioare, ca vinul
pentru omofor şi albastru pentru tunică.
Iconografia bizantină 11 modifică proporţiile
părţilor trupului, în scopul exprimării stărilor
duhovniceşti (spiritualizate îndelhovnici te):
ochii sunt mari, omul lăuntric; nasul subţire,
alungit; buzele, foarte reduse.
Mâinile, cu faţa sunt cele mai expresive, degetele sunt lungi şi subţiri, exprimă lăuntricul, iar
când sunt mai mari, evidenţiază gestul de rugă
ciune. Picioarele, sunt subţiri, atunci când sunt reprezentate goale (asceţi). Reprezentarea picioarelor, braţelor şi pieptului gol, a lui Iisus Hristos
este dematerializată, conturul este puternic al unui
ascet, este pus în evidenţă sufletul şi nu trupul.
Obiectele, clădirile, munţii, copacii, ş.a., sunt
reprezentate schematic, simplificat. Ansamblul
arhitectural se zăreşte în fundalul compoziţiilor
numai ca ornament.
Perspectiva inversă şi cea osihologică, sunt
strâns legate de antinaturalismul iconografiei
bizantine. Imaginea este bidimensională, evită
utilizarea sistematică a principiului perspectivei
naturale-iluzorie.
Impresia de plat, reprezentând prin oerspectiva inversă, punctul de fugă se află acolo unde este
privitorul. Nu există o sugestie de perspectivă.
Perspectiva psihologică, constă în redarea personajului principal Iisus Hristos, în poziţia orizontală, mai mare decât normal, atenţia este atrasă nu
numai prin mărime ci şi de poziţia centrală.
Suspendarea timpului, este exprimat prin
evenimente care au loc în momente diferite, dar
sunt reprezentate simultan. Trăsăturile estetice,
sunt simplitatea, claritatea, măsura, rezerva,
graţia, simetria sau echilibrul şi adecvarea.
Prin simplitate se înţelege evitarea complexităţii, de exemplu: oraşul Ierusalim nu este
reprezentat cu multe clădiri ci numai prin
câteva, copacul este schematic, în jurul mormântului gol, Muntele Golgota este prezentat ca
un deal simplu. Chipurile emană hieratism şi
sobrietate duhovnicească, exprimate şi prin
aureolă, expresia feţei, a posturilor, a gesturilor
precum şi a veşmintelor.

Uzul liturgic al Antimisului
Antimisul are în acelasi timp un rol practic şi
o profundă semnificaţie teologică 12 • Rolul

dinţei

C. Cavarnos, Ghid de iconografie bizantină, Ed.Sofia,
(2005), I4-30.
12
J. B. Pitra, Spicilegium Solesmense, Paris (1858), IV,
441-442, apud N. M. Tuţă, Sfântul Antimis, Studiu istoric,
liturgic şi simbolic, Bucureşti (1943 ).
11

Bucureşti
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practic constă în aceea ca pe Antimisul desfăcut
vor fi aşezate Sfântul Potir şi Sfântul Disc iar
eventualele părticele din Sfintele Daruri care vor
cadea pe el vor putea fi adunate evitându-se
profanarea. Semnificaţia teologică a Antimisului
vine din legătura lui cu episcopul locului a cărui
semnătură o poartă întotdeauna.
Într-o altă ordine de idei, semnificatia Antimisului derivă atât din istoria cât şi din structura
sa. Fiind considerat acoperământ liturgic, pe
care sunt reprezentate punerea în mormant şi
patimile lui Hristos, se aşează pe altarul Bisericii
în vederea liturghiei credincioşilor. Antimisul
conţine o parte din moaştele unui sfânt sau
martir şi poartă semnătura episcopului locului.
Tradiţia este păstrată din primele secole, când
Antimisul înlocuia un altar sfinţit, fiind indispensabil pentru liturghie. Preotul primeşte Antimisul de la episcopul sau, al cărui semnătură
garantează nu numai existenţa unei comunităţi
euharistice locale, ci şi comuniunea sacramentală ce exista între el şi preot. Antimisul sfinţit 13
este absolut necesar pentru săvarşirea Tainei
Euharistice.
Antimisul stă în permanenţă pe masa
euharistică, împăturit în faţa chivotului, iar pe el
se află evangheliarul. Antimisul, împăturit,
ocupă locul dinspre centru al sfântului prestol,
exact în faţa preotului slujitor. Pe el, şi numai pe
el, se săvârşeşte Jerfa cea fără de sânge,
obiectivul central al Sfintei Liturghii.
La sfârşitul liturghiei cuvântului, preotul
trasează semnul crucii încă o dată peste Antimis,
pune evangheliarul contra chivotului (în Ardeal
şi la ruteni pune evangheliarul în partea dreaptă
a mesei altarului), apoi desface Antimisul,
urmând ca la începutul liturghiei altarului,
Antimisul să fie deschis.
După cuminecarea credincioşilor se recuperează firimiturile căzute pe Antimis, apoi se
împătură, se trasează din nou o cruce cu
evangheliarul, iar evangheliarul se reaşează pe
Antimis. În unele locuri, atunci când evangheliarul lipseşte, în timpul procesiunii sau citirii, se
pune o cruce peste Antimis.
Sfinţirea Antimiselor se face în cadrul unei
ceremonii fastuoase, alături de prepararea şi
sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir, care se
prepară şi se sfinţeşte atunci când cantitatea de
mir existentă este aproape de epuizare.
11
Antimisele se sfinţesc doar de către arhiereu, iar înainte
de a se împărţi se slujesc 7 Sfinte Liturghii consecutive
peste ele. Rânduiala sfinţirii este una deosebită, noul
antimis stropindu-se cu apă sfinţită, cu apă de trandafiri şi
cu Sfântul şi Marele Mir, slujba de sfinţire săvârşindu-se
exclusiv înaite de Sfintei Liturghii Arhiereşti.
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Sfântul şi Marele Mir se prepară dintr-un
amestec care cuprinde 40 de ingrediente, obţinut
prin fierbere, potrivit unei rânduieli speciale,
care începe luni dimineaţă, în Săptămâna
Patimilor, şi se termină miercuri seara.
Multitudinea ingredientelor simbolizează
diversitatea darurilor Sfântului Duh.
Sfântul şi Marele Mir este sfinţit de către
Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe Autocefale,
înconjurat de ierarhii Sfăntului Sinod, numai în
cadrul Sfintei Liturghii, oficiată în Joia Mare din
Săptamana Patimilor. Sfăntul şi Marele Mir este
folosit la Taina Mirungerii, la sfinţirea şi
resfinţirea bisericilor din cuprinsul eparhiilor
Patriarhiei Romane din tară şi de peste hotare, ca
mărturie văzută a unitatii şi comuniunii depline
a tuturor credincioşilor ortodocsi români cu
Biserica Ortodoxă Romană şi Ortodoxia
intreagă, precum şi la sfinţirea Antimiselor.

Descrierea obiectului
Denumirea: Antimisul grecesc de la 1733
Apartenenţa: Muzeul Mitropolici Banatului
Timişoara
Număr

de inventar: 30/4603
Data confecţionării: 1733
Dimensiuni: 63 x 51 cm; 54 x 42 cm
Materiale: Mătase naturală, cerneală de
gravură şi de scris, aţă de cusut
Tehnica: Imprimare, gravură în metal
Provenienţă: Parohia Mâtnicul Mare 14,
judeţul Caraş-Severin

Antimisul este confecţionat din pânză de in
alb, fiind căptuşit cu aceeaşi pânză de culoare
verde. Este de formă dreptunghiulară, având
dimensiunile exterioare: lungime 63 cm, lăţime
51 cm, iar cele interioare: lungime 54 cm, lăţime
42 cm. Tabloul este expresiv cu figurile stilizate
natural şi artistic 15 • În prim plan este reprezentat
Mântuitorul, în poziţie orizontală, cu mâinile
întinse pe picioare, deasupra mormântului
dreptunghiular, pe un giulgiu lat, ţinut la cap de
„IOSIF kidevei", iar la picioare de „sin to
Nikodimo". Maica Domnului „MP THEOU" cu
braţele întinse, are la dreapta sa pe „MARIAN
MAGDALINA" şi pe „MARTHA", iar la stânga
un înger cu aripi, pe „IO O THEOLOGOS", şi
14
Protopopiatul Caransebeş, Parohia Mâtnicul Mare,
Hram Adormirea Maicii Domnului, grad li, rural B, 143
de familii, 464 de credincioşi; com. Constantin
Daicoviciu.
15
Gh. Cotoşman, Antimisele Mitropoliei Banatului, contribuţii la istoriei Mitropoliei Banatului din secolele XVIII
şi XIX, Rev.Mitropolia Banatului, XV, Nr.10-12, (1965),
718-740.

încă un înger. Înscripţiile în limba greacă, fiind
încadrate în aureole, în prezent, sunt acoperite
cu culoare aurie.
În planul al doilea, Sf.Cruce, cu cununa de
spini, cu tăbliţa cu iniţialele: „I.N.C.I.", suliţa şi
prăjina cu buretele, răzimate de braţul orizontal al
Crucii. Deasupra şi dedesubtul braţului orizontal,
lângă braţul vertical, iniţialele: „IC XC NI KA".
Sub braţul orizontal al Crucii câte trei Serafimi, de
fiecare parte, iar deasupra câte trei Heruvimi, în
trei cercuri înlănţuite, având la margine câte o
cădelniţă. Această compoziţie este încadrată
intr-o boltă sustinută de două coloane.
În cele pat~u colţuri, sunt reprezentaţi Sf.
Evanghelişti, cu simbolurile lor. Deasupra celor
doi evanghelişti din partea stângă, culmea
Golgotei, cu cele trei cruci, la poalele muntelui
toate uneltele torturii, pe cer fiind reprezentat
Soarele, iar în partea dreaptă cetatea Ierusalimului şi Luna. Intre medalioanele evangheliş
tilor Matei şi Luca, la margini „KLEGORITA
KUVUKAION", iar la stânga, între medalioanele evangheliştilor Ioan şi Marcu, „O KIPOS"mormântul gol după Înviere.
În partea inferioară, lângă mormânt, doi
îngeri îngenunchiaţi, cu aripile ridicate, ţin în
mâini giulgiul, deasupra căruia se află trupul
Mântuitorului. În spaţiul dintre cei doi îngeri, pe
patru rânduri este imprimat troparul „Iosif cel cu
bun chip"- în greceşte: „O Evshimon IOSIF apo
tou, xihu kathelon to ahranton ss.soma ... ".
Imaginea Antimisului este într-un chenar de
2 cm lat, în al cărui spaţiu se află următoarea
inscripţie, frumos stilizată, cu majuscule, cu
scris continuu: (rândul din stânga imaginii)
„ţ EPITAFION
IERON
AKRIBOS
KALLOPISTHEN KAI TYPO EKDOTHEN
EPiMELEIA KAI DAPAHI GEORGIU
TRAPEZUNTIU Y POMENA AFIEROTHI
PARA AVTOU TO (urmează rândul de sus)
PANAGIO KAI ZOODOXO TAFO SYNAY
AVTO TO HALKOGRAFIKO TIPO EIS
MNIMOSYNON AVTOU KAI TON GONEH
AVTOU. EPI TAIS PATRIARCHEIAS TOU
MAKARIOTATOU
K(YRIU)
K(YRIU)
MELETIU I(ERUSA)LYM (rândul din dreapta
PO
MNISEI
PAISIU
imaginii) Y
PROIGUMENU AGIOTAFITOU: ANTIDIDO
TAI HARIN TOIS ORTHODOXOIS. Y 1733
MARTIU (rânduldejos) KAINYUN K EISE
THYSIASTIRION
THEION
TOU
EKTELESTHAI DIA Y TOU TIN IERAN
KAI THEION MYSTAGOGIAN PARATOU".
(Iniţial, a urmat un spaţiu gol, care ulterior era
completat de episcopul care a sfinţit antimisul,
pe seama bisericii, cu hramul..„ în anul...).

Texul Antimisului, în traducere: „Sfânt
Epitaf întocmai înfrumuseţat şi dat la tipar prin
grija şi cu cheltuiala lui Gheorghe Trapezuntul şi
pomena s-a închinat de către el Prea Sfântului şi
de aiaţă făcătorului Mormânt, împreună cu
tiparul kalkografic, spre pomenirea sa şi a
părinţilor săi, sub patriarhatul Prea Fericitului
Domn Meletie al Ierusalimului, prin grija lui
Paisie proegumenul Sfăntului Mormânt. Şi se dă
gratuit ortodocşilor în 1733 Martie.
Şi acum a ridicat altar dumnezeiesc, spre a se
săvârşi pe el sfânta şi dumnezeiasca jertfă din
partea ... "
În partea superioară, deasupra scenei
principale în formă de boltă, inscripţia în
traducere: „Heruvimii cei cu ochi mulţi,
preaslăvesc cu cântări neîncetate cântând şi
Serafimii cu câte şase aripi ... ".
Un număr destul de mare din acest Antimis
grecesc 16 a fost sfinţit şi dat bisericilor româneşti
ortodoxe din cele două eparhii bănăţene de către
vlădicii Nic o 1 a e I. Dimitrievici al Timişorii
şi V i c h e n t i e Popovici al Caransebeşului şi
Vârşeţului 17 , cu reşedinţa când la Caransebeş,
când la Vârşeţ, unde s-a mutat definitiv în anul
1785 18 • Din Caransebes el se intitula „al
Caransebeşului şi Vârşeţului", iar din Vârşeţ „al
Vârşeţului şi Caransebeşului", precum se poate
stabili în urma studierii singheliilor, Antimiselor
şi ordinelor circulare sau „ţerculare" date şi
emise de el.
Antimisul grecesc de la 1733, conform
literaturii 19 , a fost sfinţit de episcopul Vichentie
16
H. Kiss, Restaurarea Antimisului Grecesc din 1751.
AnB„ Etnografie, Voi.VI., (2005), 239-249.
17
1774-1785.
Gh. Cotoşman, Episcopia Caransebeşului pfnă în
pragul sec. XIX-iea. Timişoara ( 194 7), 162-180„
19
Gh. Cotoşman, Antimisele Mitropoliei Banatului,
contribuţii la istoriei Mitropoliei Banatului din secolele
XVIII şi XIX. Rev. Mitropolia Banatului, XV; Nr. I 0-12,
(1965), 734-735, Timişoara; L. Hadrovici, L 'Eglise serbe
sous la domination turque, 152-153; H. Kiss, op. cit.;
www.mitropolia-banatului.ro: În urma intervenţiei
patriarhului Arsenie IV, Maria Terezia a dat un decret la 24
apr.1743 prin care i se recunoştea şefului Bisericii din
Imperiu, Arsenie IV, titlul său canonic de Patriarh, cu care
a venit de 1 lpec în 1737 (patriarhul Arsenie IV al IpeculuiCarloveţului 1726 -173 7-1748). Decretul împărătesc de la
1743 a fost considerat o victorie pentru prestigiul Bisericii
ortodoxe, pentru credincioşii sârbi şi români deopotrivă.
Decretul a avut urmare restaurarea Mitropoliei Timişoarei,
al cărui titular Nicolae şi-a luat titlul de Mitropolit, cum
figurează peAntimisele sfinţite de el între anii 1743-1744;
Cu toate că unii ierarhi care au păstorit în Banat purtau
numele de "mitropolit" (ex. Nifon la 1613, Iosif cel Nou
de la Partoş la 1650), abia în anul 1720 mitropolitul Moise
Petrovici al Belgradului reuşeşte să obţină din partea
habsburgilor recunoaşterea jurisdicţiilor asupra eparhiilor
din Banat, mutând sediul mitropoliei la Timişoara.
1

'
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Popovici, şi poartă următoarea inscripţie, scrisă
cu cerneală, în spaţiul gol indicat: „Osvetisia sei
Antimis
rukodeistveim
VIKENTII
POPOVICIA
pravoslavnago Ep(isko )pa
Verşaciki i Karansebeşki.
S(ve )şteno deistvovania Naşem Anti mise vo
hrame S(vea)tîia Troiţii vo Markoveţ 20 • Vrşaţu v
trakve Svtîia Arhangela Mi(haila) 1778".
În traducere: „S-a sfintit acest Antimis la 24
aprilie l 743 prin mâinile lui VICHENTIE
Popovici episcopul ortodox al Vârşeţului şi
Caransebeşului.

Antimisul nostru (se dă) spre săvârşirea
slujbelor bisericii sfintei Treimi din Marcoveţ.
Vîrşeţ în biserica sf.arhangel Mihail 1778".
Având în vedere uzura excesivă a zonei invocate, textul nu poate fi confirmat în întregime,
deoarece nu este lizibil.
După realizarea desenului, pe fondul alb al
mătăsii naturale, a fost imprimată gravura, prin
folosirea cernelei negre de gravură. Ulterior
imprimării au fost colorate în auriu: Aureola
Mântuitorului, Sfinţilor, Evangheliştilor, Îngerilor, Heruvimilor şi Serafimilor. Chenarul dublu
al imaginii, chenarul medalionului Evangheliştilor şi spaţiul rezervat sfinţirii Antimisului,
deasemenea, au fost colorate în auriu.
, Veşmintele Sfinţilor, Evangheliştilor şi
Ingerilor au fost colorate în albastru, roşu, verde
şi maron. Pe toată suprafaţa gravurii sunt
intervenţii în ceea ce priveşte colorarea peisajului, cerului şi elementelor arhitecturale.
Materiale şi tehnici
Antimisul grecesc de la 1733 este realizat din
material textil, mătase naturală, atât în ceea ce
priveşte suportul textil, cât şi căptuşeala.
Gravura este realizată cu teascul de imprimat,
prin folosirea cernelei de culoare neagră, prin
tehnica gravurii în metal cu dăltiţa acvaforte.
Compoziţia este colorată ulterior imprimării
cu culori pe bază de apă. Căptuşeala, respectiv
chenarul sunt cusute manual, cu aţă de culoare
roşie, de imaginea gravurii.
Starea de conservare
Starea de conservare a obiectului a impus o
analiză minuţioasă şi de durată, luând în
considerare vechimea obiectului, importanţa

( sârbă: Markovac, MapKoeau, maghiară:
este o localitate în Districtul Banatul de Sud,
Voivodina, Serbia. Administrativ face parte din municipalitatea Vâr0 ep şi are o populaţie de 329 locuitori (2002),
majoritatea fiind de etnie română.

20

Marcovăţ

Mărktelke)
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liturgică şi documentară, precum
funcţională la care a fost supus.

ş1

uzura

Asemeni celorlalte obiecte de acest fel,
studiate, restaurate-conservate şi descrise de
noi, Antimisul grecesc de la 1733, pe avers,
prezintă deteriorări fizice şi chimice cauzate de
diferiţi factori. Având în vedere împăturirea
Antimisului într-un anumit mod, conform unui
ritual, s-a realizat un caroiaj de 9 pătrate egale,
afectând în mod accentuat ţesătura din mătase
naturală, lăsând în urmă zone lacunare, lipsă a
ţesăturii, vizibile atât pe aversul, cât şi pe
reversul obiectului.
În mod deosebit, se remarcă rupturile
ţesăturii, pe linia de împăturire a obiectului,
datorită uzurii funcţionale, specifice. Urzeala şi
bătătura sunt lipsă pe porţiuni relativ lungi, de
27, 40, 49, 50 cm. Datorită plierii ţesăturii, o
parte din gravură şi scrisul aversului au fost
tocite, di părând în întregime.
Pe suprafaţa gravurii sunt multe lacune de
diferite dimensiuni, ca urmare atacurilor
biologice ale diferitelor specii de insecte,
precum şi a utilizării neadecvate a lumânărilor.
În prezent, culoarea mătăsii naturale, a
căptuşelii şi chenarului este ocru-auriu, ambele
părţi fiind foarte pătate. Petele sunt de
provenienţă organică: grăsimi, pete de ceară de
la lumânări, cerneală de culoare roşie şi neagră,
amprente, ş.a. În multe locuri depunerile de
ceară de lumânări formează cruste pe suprafaţa
piesei textile.
Reversul obiectului este foarte murdar, pe
toată suprafaţă, în zona centrală a celor trei
pătrate este mai întunecată prezentând murdărie
excesivă. În partea dreaptă, colţul inferior, este
trecut textul „Parohia Mâtnicul Mare", iar în
partea stângă, pe margine numărul de inventar,
cu cerneală, într-un mod necorespunzător.
În general, ţesătura se caracterizează prin
fragitate ridicată, este puternic deshidratată şi
decolorată, datorită efectului luminii, prin
fenomenul oxidativ, precum şi datorită mediului
necorespunzător de păstrare şi manipulare.
A 1733 GREEKANTIMENSION

Summary

The author presents the history of
antimensions, as of their making, specific
iconography and liturgica! use. The preservation
status of the cloth is described, as this 1733
antimension, part of the collections of the
Museum of Banat Metropolitan Seat in

Timisoara, is to object of reconditioning and
restoration.
Word antimis comes from the Greek avn =
instead of, and from the Latin word mensa =
table. As the name antimesion shows, in Greek
writing avnµtvcnov means „on the table" or
„instead of table", in some circumstances it has
the mission to substitute the holy table or the
table situated in front of the church's sanctuary.
The antimis is made from white flax cloth
beeing lined with the same cloth green colored.
lt has rectangular form, the outer dimensions: 63
cm length, 51 cm width and the inner
dimensions: 54 cm length, 42 cm width. The
scene is suggestive with naturaly and artistically
improved figures. In foreground the Saviour it is
represented, horizontally, with his hands
streched on his feet, above the rectangular
grave, on a broad shroud, with his head held by
„Joseph kidevei" and the feet by „sin to
Nikodimo". The Lord's mother „MP THEOU"
with her streched arms, has at her right
„MARIAN MAGDALINA" and „MARTHA"
but on the left an angel with wings, „IO O
THEOLOGOS" and another angel. The latin
inscriptions, framed in aureolas, as yet, are
covered by gold colour.
In the second ground the Saint Cross, with
the crown of thorns, with the door plate having
the „I.N.C.I." initials, the spear and the sponge
pole leaned on the horizontal arm of the Cross.
Above and under the horizontal arm, next to the
vertical one, the initials: „IC XC NI KA". Under
the horizontal arm of the Cross a number of
three Seraphs, on each side, and above three
Cherubs, in three chained circles, at the verge
having one thurible. This composition is framed
in a vault sustained by two columns.
In the four corners are represented the Saint
Evangelists, with their simbols. Above the two
Evangelists from the left side, the Golgots peak,
with the three crosses, at the lap of the mountain
all the torture tools, the Sun represented on the
sky, and on the right side the Ierusalim fortress
and the Moon. Between the Evanghelist Mathew
and Luke medallions, at the verge
„K.LEGORITAKUVUKAION'', at left, between
the Evangelist John and Mark medallions „O
KIPOS" - the empty grave after the
Ressurection.
The Antimises text, in translation: „Saint
Epitaph precisely embellished and given to print
through the care and expense of Gheorghe
Trapezuntul and the charity he bow for the Too
Saint and life creator Grave, togheter with the
kalkographic norm, to bis and his parents

mentioning, under the patriarchate of The Too
Blessed Mister Meletie of Ierusalim, through the
care of Paisie the proegumen of the Holly
Grave. And it is given to the orthodox in March
1733. And now he raised a divine sanctuary, to
fulfil himself the saint and divine sacrifice on
behalf of ... "
The conserving estate of the object required a
long and minutely analysis, taking into
consideration the oldness of the object, the
liturgica! and documentary importance, as well
as the functional wear to which it was presented.
Generally the tissue it is marked by a high
fragility, it is strongly dehidrated and offcoloured, because of the light efect, through
oxidating phenomenon, as well as because ofthe
inadequate environment of preservation and
handle.
Taking acoount that the Antimis 1s
permanently exhibited at the Metropolitan
Church Museum, in specific preserving
conditions, it needs a special preservation and
restoration to extend the life of this textile object
and reset it to the exhibit circulation.
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1 - Antim isul grecesc 1733 , vedere de ansamblu.
Foto: Sretco Milanovici
GreekAntimension 1733.
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2 - Antimisul grecesc 1733, detalii: Muntele Golgota; Punerea în mormânt al Mântuitorului;
Cetatea Sfântă Ierusalim.
Foto: Sretco Milanovici
Greek Antimension 1733, detail: Golgota; Placing ofthe Saviour in the tomb ; The Holy City ofJerusalem.
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3 - Antimisul grecesc l 733 , detalii: Evangheliştii Matei, Ioan, Luca şi Marcu .
Foto: Sretco Milanovici
Greek Antimension 1733, details: The Evangelists Matthew, John, Luke and Marcus .
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4 - Antimisu l grecesc 1733 , detalii: Biserică din Ierusalim; Sfântul Mormânt.
Foto: Sretco Milanovici
Greek Antimension l 733 , detai ls: Church from Jerusalem , The Holy Tornb .
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5 - Antimisul grecesc 1733, detalii: Grupul de Heruvini şi Serafimi; Troparul cu textul liturgic sfânt.
Foto: Sretco Milanovici
Greek Antimension 1733 , details: Group of Cherubs and seraphs, Hymn with the holy liturgica! text.
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6 - Antimisul grecesc 1733, detaliu: Sobor de personaje participante la ritualul punerii în mormânt al Mântuitorului.
Foto: Sretco Milanovici
Greek Antimension 1733 , detail: Group of characters participating at the ritual of placing the Saviour in the to mb.
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CATALOG. ICOANE ŞI UŞI ÎMPĂRĂTEŞTI DIN BANAT
Dorina Sabina Pârvulescu •
Cuvinte cheie: oatrimoniu de pictură religioasă pe panou mobil, colecţii muzeale, colecţii ale
cultelor, icoane şi uşi împărăteşti, iconografie de tradiţie bizantină, iconografie Ţara Românească,
influenţe stilistice moldoveneşti, postbrâncoveneşti, ucrainiene.
Key words: patrimony of religious paintings on mobile supports, museum collections, religious
collections, royal icons, royal doors, postbyzantine and wallachian iconographie, stylistic
injluences from Moldavia, Wallachia and Ukraina.
Lucrări apărute în ultimii ani au contribuit la
integrarea artei religioase bănăţene în capitolul
picturii vechi româneşti 1 sau în cadrul
manifestărilor de viaţă spirituală din teritoriul
vechii Eparhii a Timişoarei, aflată în secolul al
XVIII-iea sub autoritatea ierarhică a Patriarhiei
sârbe cu sediul la Sremski Karlovac 2 •
În prezent cea mai mare parte a patrimoniului
de pictură religioasă pe panou mobil de pe
teritoriul Banatului de câmpie şi a celui muntos,
este adăpostită în colecţii muzeale şi ale
cultelor 3• Din componenţa iconostaselor vechi
au fost recuperate în special icoane împărăteşti.
S-au păstrat în mult mai mică măsură uşi
impărăteşti, registrele tematice Deisis şi Mari
Sărbători sau crucea Răstignirii şi moleniile.
Iniţiativa de constituire a acestor colecţii a fost
benefică dar a avut şi dezavantaje din punctul de
vedere al posibilităţii actuale de reconstituire a
inventarului liturgic în general şi a inventarului
iconostaselor în special. Nu întâmplător precizăm
acest lucru. Ne referim la faptul că sunt frecvente
situaţiile în care părţi ale aceluiaşi iconostas au
rămas împărţite între locul de origine şi colecţii.
Concret vorbind, icoane împărăteşti au fost
incluse în colecţii iar alte fragmente ale sale, cum
sunt uşile împărăteşti sau crucea cu molenii au
rămas în biserici. În alte situaţii inventarul unui
iconostas a fost împărţit între colecţii diferite
îngreunându-i reconstituirea.

·Muzeul de Artă Timişoara, Piaţa Unirii Nr. 1;
e-mail: yna_parvulescu@yahoo.com.
1
Dobjanschi-Iancovescu et a/ii 1993; Porumb 1998;
Efremov 2002; Pârvulescu 2006a.
2
JoaaHOBl1h 1997
3
Instituţiile de pe teritoriul Banatului care adăpostesc
colecţii de icoane sunt următoarele: Muzeul de Artă din
Timişoara, Arhiepiscopia Timişoarei, Vicariatul Ortodox
Sârb Timişoara, Protopopiatul ortodox Lugoj şi Episcopia
Caransebeşului, care a preluat recent colecţia de icoane a
Protopopiatului ortodox Reşiţa.

Studiul de faţă revine asupra problemelor
ridicate de iconostasele vechi din Banat 4 şi
analizează registrul tematic al icoanelor şi uşilor
împărăteşti. Marea majoritate a lucrărilor
selectate face parte din colecţii publice 5 •
Această selecţie ne-a fost impusă de
dificultatea cu care se conturează în prezent o
tradiţie în pictura pe panou mobil în Banat şi
aspectele sale concrete.
Este cunoscut faptul că spre deosebire de celelalte provincii româneşti, Banatul a fost în mare
măsură văduvit de martori ai artei medievale, atât
la nivelul creaţiilor monumentale, cât şi în ceea ce
priveşte vechiul său inventar liturgic incluzând şi
iconostasul. În această provincie absenţa autorităţii politice de confesiune ortodoxă, a transferat
marile iniţiative ctitoriceşti in cel mai fericit caz la
nivel nobiliar sau la cel al unei ierarhii bisericeşti
instabile şi slab atestate documentar, cel puţin
până în secolul al XVII-lea. Modificările climatului politic şi socio - economic de după 1718 şi
configuraţia acestor coordonate în secolele umă
toare, au avut la rându-le efecte dezastruoase
asupra creaţiei religioase 6 •

'Pârvulescu 2001, Pârvulescu 2002
1
Prezentul studiu-catalog reprezintă varianta revăzută a
catalogului elaborat în anul 2007 cu ocazia organizării
expoziţiei temporare cu acelaşi titlu, sub egida Muzeului
de Artă din Timişoara. Lucrările participante au făcut parte
din colecţiile Arhiepiscopiei Timişoarei, ale Vicariatului
Ortodox Sârb Timişoara şi ale instituţiei organizatoare,
Muzeul de artă din Timişoara. Adresăm şi pe această cale
mulţumirile cuvenite Arhiepiscopiei Timişoarei, Vicariatului Ortodox Sârb şi Protopopiatului ortodox Lugoj
pentru bunăvoinţa cu care s-au implicat în realizarea
proiectului expoziţional. Aceleaşi mulţumiri colegilor de
la Muzeul de Artă, în mod special doamnei Camelia Crişan
Matei restaurator şi Liviu Tulbure fotograf; doamnei prof.
univ. dr. Doina Mihăilescu, din partea Catedrei de
conservare-restaurare a Facultăţii de Arte Plastice a
Universităţii de vest din Timişoara şi tinerilor colaboratori
Andreea Foanene şi Filip Petcu. Aceleaşi mulţumiri
editurii Graphite, pentru pregătirea catalogului.
6
Pârvulescu 2003, 26-28; idem. 2006, 5-18.
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În această situaţie, care vizează într-o oarecare
sursele documentare, indiciile de orice natură care privesc capitolul discutat al componentelor
iconostasului dobândesc o deosebită importanţă.
Din zona comenzilor monastice provine o
astfel de informaţie datând din anul 1753, care se
referă la tematica picturii iconostasului azi dispă
rut, din biserica mânăstirii sârbe de la Bezdin 7•
Din Inventarul bisericilor din Eparhia
Timişoarei, datând din anul 1758 rezultă faptul
că iconostasul bisericilor săteşti era o construcţie simplă de zidărie sau din lemn de brad pe
care erau aşezate icoanele mobile, uşile împără
teşti şi crucea cu molenii 8 •
În completarea surselor documentare, câteva
lucrări care provin din mediul monastic pot indica
aspectul concret al unor piese reprezentând patrimoniul mobil dinanintea secolului al XVIII-lea.
Din inventarul mânăstirii din Cebza (Timiş) a
ajuns în colecţiile vechi ale Muzeului bănăţean,
o icoană cu tema Sfântul Nicolae (Cat.1) 9 .
Lucrarea se particularizează prin limbajul său
stilistic arhaic, cu totul diferit de cel al icoanelor
locale datate sau databile în secolul al XVIII-lea.
Caracterul său simbolic, rezultat al desenului, al
interpretării detaliilor, al gamei cromatice sobre,
ar putea indica produsul unui atelier local
mânăstiresc, ante 1700.
În biserica Paraclis a mânăstirii din Partoş s-au
păstrat câteva fragmente de iconostas realizate în
etape diferite 10 • Uşile împărăteşti (Cat.3), un
fragment din arhitravă 11 , crucea cu molenii şi
două icoane împărăteşti cu temele Sfântul
Nicolae tronând (Cat.2) şi Arhanghelul Mihail 12 •
Aceasta din urmă este datată în anul 1740.
măsură şi

7
oyrapcK11 - CTenaHoe 1999, 73.
"Suciu -Constantinescu 1980, 261-284; Pârvulescu 2001,
8-9. 13-14.
9
Icoana se află în proprietatea Muzeului de artă din
Timişoara. Nu a fost menţionată de Ioachim Miloia cu
ocazia vizitei făcute la mânăstire în anul noiembrie 1931;
Miloia 1931,122-123.
111
Paraclisul din lemn din fost ridicat probabil după
jumătatea secolului al XVII-iea şi adăposteşte mormântul
Sfântului Iosif cel Nou, episcop al Timişoarei între anii
1629-1650; Pârvulescu 2003, 33
11
A. Efremov a publicat fragmentul de arhitravă, pe care
1-a datat în secolul al XVII-iea, dar nu a făcut nici o
referire la celelalte componente ale iconostasului. Acesta
are baza tăiată în formă de acoladă. În centrul său într-un
cartuş dreptunghiular cu laturile laterale semicirculare a
fost reprezentată tema Isus dormind. Isus şi cei doi îngeri
au figurile oval rotunjit, trăsături accentuate grafic şi
poartă veşminte decorate cu haşuri aurii şi cu motiv floral
stilizat. Restul fragmentului are sculptură de fond în relief
plat, albastru cu motive florale aurite; Efremov 2002, 148,
Cat. 154.
12
În custodie la MNAR, inv. inv.1158/4808; Dobjanschi lancovescu et a/ii 1993 , 129, Cat.58.
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Icoanele împărăteşti nu ridică probleme de
datare. Cele două au fost pictate în anul 1740, şi
le-au înlocuit probabil cele iniţiale. În istoriografie figurează drept lucrări realizate de
Grigorie Ranite 1J sau într-un atelier local având
pregnante influenţe postbrâncobeneşti 14 • Uşile
impărăteşti, fragmentul de arhitravă şi crucea cu
molenii se înscriu într-un alt orizont stilistic şi
ridică probleme legate de datare şi mai ales de
provenienţă a autorilor sculpturii şi picturii.
Sculptura lor este realizată în relief plat pe
fond albastru ultramarin sau roşu şi aurită. La
uşile împărăteşti structura compoziţională a
repertoriului ornamental este dinamică şi rezultă
din orientarea în sens ascendent a elementelor
decorative. Acestea sunt preponderent vegetale şi
includ motive orientale frecvent întâlnite în
secolul XVII în Ţările Române: acantul, fructul şi
floarea de rodie, ananasul, floarea de răsură (?).
Ornamentele geometrice reprezentate de frânghia
răsucită şi de acolada de origine orientală, au rol
secundar şi sunt folosite pentru delimitarea
suprafeţei pictate de cea sculptată. Cel puţin
crucea şi moleniile reproduc modele moldoveneşti din secolul al XVII-lea 15 • Pictura poate fi
inclusă în categoria celei de bună tradiţie
bizantină, emanaţie a unui atelier de descendenţă
aulică, care nu are analogii cunoscute în zona
Banatului în secolul al XVIII-iea. Stilistica sa
diferă net de cea a icoanelor datate în anul 1740.
Este posibil ca iconostasul de la Partoş să fi
servit drept model şi în deceniile de început ale
secolului al XVIII-lea, cel puţin unor comenzi
venite din proximitate. Astfel i s-ar explica analogiile stilistice cu un iconostas provenit din biserica sârbă de lemn a satului Ofseniţa (Timiş). În
acest caz ne este cunoscut sculptorul în persoana
lui Stan şi pot fi presupuşi autorii picturii, proveniţi din cercul zugravului Nedelcu Popovici 16 •
13

Porumb 2003, 58.
A se vedea nota nr. 12.
15
Crucea şi moleniile au acelaşi repertoriu decorativ.
Acesta include bordurile ca nişte aripioare alcătuite din
semipalmete rumi şi coronamente cu decor floral şi cu şir
perlat de origine renascentistă. Moleniile sunt aşezate pe
postamente la care se repetă decorul vegetal. Crucea
Răstignirii are capetele trilobate şi terminate cu
coronament cu decor floral. Acest model de cruce şi de
maienii se întâlneşte în Moldova până către jumătatea
secolului al XVII-iea şi în Transilvania la iconostasul
bisericii Sfântul Nicolae instalat şi pictat în anul 1654 de
de zugravul Constantin; Sabados 1985, 70, 77; Sabados
2002, 97-104, 99, Porumb 1998, 167.
16
Iconostasul de la Ofseniţa desfăşurat pe orizontală după
tradiţia bizantină, cuprindea registrul icoanelor şi uşilor
împărăteşti, registrul median cu Deisis-ul Mare şi crucea
Răstignirii cu moleniile; Pârvulescu 1996, 103-104;
Pârvulescu 2001, 24-25.
1
'

Sculptura uşilor împărăteşti ale acestui
iconostas a fost realizată în relief plat pe fond
albastru şi aurită. În acest caz compoziţia a fost
structurată pe trei compartimente distincte,
unificate prin intermediul unui traseu ascendent
de vrejuri cu flori de răsură. Elementul vegetal
este şi în acest caz dominant iar repertoriul său
cuprinde derivaţii ale frunzei de acant, floarea de
răsură, fructul de rodie. Coronamentul alcătuit
dintr-un vrej din flori de rodie este identic cu cel al
uşilor de la Partoş. Cu toate că repertoriul decorativ este în mare parte cel utilizat la Partoş, organizarea sa este diferită şi se raportează la schemele compoziţionale de epocă brâncovenească 17 •
Pictura lor ca şi de altfel a ansamblului
iconostasului ( şi adăugăm aici inclusiv decorul
floral pictat de pe arhitravă) este diferită de cea de
la Partoş şi se înscrie în atmosfera familiară artei
postbrâncoveneşti atestând realizarea sa în anul
1743 conform inscripţiei (Cat.8).
Uşile împărăteşti de la Partoş dar şi cele de la
Ofseniţa sunt în prezent lucrări izolate în peisajul
artei vechi bănăţene. Din analiza lor, a altor
câteva fragmente de iconostas şi a surselor documentare se poate deduce faptul că, cel puţin
până în deceniul şase al secolului al XVIII-lea,
iconostasul bisericilor din Banat, sau cel puţin a
celor mânăstireşti săteşti şi de aşezare semiurbană s-a înscris în categoria celui de tradiţie bizantino-balcanică. Ele s-au desfăşurat pe orizontală
şi au avut tematica limitată la icoane şi uşi împă
răteşti, în registrul inferior, Deisis în registrul
median şi crucea cu molenii deasupra arhitravei 18 •
Uşile de la Partoş şi de la Ofseniţa sunt unice
în Banat cu sculptură de fond. Alte asemenea
piese şi ne gândim doar la exemplare din secolul
al XVIII-iea, cum sunt uşile de la Drinova
(Begheiul Mic), semnate şi datate Grigorie
zugrav în anul 1745 19 , cele de la Ecka (Serbia)
semnate de Şerban Popovici şi datate în anul
1744 20 , şi cele din biserica de la Remetea
Luncă(Topla), datate în anul 1746, cele din
biserica de zid de la Oloşag, datate în anul 1767 21 ,
sau fragmentul de uşă de la Macovişte 22 par să
indice faptul că vechiul procedeu al sculpturii pe
fond nu a mai fost utilizat. Din motive pe care le
ignorăm, datorate probabil lipsei de sculptori,
17
Dumitrescu 1968, 38, PI.I, fig.2 b.; decorul crucii şi al
moleniilor este identic cu cel de la Partoş.
1
" Suciu - Constantinescu 1980, 261-284.
1
• Colecţia Mitropoliei Banatului, în prezent în custodie la
MNAR; Dobjanschi - Jancovescu el a/ii, 1993, 131,
Cat.59.
211
)J\HBaHoB - Ky;rnh, 2002, 79; KHe)f(eBHh 1993, Cat.1-3;
Pârvulescu 2006 a, 43.
21
Pârvulescu 2001, 25-26, 32-33.
22
În colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 6268;
Mureşianu 1973, 58, Cat.350, Fig.138.

comanditarii bănăţeni au optat pentru uşi
împărăteşti din blat simplu de lemn, pictate cu
temele obişnuite, având coronamentul tăiat în
acoladă sau în formă semicirculară 23 .
Dacă Banatul este deficitar în reconstituirea
aspectului general al unui iconostas anterior sfârşitului de secolul al XVIII-iea, în schimb numărul
considerabil mai mare al icoanelor împărăteşti
compensează în bună parte lacunele semnalate şi
lasă posibilitatea identificării câtorva dintre manifestările pe care le-a cunoscut acest meşteşug.
Dat fiind caracterul enunţat al lucrării ne limităm
la prezentarea câtorva lucrări care se subsumează
categoriei generale „icoană tradiţională" evaluându-le specificul iconografic şi stilistic.
În cadrul acestei categorii, icoanele împără
teşti de tradiţie brâncovenească s-au bucurat de o
deosebită popularitate. Difuzarea artei postbrâncoveneşti în Banatul Imperial şi nu numai, a fost
sincronă cu cea semnalată în Transilvania şi mai
ales în partea de sud a acestei provincii. Zugravi
din Ţara Românească sunt atestaţi la câteva
ansambluri de pictura murală din Banat începând
din anul 1730 24 dar li se poate urmări activitatea
23
Tot aşa de simplu a fost şi restul iconostasului, respectiv
crucea cu maienii şi arhitrava. Între excepţii menţionăm
iconostasul bisericii sârbe vechi din satul Giera, pictat în
anul 1753 de Gheorghe Petrovici şi Mihail Nicolaevici. La
această comandă, pe arhitravă, pe uşile împărăteşti şi pe
soclul moleniilor a fost pictat vrejul de acant de tradiţie
renascentistă (caşi la Ofseniţa). Crucea cu braţe trenate şi
moleniile, au chenare decorate cu motivul frîngh iei
răsucite şi cu semiove. La uşile împărăteşti şi la cele şase
icoane de pe suprafaţa acesteia (cu temele Bunavestire şi
cei patru Evanghelişti) s-au repetat chenarele decorate cu
sem iove.
2
' Începând cu renovarea bisericii mânăstirii Săraca din
anul 1730, s-au identificat câteva „echipe" de pictori
veniţi din Ţara Românească care au lucrat în Banatul
istoric în teritoriul actual al Ungariei şi al Serbiei.
Reamintim :âteva şantiere româneşti de pe teritoriul
Banatului: la Săraca grupul Andrei, loan(lovan) şi
Chiriac; în anul 1732, prima menţiune a zugravului
Nedelcu Popov ici, la Lipova, în colectiv; în anul 1743
zugravii Ioan (lovan), Andrei şi Petru la biserica
mânăstirii Mesic (Serbia); în anul 1746, la pictura
iconostasului bisericii din Ostrovo (Serbia) şi între anii
1750-1752 la Jebel, zugravii Popovici, Nedelcu şi Şerban.
La începutul deceniului şase al secolului, pe şantierul la
Jafa-Tomic(Modoş, Serbia) asistăm la întîlnirea şi
activitatea comună a două echipe de zugravi: cea alcătuită
din Nedelcu şi Şerban Popovici, respectiv cea condusă de
Ierodiaconul Vasile Alexievici şi formată în acel moment
din fiul său Gheorghe şi din Tudor şi exemplele ar mai
putea continua. Surse literare tradiţionale sugerează faptul
că activitatea lui Vasile Diaconul a fost autorizată de
conducerea bisericii. Alţi zugravi cu acelaşi statut au fost
cei doi Popovici, Nedelcu şi Şerban, Gheorghe Ranite,
Luca Voinovici şi Achim loanovici, între care ultimilor doi
nu li se poate identifica activitatea; Porumb 2003, 13-15,
58, 119-120,131-132,l33,135,137; Pârvulescu 2003, 166167. 170-171, 174. 181-183. 185.
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mai în detaliu urmând traseul comenzilor de
pictură pe panou mobil pe care le-au onorat
începând chiar din anul 1740, de la Partoş.
Grupul acestora are o configuraţie iconografică şi stilistică care le particularizează între
icoanele bănătcne. Sunt de retinut câteva coordonate. În pri~ul rând legat de datele tehnice
sunt de precizat dimensiunile apropiate de cele
prescrise şi utilizarea (mai puţin la Partoş) a
două modele de rame: sculptate în grosimea
lemnului în relief triplu cu motiv în semiove sau
aplicate, cu profil dublu sau triplu. În ambele
situaţii s-a folosit bicromia roşu-aur sau roşu
brun. Fundalul a fost redat cu aur, cu albastru
plat sau împărţit în două zone cromatice: albastrul plat cel al cerimii, verde cel terestru. Este de
remarcat vibrarea cromatică a verdelui terestru,
începând cu icoana Arhanghelului Mihail de la
Partoş dar şi a cerimii, prin intercalarea unei
zone cromatice de rozuri la orizont.
În selecţia iconografică grupul zugravilor
români au folosit frecvent ipostazele triumfale
ale temelor, de obicei la icoanele lui Isus şi ale
Maicii Domnului cu pruncul dar şi la cele ale
Sfântului Nicolae. Nu au fost omise însă nici
variantele tradiţionale ale temelor, cu personaje
semi figură.
În limbajul stilistic, icoanele acestui grup se
remarcă prin preferinţa pentru decorativism.
Acesta rezultă din asocierea de culori complementare cu dominantă de roşu, albastru şi verde
şi din abundenţa ornamentelor preponderent
vegetale, distribuite pe tronuri, pe veşminte, pe
coroane, pe aureole. În legătură cu acestea din
urmă zugravii au evidenţiat-o cu foiţă de aur, cu
foiţă de aur decorată prin incizie cu motive
stilizate şi doar în câteva cazuri au reliefat-o şi
au decorat-o cu vrej şi cu rozete. Aceste lucrări
conţin inclusiv trimiteri la „potretistica"
caracteristică epocii brâncoveneşti şi transmisă
tradiţiei stilului 25 • Conjugate, toate aceste elemente conturează o epocă românească în creaţia
artistică din Banat care s-a manifestat în fornrnlele amintite, între deceniile 4 şi 6 ale secolului
al XVIII-iea, cu precădere în vestul provinciei.
Dintre lucrările reprezentative au fost selectate: icoana Sfântului Nicolae din Paraclisul
mânăstirii din Partoş (Cat.2); perechea de icoane
de la Banloc (Cat.4,5); de la Ofseniţa (Cat.6,7),
Toager (Cat.23, 24), Gaiul Mic (Cat. 25, 26),
icoana Arhanghelului Mihail de la Jebel
(Cat.17), seria completă a celor de la Câinie
(Cat.9 -12) şi Ivanda (Cat. 13-16).

2

i

Vasiliu 1983, 12-25.
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Icoanele de la Banloc şi Câinie semnate de
Nedelcu Popovici şi cele de la Ivanda având
autor necunoscut, datează din deceniul cinci al
secolului al XVIII-iea (1741, pe la 1750) şi
alcătuiesc un grup cu caracteristici iconografice
şi stilistice apropiate. Isus din tema Deisis a fost
prezentat în varianta Împărat şi Marc Arhiereu
tronând. Pentru imaginile Maicii Domnului cu
pruncul au fost ilustrate ipostazele Nikopeea
respectiv Hodighitria, subliniindu-se şi calitatea
de Stăpâna Îngerilor şi de Împărăteasa cerurilor
(la Banloc şi la Ivanda).
La icoanele Sfântului Nicolae din iconostasele de la Partoş, Ofseniţa şi Câinie s-a optat
invariabil pentru tema Sfântul Nicolae Arhiereu
primind însemnele episcopale, aluzie la revelaţia sa, respectiv la investirea ca şi episcop în
oraşul Mira din Licia. Au fost ilustrate şi
variantele: sfântul tronând la Partoş, figură
întreagă la Ofseniţa 26 şi semifigură la Câinie.
Icoane ale Sfântului Ioan Botezătorul s-au
păstrat la Câinie, la Ofseniţa şi la Ivanda şi
indică circulaţia celor două variante iconografice . La Câinie Nedelcu Popovici a ilustrat cea
tradiţională prin imaginea semifigură a Înaintemergătorului. La Ofseniţa şi la Ivanda sfântul a
fost reprezentat figură întreagă. Fără excepţie
este înaripat, „înger al deşertului, ipostază întemeiată pe cuvintele lui Isus: "Că el este acela
despre care s-a scris: iată Eu trimit înaintea
feţei tale pe îngerul Meu, care va pregăti calea
Ta, Înaintea Ta" ( Mt.11, I O). Nu lipseşte din
icoanele sale capul pe tipsie, detaliu inspirat de
Evangheliile după Matei şi Marcu sau securea
înfiptă la rădăcina unui copac 27 •
Icoana Arhanghelului Mihail de la Partoş, în
postură de luptător din anul 1740, are corespondent la icoanele împărăteşti de la Ivanda şi de la
Jebel databile în jurul anului 1750 (Cat. 16,17).
[nfluenţele iconografiei triumfale vehiculate
prin intermediul iconarilor valahi şi-au găsit
replici autohtone de bună calitate. Menţionăm
icoana Sfântului Nicolae de la Cerneteaz (Cat.
18) şi grupul celor împărăteşti semnate de
Danciu Lepovici în anul 1759 (Cat.19, 20). La
26
În colecţia Muzeului de Artă Timişoara se află o icoană
a Sfântului Nicolae tronând de cea mai bună tradiţie a
picturii brâncoveneşti, provenind din inventarul vechi al
bisericii de lemn din satul Povergina. Pârvulescu 2004, 11,
Cat. 2; Pârvulescu 2006 b, 30, fig.12.
27
Capul pe tipsie este aluzie la uciderea sa de către Irod la
rugămintea fiicei Irodiadei: „ Dă-mi aici pe tipsie capul
lui Ioan Botezătorul" (Matei: 14, 8; Marcu: 6, 25, 28) iar
securea înfiptă Ia rădăcina unui copac, este aluzie la
predicţia sa: „ lată securea stă la rădăcina pomilor şi tot
pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în
foc "(Matei: 3.1 O).

icoana de la Cerneteaz, utilizarea foiţei de
argint, ar putea indica şi influenţe transilvănene.
Extrem de sugestive prin particularităţile
stilistice, icoanele lui Danciu Lepovici, relevă,
dincolo de simpla reluare a unor scheme
iconografice în circulaţie, personalitatea bine
conturată a acestui zugrav foarte puţin cunoscut.
Perechile de icoane împărăteşti de la Ivanda
(Cat.21, 22), de la Toager (Cat. 23, 24) şi de la
Gaiul Mic(Cat. 25, 26) atestă circulaţia
concomitentă a icoanelor împărăteşti cu
personajele prezentate semifigură. Ele ilustrează
un al doilea tip de comenzi realizate de zugravii
români pe teritoriul Banatului. Calitatea execuţiei este identică cu cea pe care am remarcat-o la
lucrările anterioare. Particularităţile stilistice
indică utilizarea aceloraşi modele (vizibile mai
ales la execuţia figurilor), dar ca şi la icoanele
din Ţara Românească din cea de-a doua parte a
secolului al XVIII-iea, lucrările care aparţin
acestui grup se remarcă prin utilizarea rară a
ornamentelor şi utilizarea moderată a foiţei de
aur, eventual la aureole. Un exemplu timpuriu
reprezentativ pentru lucrările acestui grup îl
constituie icoanele împărăteşti parte din
iconostasul bisericii de lemn din Ecka (Serbia) o
lucrare realizată în anul 1744 de zugravul
Şerban Popovici 28 .
În paralel cu lucrările care îşi evidenţiază
descendenţa din modele brâncoveneşti pe
teritoriul Banatului istoric au fost pictate câteva
uşi dar mai ales icoane împărăteşti, a căror
cerime este colorată cu verde, oranje sau roşu
roz şi presărată cu steluţe albe sau albe şi ocru.
Icoanele acestui grup sunt fără excepţie
subordonate viziunii iconografice tradiţionale,
având personajele prezentate semifigură iar la
nivelul interpretării formale au la rându-le
câteva particularităţi.
Din acest grup ne-au parvenit icoane ale lui
Isus, ale Maicii Domnului cu pruncul, câteva ale
Sfinţilor Nicolae şi Ioan Botezătorul şi izolat ale
altor personaje, ne gândim la Arhanghelul
Mihail de la Herendeşti 29 şi de la Cârnecea
(Cat.3 7). Între excepţii sunt de menţionat
icoanele apostolilor Andrei şi Pavel şi Învierea
Domnului din biserica veche de la Ferendia
(Timiş ) 30 • În măsura în care li se cunoaşte
provenienţa, se poate preciza faptul că au făcut
parte din inventarele unor biserici săteşti de

lemn (în prezent dispărute), din aşezări locuite
de populaţie românească, sârbă sau de populaţie
mixtă româno-sârbă.

Pe lângă cele de la Herendeşti şi Ferendia, în
câmpia Banatului astfel de icoane au aparţinut
bisericilor sârbe de la Ofseniţa şi Dejan (Timiş)
(Cat. 27-30), celei din Lăţunaş (Timiş)(Cat. 32)
sau la Boka (Serbia) 31 • In Banatul de răsărit,
icoane aparţinând acestui grup provin din
bisericile satelor Berzeasca 32 , Vas iova 33 , TurnuRuieni (Cat.33, 34), Cârnecea (36, 37) sau din
cea sârbă de la Radimna (Cat.38, 39). Cu toate
că între cele din zona de câmpie a Banatului şi
cele depistate în zona înaltă a provinciei sunt
sesizabile diferenţe de interpretare a aceluiaşi
personaj, este evident faptul că toate cele
enumerate - şi altele aparţinând aceluiaşi grup,
cărora nu li se poate preciza provenienţa (Cat.
31, 35) - au avut la bază modele comune.
Le sunt caracteristice dimensiuni mai mici,
blat din lemn mai subţire şi rame aplicate cu
profil dublu sau triplu, colorate cu roşu şi verde
sau cu roşu şi brun.
În cazul imaginilor lui Isus, acesta a fost
prezentat în temele Deisis, Isus Pantocrator sau
Isus Învăţător. Indiferent de opţiunea tematică
care diferă doar în detalii - portretul i-a fost proiectat pe fundal colorat, oranje, roşu-vermillon,
roşu-roz, albastru ultramarin sau verde şi presă
rat invariabil cu stele albe sau albe şi brune.
Figura îi este evidenţiată prin linia oval rotunjit,
ochii mari, pleoapele accentuate cu roz - oranje,
sprâncenele arcuite, nasul cu baza treflată şi
desenul identic al mustaţei, buzelor şi bărbiei.
Veşmintelor sunt redate geometric, volumele
fiind compuse din combinaţii de elipse, haşuri
angulare şi semicirculare, obţinute prin alăturări
de alb, negru şi gri, peste care s-a suprapus
culoarea. Schema a fost aplicată identic şi la
icoane ale Sfântului Ioan Botezătorul, adăugân
du-li se atributele specifice Înaintemergătorului
(Cat. 33, 34).
Icoanele pandant ale Mariei cu pruncul de
tipul iconografic Hodighitria, sunt redactate pe
fundal verde sau roz oranje, presărat cu stele
albe sau albe şi ocru. Cel puţin câteva dintre ele
au titlul Eleusa cu grafia „Ieleusa" (Cat. 28, 30,
31).
31

!f\HBaHoe - KynHh 2002, 68, Cat. 46.1, fig. p. 46.
În colecţia Mitropoliei Banatului, în prezent în custodie
la MNAR, este datată în anul 1755; Dobjanschi lancovescu el a/ii 1993, 142 -143, Cat. 66; Efremov 2002,
230, Cat. 165.
33
În colecţia Episcopiei Caransebeşului, Caransebeş
(provine din fosta colecţie a Protopopiatului ortodox
Reşiţa); Pârvulescu 1997, fig.2.
32

2
•

)!\HeaHoe-KynHh2002, 79,cat. 125.1, 126.2, 127.3.
În colecţia Muzeului de Artă Timişoara; Pârvulescu,
2006 a, 30, fig.16; Pârvulescu 2002, 53, cat. 64.
30
În colecţia Muzeului de Artă Timişoara; Pârvulescu
2006 b, 30, fig. 15; Pârvulescu 2002, 51-52, cat. 59-61
29

385

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 200K

În cadrul acestui grup mare s-au conturat
în interpretarea trăsăturilor feţei,
care au contribuit la conturarea de fizionomii
personalizate.
Astfel icoanele Maicii Domnului cu pruncul
„Ieleusa", semnalate la bisericile din câmpia
Banatului sau cel puţin cele la Ofseniţa şi de la
Dejan, fac parte cu certitudine din aceeaşi
familie fiind poate lucrate de doi zugravi
membrii ai aceluiaşi atelier sau pe baza aceluiaşi
model. În acest grup poate fi inclusă şi icoana cu
aceeaşi temă de la Boka (Serbia). Relaţia între
aceste lucrări poate fi identificată inclusiv la
nivelul caracterului literelor din inscripţii.
Personajele din icoanele cu fundal înstelat
pictate pentru biserici din Banatul de răsărit, au
feţele mai late, aproape rotunde (Arhanghelul
Mihail de la Cârnecea) şi ochii nu întotdeauna
mai înguşti, ci adesea mai puţin subliniaţi şi mai
apropiaţi, rezultând din aceste diferenţe de
interpretare, fizionomii cu tentă arhaică.
Ţinând seama de caracterul studiului vom
prezenta câtorva concluzii parţiale care au rezultat în urma observaţiilor efectuate asupra acestor
grupuri de icoane împărăteşti care par să fi dominat peisajul creaţiei religioase din Banat cel puţin
până spre deceniul şapte al secolului al XVIII-lea.
Ce semnificaţie puteau avea icoanele spectaculoase de tradiţie românească?
Este de precizat în primul rând faptul că iconografia personajelor tronând, intrată în tradiţia
picturii din Ţara Românească din secolul al XVIIlca, apare în special la lucrări realizate de zugravi
români în care au lucrat în câmpia Banatului.
Această schemă iconografică s-a bucurat de
popularitate maximă între deceniile cinci şi şapte
ale secolului al XVIII-lea. Fără să dispară
definitiv din repertoriul zugravilor bănăţeni, a
fost însă înlocuită cu variantele cu personaje
figură întreagă 34 . În limbajul stilistic le datorăm
acestora utilizarea repertoriului decorativ specific, a foiţei de aur, a decorului vegetal la tronuri,
a decorului stilizat aplicat pe veşminte şi chiar a
aureolelor reliefate şi decorate cu motive vegetale
şi florale stilizate. Am amintit în mod special acest
procedeu de decorare a aureolei deoarece el este
atestat doar la icoane semnate de zugravii
Nedelcu şi Şerban Popovici. Acest tip de decor
utilizat la Athos în secolul al XVI-lea 35 , în
Moldova şi sub influenţa moldovenească şi în
Ţara Romînească 3 \ este întîlnit arareori în Banat.
particularităţi

"Pârvulescu, 2006a, 17; Pârvulescu, 2003, 62, 105-106.
31
Acheimastou - Potamianou, 1998, 168, Cat.49.
3
'' Efremov 2002. 81-95.
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În paralel cu modelele trimfale de descenzugravi români au
utilizat şi modelele consacrate în iconografia
icoanelor împărăteşti, adaptându-se desigur
opţiunilor şi posibilităţilor financiare ale comunităţilor comanditare.
Uneori, personajele icoanelor împărăteşti
centrale au fost redactate în variantele tronând,
iar cele din icoanele laterale cu personaje
semifigură. În legătură cu posibilele opţiuni
iconografice ale comanditarilor din Banatul de
câmpie, este de remarcat şi o anume preferinţă
spre prezentarea personajelor figură întreagă şi
nu semifigură. Precizăm că până în deceniile opt
- nouă ale secolului, aceste variante au vizat
doar personajele din icoanele laterale şi reamintim aici icoana Arhanghelului Mihail de la
Partoş, cele ale Sfinţilor Nicolae şi Ioan Boteză
torul de la Ofseniţa, ale Arhanghelului Mihail şi
Sfântului Ioan Botezătorul de la lvanda, cca a
Arhanghelului Mihail de la Jebel.
Icoanele cu fondul înstelat, cu iconografia lor
tradiţională şi cu limbajul stilistic adesea arhaic,
par să indice opţiunile unor comunităţi săteşti
tradiţionale, a căror memorie colectivă a păstrat
amintirea unor motive având origine bizantină
îndepărtată în timp, cum este cel al fundalului
înstelat, al fundalului colorat 37 şi al personajelor
simbolice, o opţiune evidenţiată de interpretarea
geometrică a volumelor. Presupunem că la baza
acestor lucrări, cu analogii strânse de natură
iconografică şi stilistică au stat un număr mic de
modele. Ele provin de asemenea din Ţara
Românească, dar credem că au pătruns în Banat
dinspre Transilvania, prin intermediul unor zugravi transilvăneni sau a celor originari din Ţara
Românească reprezentanţi ai stilului postbrâncovenesc. Optăm pentru această sursă deoarece
fundaluri colorate şi înstelate apar frecvent în repertoriul stilistic al zugravilor valahi care au lucrat în Transilvania sau la zugravi transilvăneni
care au avut contacte directe sau indirecte (intermediate de zugravi valahi) cu Ţara Românească.
Spre susţinerea acestei ipoteze de lucru cu
referire directă la cromatica şi la decorul
fundalurilor invocăm o icoană a Pantocratorului,
denţă românească, aceeaşi

37

Motivul fondului înstelat este arhaic. Astfel apare în
tema Răstignirii Domnului la o icoana bizantină cu dublă
fată, datată în secolul al X-lea, simbolizând triumful crucii
,,Î~păratului gloriei". Fondul divers colorat al acestui
grup de icoane dar mai ales fondurile roşii (fără stele) au
precedente în pictura bizantină şi rusească, în cea din
Macedonia (secolele XIV-XV) şi în cea moldovenească, la
icoane datate între mijlocul secolului al XVI-iea şi
mijlocul celui următor; Acheimastou - Potamianou 1998.
Cat.1: Efremov 2002. 104-105: Pârvulescu 2006 a. 36.

12:

datată

în deceniul cinci al secolului al XVIII-iea,
lui David de la Curtea de Argeş care
prezintă analogii stilistice cu cele din Banatul
muntos: fundalul intens colorat cu ocru, caracterele literelor inscripţiei şi în mod special schema
personajului, a drapajelor a decorului de pe veş
minte38. Utilizarea fundalurilor intens colorate îşi
găseşte însă analogii şi la lucrări executate de
zugravi români în Banatul istoric. Mentionăm
icoanele Pantocratorului şi Înaintemergătorului,
având fundalul intens colorat cu roşu-roz, realizate
de Nedelcu şi Şerban Popovici pentru iconostasul
bisericii din Ostrovo (Serbia) în anul 1746 39 .
Între posibilele surse ale ceri mii înstelate pot
fi invocate şi alte influenţe transilvănene, din
zona picturii de icoane şi din cea a picturii monumentale. Din prima categorie pot servi drept
exemplu o icoană a Maicii Domnului cu pruncul
semnată de Popa Ivan şi de Nistor zugrav, în
anul 1720 40 sau o icoană a Pantocratorului
semnată de acelaşi Popa Ivan din Răşinari 41 • Din
cea de-a doua categorie menţionăm fundalurile
instelate practicate de zugravul Gheorghe din
Făgăraş sau de Simeon Popa din Piteşti, activ în
Hunedoara şi atestat şi în Banat 42 .
Alte analogii în limbajul stilistic pot fi depistate la modelele de facies. Figura Maicii
Domnului „leleusa" de la Ofseniţa (Cat. 28),
este o variantă „îndulcită" a icoanei transilvă
neane a Maicii Domnului cu pruncul
„Miluitoare", datând din anul 1743 43 .
La icoanele Pantocrator şi Sfântul Ioan
Botezătorul de la Turnu-Ruieni (Cat. 33,34) sunt
detectabile şi influenţe directe ale unor modele
(izvoade) de zugrăvie. Tunicile personajelor
invocate au drapajele redate grafic cu cromatică
puţin obişnuită, bazată pe griuri şi pe negru. O
gamă cromatică aproape identică, cu laviuri cu
tuş şi acuarelă gri şi ocru, a fost folosită la

atribuită

3

Porumb 2003, 121, fig. 58.
MmrnHOBHh - JosHh 1958, 130-133; Pârvulescu 2006 a,
40, nota 14; 47, nota 9.
"'Porumb 2003, 43, fig. 29.
41
Porumb 2003, fig. 94.
H Reprezentant al stilului postbrâncovenesc Gheorghe din
Făgăraş a lucrat în Hunedoara la Streisângeorge, în anul
1743. În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-iea
zugravul Simeon Popa din Piteşti, stabilit în Hunedoara a
folosit frecvent fundalurile colorate şi înstelate în special
la lucrări de pictură murală; Porumb 2003, 122,
fig_.54,56; 134, fig.126, 133.
H ln colecţia Muzeului de Artă din Timişoara, inv. PMT
985; icoana provine din biserica veche a satului Sinteşti
(Timiş) şi i-a fost atribuită lui Iacov din Răşinari:
Pârvulescu 1994, 465, cat.4; Pârvulescu 1997, 13, fig. I O;
Pârvulescu 2002, 25-26, cat.6; Pârvulescu 2004, 16, cat.
13; Pârvulescu 2006 b 30, fig.38; cu titlul de icoană
transilvăneană: Efremov 2002, 154, cat.167, fig. 304.
•

39

modelul ("izvod") al Maicii Domnului cu
pruncul din caietul de modele din Ţara
Românească. 44 .

Icoanele de la Lăpuşnic (Timiş) (cat 42, 43),
respectiv cele cu provenienţa necunoscută ( cat
40,41) se înscriu în acelaşi orizont iconografic 45
dar din punct de vedere stilistic sunt mai
indepărtate de modelele postbrîncoveneşti,
indicând realizarea lor într-un atelier local.
Fundalul împărţit în două registre cromatice,
redate cu roşu vermillon şi cu albastru are
transparenţa picturii în frescă.
Icoanele de la Bodrog semnate în anul 1762
de Ştefan Teneţchi (Cat.44-45) şi cele cu autor
neidentificat (Cat. 46 - 47) sunt semnificative
prin îmbinarea iconografiei tradiţionale cu
limbajul stilistic occidental. Fundalurile de aur
sau aurite (la Ştefan Teneţchi), decorate din
abundenţă cu motive preponderent vegetale
incizate, de tradiţie bizantină, au fost utilizate în
pictura din teritoriul Patriarhiei de la Sremski
Karlovac doar după jumătatea secolului al
XVIII-iea, prin intermediul Ucrainei 41'.
Analiza acestui eşantion de lucrări care
acoperă cronologic aproximativ trei decenii ghidându-ne doar după reperul cronologic cert
al icoanei Arhanghelului Mihail de la Partoş relevă faptul că starea provinciei de după 1718,
a determinat o emulaţie deosebită a manifestă
rilor de spiritualitate a comunităţilor ortodoxe
plurietnice din Banatul istoric, comparabilă cu
cea din Transilvania şi din Patriarhia de la
Sremski Karlovac. În domeniul imaginii artistice influenţele evidenţiate deja ale picturii
" În patrimoniul Muzeului de Artă din Timişoara, i nv.
PMT 1366; Pârvulescu 1992, 135, Cat.44 r; Pârvulescu
1997, 13, fig. 11; Porumb 2003, 48
5
' În colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei se află şi alte două
icoane lucrate după acelaşi model ca şi cel al „leleuselor''
de Ofseniţa şi de la Dejan. Nu li se cunoaşte provenienţ}l,
deoarece au făcut parte dintr-o colecţie particulară. ln
urmă cu câteva decenii au suportat intervenţii de restaurare destul de puţin inspirate. Posibilităţile noastre de analiză sunt limitate de aspectul lor actual. Cea dintîi icoană,
cu nr. inv. 6058, poartă tilul „leleusa''. Personajele sunt
redate pe fundal împărţit în două registre cromatice. În
starea sa actuală icoana se remarcă prin dominanta grafică
a interpretării volumelor. Acestea sunt geometrizate şi evidenţiate pregnant cu gri-uri închise sau cu negru. Contururile sunt fine, redate cu negru. Cea de-a doua icoană cu
nr.inv. 6503, nu conţine titlul Eleusa. Este realizată după
acelaşi model dar asocierea complementarelor roşu şi
verde, motivele florale ocru aplicate cu şablon pe veşmin
tele Maicii Domnului şi ale pruncului indică influenţe ale
ornamenticii postbrâncoveneşti.
4
r. În pictura de icoane din Moldova decorul incizat a fost
folosit în secolul al XVI-iea, în epoca lui Petru Rareş iar în
Ţara Românească în epoca lui Matei Basarab; Efremov
2002, 53, 85.
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postbrâncoveneşti se conturează cu mai mare
claritate. Astfel în câmpia Banatului printre
primele modele utilizate de pictori veniţi din
Ţara Românească au fost cele inspirate de
iconografia triumfală a personajelor tronând, cu
tradiţie veche de un secol în Ţara Românească 47 •
Fundalurile roşu-roz, nimburile profilate şi
decorate cu motive vegetale, trimit la surse
greceşti athonite intermediate tot de pictorii
proveniţi din Ţara Românească. Este posibil ca
pictorii purtători ai acestor modele să fi venit în
Banat dinspre Oltenia, cu ocazia colonizărilor
imperiale dinspre Valahi a Mică.
Numărul mare de icoane împărăteşti cu
iconografie tradiţională, cu fundaluri colorate şi
instelate răspândite pe teritoriul Banatului
istoric în general şi în partea sa de răsărit în
special este probabil datorat unor modele care sau bucurat de mare popularitate începând din
deceniul cinci al secolului al XVIII-lea. Credem
că este vorba şi în acest caz de modele româneşti, preluate de astă dată dinspre Transilvania.
Între acestea pot fi recunoscute influenţele lui
Grigorie Ranite şi a unor zugravi transilvăneni
care i-au fost ucenici şi ne gândim la Iacov din
Răşinari, prezumtiv autor al icoanei Maica
Domnului Miluitoare de la Sinteşti • Observaţiile noastre relativ la probabila lor sursă de inspiraţie valahă, vehiculată pe filieră transilvă
neană, nu diminuează aprecierea reputatului cercetător Alexandru Efremov care le-a considerat
„specifice Banatului". Particularităţile de ordin
stilistic invocate de autor, ţinând de expresivitatea personajelor şi de calitatea cromaticii, privesc în mod special icoanele elaborate în Banatul de răsărit. Sunt indicii probabile ale activităţii unor mici ateliere de zugrăvie locale , care
au „personalizat" modele aflate în circulaţie.
Pe câtă vreme icoanele împărăteşti configurează influenţele care s-au exercitat în Banat în
deceniile imediat următoare instituirii ocupaţiei
austriece, rămân încă neelucidate aspectele imaginii religioase din epoca precedentă, iar iconostasul de la Partoş, cu posibilele sale influenţe stilistice moldoveneşti constituie un asemenea
exemplu 49 .
48

7

Efremov 52.
"A se vedea nota nr. 42.
<• Indicii ale unor posibile influenţe moldoveneşti, cel
puţin în primele decenii ale secolului al XVIII-iea, sunt
~testate în Banatul de Severin în actualul judeţ Mehedinţi.
ln colecţiile Muzeului din Turnu Severin se păstrează un
caiet de modele din anul 1719, aparţinând zugravului
moldovean Ursul Beldiman care conţine un pachet de
schiţe ale icoanelor Dodecaerton destinate unei comenzi
de pictură de iconostas; Bălăceanu 2002. 97-113.
'
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CATALOG
1. Sfântul Nicolae primind Însemnele episcopale
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, sfârşitul secolului al XVII-iea?
Provenenienţă: biserica mânăstirii din Cebza
(Timiş)

Tempera pe lemn; ramă sculptată pe fond
L: 620 mm; LA: 370
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
986
Este o lucrare cu dimensiuni mai mici decât cele
obişnuite icoanelor împărăteşti şi cu formă
trapezoidală.

Portretul figură întreagă al sfântului este
profilat pe fond roşu-vermillon suprapus peste
un fundal albastru-gri. Pomeţii obrajilor, părul şi
barba sunt desenate fin cu alb. Umbre uşoare cu
brunuri îi reliefează trăsăturile deosebit de
realizate. Desenul trupului îi relevă caracterul
simbolic. Sacosul are cădere simplă lipsită de
obişnuitele drapaje şi este marcat doar prin linii
de contur. Cromatica sa este plată, redată cu
albastru-gri, încălzit de cruci albe şi roşii.
Omoforul îngust este redat cu aceleaşi culori. În
partea dreaptă la brâu poartă bederniţă.
Portretele în miniatură ale lui Isus oferind
Evanghelia şi al Maicii Domnului cu brâul, sunt
aşezate pe două patrate suprapuse formând un
octogon. Caracterul lor simbolic este evidenţiat
de dimensiunea mare a capului în raport cu
trupul. Umbrele feţelor sunt identice cu cele de
pe figura sfântului. Veşmintele au drapajul
geometric redat cu tonuri deschise ale culorii de
fond şi cu alb.
Aspectul său general arhaic ne îndreptăţeşte
s-o atribui ni unui atelier local, poate mânăstiresc
şi s-o atribuim sfârşitului de secol al XVII-iea.
Restaurată la laboratorul de restaurare al
Muzeului de Artă Timişoara, restaurator:
Camelia Crişan Matei.
Bibi.: Pârvulescu, 2002, 48, Cat.44; idem 1994, 475,
Cat.29.

2. Sfântul Nicolae pe tron primind Însemnele
episcopale
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, 1740 (datată prin analogie cu
Arhanghelul Mihail, MNAR; inv.1158/4808)
Provenenienţă: Paraclisul mânăstirii din Partoş
(Timiş)

Tempera şi foiţă de aur pe pânză maruflată pe
lemn; ramă sculptată pc fond cu denticuli
L: 780 mm; LA: 54 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 4617
Din grupul icoanelor împărăteşti ale iconostasului bisericii Paraclis a mânăstirii din Partoş,
s-au păstrat doar icoanele laterale ale sfântului
Nicolae şi. cea de hram a Arhanghelului Mihail5°.
Detaşându-se de fundalul de aur sfântul Nicolae,
cu ornate episcopale şi mitră, binecuvintează şi
ţine în mâna stângă Evanghelia.
Este aşezat pe un tron aurit cu formă eliptică,
decorat din abundenţă cu motive vegetale şi
geometrice reprezentate prin rozete, vrej şi
frunză de acant stilizate şi reţea romboidală.
Sfântul îşi sprijină picioarele pe un supedaneum.
De-o parte şi de alta a sa, portretele semifigură
ale lui Isus oferind Evanghelia şi al Mariei
oferindu-i omoforul, fac aluzie la Minunea de la
Niceea şi investirea sa ca şi Episcop în oraşul
Mira din Licia.
Proporţiile personajelor cu capetele mai mari
decât trupurile, le evidenţiază caracterul simbolic, tradiţional. Dincolo de această intenţie manifestă, caligrafia faciesurilor şi în special a figurii
sfântului Nicolae şi grija pentru detaliu, atestă
mâna unui zugrav cu „şcoală" de pictură. Rafinamentul cromatic, rezultat din asocierea aurului cu roşul-vermillon, cu punctări de verde de
China şi albastru-ultramarin, îi oferă lucrării eleganţa rafinată, dominată de decorativ, specifică
picturii brâncoveneşti şi celei de tradiţie brâncovenească. Din acest punct de vedere icoana de la
Partoş, are analogii cu cea de la Povergina 51 •
Bibi.: Pârvulescu 200 I, cat.1 . 22-23; Porumb 1998,
280-281, 320; Dobjanschi - Iancovescu el a/ii 1993. 129;
JoaaHOBHh - Wei!MHh el a/ii 1991, 26.

3. Bunavestire
Matei, Luca

şi Evangheliştii

Ioan, Marcu,

Uşi împărăteşti

Atelier neidentificat, influenţe moldoveneşti, pe
la 1700?
Sculptură pe fond albastru ultramarin în relief
plat, cu foiţă de aur
Pictura: tempera şi foiţă de aur
L: 1430 mm; LA: 820 mm
În biserica Paraclis a mânăstirii din Partoş
(Timiş)

Prin decorul său sculptat, uşile împărăteşti
din biserica Paraclis a mânăstirii din Partoş au
foarte puţine analogii cu mobilierul liturgic
existent în Banat. Câteva dintre elementele sale
decorative apar în anul 1743 (Cat.8) la uşile
împărăteşti ale iconostasului bisericii sârbe din
Ofseniţa.

La primă vedere, decorul sculptat pe fond, în
relief plat este aglomerat iar compozitia se
citeşte cu dificultate. În realitate s~hema
compoziţională pe bazează pe vrejul meandric,
cu traseu ascendent lizibil la extremităţile
inferioare şi superioare ale valeţilor. Şipca de
închidere cu profil semicircular, are decor cu
vrej de frunză de acant. Un chenar roşu, închide
părţile laterale ale uşilor.
Tehnica utilizată, schema compoziţională şi
ornamentele vegetale preluate din repertoriul
oriental, relaţionează concepţia sculpturii de pe
uşa de la Partoş, de cea semnalată la iconostase
moldoveneşti din prima jumătate a secolului al
XVII-lea. Analiza comparată a tutoror fragmentelor care s-au păstrat din acest iconostas constând în fragmentul de arhitravă şi în special
din cruce şi din maienii - trimite la repertoriul
ornamental utilizat în Moldova , inclusiv în cea
de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea 52 .
Icoanele componente ale temei Bunavestire
sunt plasate la nivelul ochilor la limita jumătăţii
inferioare a uşilor. Au formă de dreptunghi
alungit, terminat în partea superioară în acoladă
triplă. Chenarul este sculptat cu motivul frânghiei răsucite. În jumătatea superioară a uşilor în
icoane de dimensiuni mici cu chenare de frânghie răsucită şi acoladă au fost pictaţi regii profeţi David şi Solomon. Calităţile stilistice deosebite ale picturii, caracterul său festiv, datorat
dominantei cromatice de roşu şi foiţă de aur, o
includ în categoria celor elaborate sub influenţa
modelelor de „şcoală". Detalii ţinând de tipologia figurilor sau a drapajului, o relaţionează cu
lucrări cu influenţe greceşti provenite din cea
de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea, diferenţiind-o net de pictura celor două icoane
împărăteşti din anul 1740.
Bibi.: Pârvulescu 2001, 22; Porumb 1998, 280

4. Deisis
Icoană împărătească

Nedelcu zugrav Popovici, 1741
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica de lemn din Banloc
(Timiş)

Icoana se află în present în custodie la Muzeul Naţional
de Artă al României, a se vedea nota nr.12.
" În colecţia Muzeului de artă din Timişoara; a se vedea
nota nr. 26.
'

0

52

Sabados 2002, 97-104, 99; Sabados 1985, 70, 77.

389

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

Tempera şi

foiţă

de aur pe lemn; ramă suprapusă
aur
L: 940 mm; LA: 685 mm
Semnătură: în st. şi dr. jos cu chirilice:
Nedelcu zug. Popovici; datare cu cifre arabe:
1741
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, Inv. 4593
roşu-vermillon şi

Din iconostasul bisericii de lemn din Banloc
s-au păstrat icoanele centrale pictate în
anul 1741 de zugravul bănăţean Nedelcu
Popovici.
Pe fundalul împărţit în cele două registre,
albastru al cerimii şi verde al pământului,
anturat de intercesori, Isus, cu ornate arhiereşti
bogate şi mitră, binecuvintează şi ţine Evanghelia deschisă în mâna stângă. Capul său oval
rotunjit subliniat de barba scurtă, uşor supradimensionat faţă de trup, are chiar şi la această lucrare timpurie, expresivitatea specifică personajelor lui Nedelcu Popovici. Linia ochilor uşor
descendentă spre colţuri dar mai ales cearcănele
duble, adânci, induc starea de melancolie şi de
tristeţe profundă, specifică portretelor din epoca
(Timiş)

brâncovenească şi postbrâncovenească.

Ca şi la icoana pandant a Maicii Domnului cu
pruncul, Isus Mare Arhiereu, este aşezat pe un
tron aurit, masiv, cu repertoriu decorativ vegetal
şi geometric, care are analogii strânse cu
tronurile sfinţilor Nicolae de la Partoş (Cat.3 ) şi
din icoana de la Povergina. Sacos-ul său albastru
presărat cu flori de aur, omoforul roşu, avânduşi rapeluri cromatice la pernele tronului, roşul
vermillon al maforionului Fecioarei Maria,
verdele de China al tunicii Înaintemergătorului,
în ton plat, accentuează festivismul imaginii,
înscriind-o între cele mai bune exemple de
creaţie postbrâncovenească din Banat.
Bibi.: Pârvulescu 2006 a. 36-37, 132-133; Efremov
2002.149-150, Cat.158; Porumb 1998, 30; Mureşianu
1973, 34, Cat.14.

iconografic al Maicii Domnului Nikopeca. În
această ipostază Maica Domnului şi copilul Isus
sunt văzuţi frontal iar acesta din urmă
binecuvintează, ţinând braţele larg deschise.
Este aşezată pe tron şi înconjurată de
Arhanghelii Mihail şi Gavril. Atributele
complementare reprezentate prin cei doi
arhangheli şi coroana îi indică statutul de
Impărăteasă a Cerurilor şi Stăpână a Îngerilor.
Nedelcu Popovici a reluat acest tip iconografic
(mai puţin atributul de Impărăteasă a Cerurilor)
la icoana Maicii Domnului cu pruncul pictată în
anul 1749 pentru biserica din Câinie (Cat. l O).
Ca şi la icoana pandant Deisis, desenul
ochilor încercănaţi, cu linie descendentă,
imprimă personajelor expresia caracteristică
personajelor din epoca brâncovenească şi
postbrâncovenească, prin care zugravul şi-a
personalizat portretele între contemporani. Pe
fundalul împărţit în două registre, cel al cerimii
şi cel terestru, portretul grav al Maicii
Domnului, cu veşmintele pictate cu roşu şi
verde, cu volume redate prin linii frânte, cercuri
şi elipse, contrastează cu exuberanţa decorativă
a tronului. Masiv, impunător, acesta conţine, cu
mici diferenţe (vizibile la spătar), repertoriul
ornamental, vegetal şi geometric pe care
zugravul l-a folosit şi la icoana pandant, alcătuit
în principal din vrej şi floare de acant şi reţea în
linii drepte.
Bibi.: Pârvulescu 2006 a. 36-37, I 32-133; idem 1997.
18, fig.21; Efremov 2002. 149-150, Cat. 159; Porumb
1998. 30; Mureşianu 1973, 40, Cat.101.

6. Sfântul Nicolae Mare Arhiereu
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Nedelcu Popovici ?, deceniul
cinci secolul al XVIII-iea
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica sîrbă de lemn din Ofseniţa
(Timiş)
ramă suprapusă

cu chenar

5. Maica Domnului cu pruncul pe tron

roşu

Icoană împărătească

L: 935 mm; LA: 690 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sîrb,
inv. 696

Timişoara,

Tempera pe lemn;
Nedelcu zugrav Popovici, 1741 (atribuită şi
datată, prin analogie cu inv. 4593)
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica de lemn din Banloc
(Timiş)
şi foiţă de aur
suprapusă, roşu-vermillon şi

Tempera

pe lemn;
aur

ramă

L: 935 mm; LA: 700 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei,

inv. 4592

Icoana Maicii Domnului cu pruncul, cea dea doua icoană de la Banloc, ilustrează tipul
390

Purtând veşmintele arhiereşti, crucea şi
Evanghelia în mâini, sfântul Nicolae prezentat
frontal, figură întreagă, se profilează pe fundalul
alcătuit din cerimea albastră şi din registrul
terestru de culoare verde. La linia orizontului
presărat cu vegetaţie măruntă, a fost intercalat
un registru în tonuri de roz. Interpretarea
neconvenţională a „luminii necreate" prin
intercalarea fâşiei intermediare între pământ şi

cerime, este atestată la icoane semnate de
Nedelcu Popovici, începând de la Banloc în anul
1741, respectiv la icoane atribuite lui Şerban
Popovici şi realizate probabil pe parcursul
deceniului cinci al secolului .
De-o parte şi de alta a sfântului, semifigurile
lui Isus oferindu-i Evanghelia şi al Mariei oferindu-i omoforul, indică varianta iconografică a
temei. Selectarea acestei ipostaze după care
personajul a fost prezentat figură întreagă şi nu
semi figură, are analogii în icoanele împărăteşti
ale sfântului realizate pe la jumătatea secolului
al XVIII-lea pentru iconostasele bisericilor din
Jafa-Tomic (Serbia) şi Jebel (Timiş), între anii
1750 şi 1755, zugravi fiind în ambele cazuri
Nedelcu şi Şerban Popovici 53 .
În interpretarea stilistică, tipologia personajelor cu capete uşor supradimensionate faţă de
trupuri îşi găseşte analogii la lucrări semnate de
Nedelcu Popovici la Banloc (Cat. 4, 5) la Câinie
( Cat. 9-12) şi la Jebel. Ornamentele repartizate
pe sacos, paspolurile de la gât, de la manşete de
la poale şi de pe încălţări, respectiv cele de pe
mitră şi pe Evanghelie, alcătuite din împletitură,
butoni, decor floral stilizat aplicat cu şablonul,
se înscriu în repertoriul familiar zugravilor
români atestaţi în Banat.
Ipostaza iconografică pledează pentru
realizarea lor în deceniul cinci al secolului. În
ceea ce îi priveşte paternitatea, înclinăm să i-o
atribuim zugravului Nedelcu Popovici.

familia portretelor Înaintemergătorului pictate
de Nedelcu Popovici la Vinga în anul 1743, de
Nedelcu şi Şerban Popovici în anul 1746 la
biserica din Ostrovo (Scrbia) 54 şi probabil de
Şerban Popovici la Ivanda în deceniul cinci al
secolului al XVIII-lea. Cele mai apropiate
analogii de ordin iconografic le are cu icoana de
la Ostrovo. Interpretarea stilistică o plasează
însă în grupul celor de la Vinga şi Ivanda. La
Ostrovo, imaginea sfântului este construită pe
asocierea roşu-vermillon la fundal, cu verdemăsliniu, la vegetaţie şi la tunică. La celelalte
lucrări, o linie de orizont marcată cu tonuri de
roz şi cu vegetaţie măruntă separă registrul
celest redat cu albastru de cel terestru. Trăsă
turile feţei sfântului sunt la rându-le extrem de
apropiate ca şi interpretare evidenţiind repetarea
aceluiaşi model. Poartă veşmântul caracteristic
din blană de capră şi tunica lungă, de culoare
brun, combinat cu verde-măsliniu. Drapajul
acesteia este geometric, alcătuit din elipse şi din
cercuri. Accentele d~ aur sunt puţine, apar la
aureolă şi la aripi. In absenţa semnăturii pe
icoana de la Ostrovo, cu care această lucrare
manifestă cele mai multe analogii de ordin
iconografic, propunem drept autor pe Şerban
Popovici, ale cărui lucrări se disting de cele ale
contemporanului său Nedelcu Popovici pnn
trăsăturile blânde ale personajelor pictate.

Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 35-41, 131-137; Pârvulescu
200 I, 24-25; Porumb 1998, 272; JosaHOBHn - We!lMHn et
alii 1991,28.

8. B11navestire
Matei, Luca

7. Sfântul Ioan Botezătorul Îngerul Deşert11l11i
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Nedelcu Popovici, Şerban
Popovici ?, deceniul cinci secolul ai XVIII-lea
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ofseniţa
(Timiş)

Tempera pe lemn;

ramă suprapusă

cu chenar

roşu

L: 935 mm ; LA: 700 mm
Vicariatului Ortodox Sîrb,
inv. 693

Colecţia

Sfântul Ioan

Botezătorul

Timişoara,

este prezentat

figură întreagă, frontal, înaripat. În mâna stângă

are un rotulus desfăşurat iar mâna dreaptă
schiţează gestul binecuvântării. Pe un potir aflat
la picioare este aşezat simbolul martiriului,
capul tăiat. Iconografia temei înscrie icoana în

Bibi.:

Pârvulescu 2006 a, 35-41, 131-137.

şi Evangheliştii

Ioan, Marcu,

Uşi împărăteşti

Pictura: Gheorghe Ranite, Nedelcu Popovici (?),
1743, atelier bănăţean
Sculptura: Stan, atelier neidentificat
Provenenienţa: biserica sîrbă din Ofseniţa
(Timiş)
Sculptură pe fond în relief plat, cu foiţă de aur
pe fond albastru ultramarin şi chenar roşu;
pictura cu tempera şi foiţă de aur
L: 1320 mm; LA: 870 mm
Semnătura sculptorului: Stan , în dr. jos, pe
chenarul icoanei Evanghelistului Luca
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
Inv.690
Uşile împărăteşti ale iconostasului bisericii
sârbe din lemn de la Ofseniţa constituie alături
de cele de la Partoş (Cat. 3), exemple de de componente ale iconostasului realizate în tehnica
sculpturii de fond.
5
'

~3

nepublicată

Pentru icoanele de la Ostrovo (Serbia): a se vedea nota

nr. 35.
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Realizat în relief plat şi aurit, decorul li se
pe fondul albastru ultramarin. A fost
distribuit simetric pe cei doi voleţi şi este compus din câte trei câmpuri decorative, care închid
icoanele Bunavestire şi cele ale Evangheliştilor.
Pe extremităţile laterale ale voleţilor a fost pictat
un chenar cu roşu vermillon.
Arhanghelul Gavril şi Maica Domnului din
tema Bunavestire sunt reprezentaţi în câmpul
superior al uşilor, în ancadramente cu decor în
acoladă. La rându-le evangheliştii au fost repartizaţi câte doi în ancadramente dreptunghiulare,
profilate simplu. Cele şase câmpuri ornamentale
care circumscriu imaginile pictate, sunt alcătuite
din vrej cu sens ascendent, cu flori, fruct de
granat şi flori de răsură şi cu vrej meandric cu
trifoi (?). Pe orizontală sunt separate prin vrejuri
alternative cu floare de granată şi cu frunză de
acant. Decorul coronamentului alcătuit de vrej
meandric cu flori de rodie şi cel de pe şipca de
închidere, cu decor din vrej de acant, este
identic cu cel de pe uşile uşile împărăteşti de la
Partoş. Pe rama profilată a imaginii Evanghelistului Luca este sculptat numele „Stan", pe care îl
considerăm autorul sculpturii iconostasului 55 •
Cele şase teme se înscriu în orizontul
tipologic şi stilistic al picturii realizate în Banat
în deceniile cinci-şase ale secolului al XVIII-lea
de către zugravi proveniţi din ateliere ale Ţării
Româneşti. Portretele celor patru evanghelişti
prezintă analogii stilistice cu icoanele apostolilor din iconostasul de la Szentendre (Ungaria),
unde sunt atestaţi documentar Nedelcu Popovici
şi Gheorghe Ranite 56 •
profilează

Bibi.: Pârvulescu 1996. I 06 : Joeattoe11h -Wem.11111 et
alii 1991, 28; Dumitrescu 1968. 25, 38-40

9. Deisis
Icoană împărătească

Nedelcu zugrav Popovici, 1749
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica de lemn din Câinie (Caraş
Severin)
Tempera pe lemn şi foiţă de aur; ramă suprapusă, roşu-vermillon şi aur
L : 620 mm; LA : 4 70 mm
Semnătura zugravului, datare şi inscripţie de
donator:

I 7491 Nedelko zugrav Popovici/ această icoană
au plătit Marian Toader.
Colecţia

Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT

970

" Pârvulescu 1996, I 04-106.
5
" Porumb 2003, 58: )lae11noe 1990, 60.
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Flancat de cei doi intercesori, Isus în veşmin
te arhiereşti este aşezat pe un tron cu repertoriu
decorativ bogat, care indică descendenţa din
modele brâncoveneşti cu utilizare largă inclusiv
în eyoca postbrâncovenească.
In interpretarea temei zugravul a folosit
schema de la Banloc din anul 1741 ( Cat. 2) şi
cea de la Vinga din anul 1743. Iconografia
personajului tronând, intrată în tradiţia Ţării
Româneşti, este susţinută de limbajul stilistic.
Acesta este vizibil îndatorat decorativismului
specific icoanelor din epoca brîncovenească şi
postbrîncovenească. Între aceleaşi coordonate
se înscriu şi portretele celor trei personaje,
având tipologia caracteristică celor din pictura
românească în epocile menţionate. În cazul lui
Isus, accesoriile vestimentare reprezentate prin
~oroană şi bederniţă îi conferă atributele de
Impărat şi Mare Arhiereu. Asocierea de culori
pure, roşu, albastru, verde şi foiţă de aur, decorul
abundent al tronului şi decorul floral al
veşmintelor lui Isus se înscriu în repertoriul
ornamental caracteristic zugravului.
Icoana a fost plătită în anul 1749 de Marian
Toader, pomenit alături de zugravul Nedelcu
Popovici în inscripţia notată la baza tronului. Ea
se înscrie între puţinele lucrări de autor
elaborate în prima jumătate a secolului al XVIIIlea, cărora li se cunoaşte şi comanditarul.
Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 36-37, 132, 133, fig.22;
idem 2006 a, 29-30, fig.8; idem 2002, 20-24, Cat.1; idem
200 I, 26-2 7, cat. 6. I; Porumb 1998, 305

10. Maica Domnului cu pruncul pe tron
Icoană împărătească

Nedelcu zugrav Popovici, 1749
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica de lemn din Câinie
(Caraş-Severin)
·
Tempera pe lemn şi foiţă de aur; ramă
suprapusă, roşu-vermillon şi aur
L: 620 mm; LA: 465 mm
Semnătura zugravului, datare şi inscripţie de
donator:
I 749 I Nedelko Popovici zugravi această icoană

au plătit lanăş Tulbure
Colecţia

Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT

977
Maica Domnului cu pruncul a fost reprezenNikopeea. Este aşe
identic în desen şi
ornamentică cu cel din icoana pandant Deisis.
Îndărătul său Arhanghelii Mihail şi Gavril, îi
indică atributul de Împărăteasă a cerurilor.
tată în varianta iconografică
zată pe un tron somptuos

Pruncul Isus în poz1ţ1e frontală, aşezat pe
genunchii Maicii Domnului, binecuvintează cu
ambele mîini.
Compoziţia est~ simetrică, ca şi la imaginea
pandant a lui Isus . In construcţia personajelor şi
în special a figurilor acestora se regăsesc
elemente ale „portretului" din epoca brâncovenească, pe care zugravul le-a utilizat la
personajele sale. Înscriindu-se în categoria
portretelor simbolice tradiţionale, figurile sale
au aer sever. Capetele sunt ovale, cu umbre
lunecate spre marginile feţei, ochii sunt
accentuaţi cu linie de contur, încercănaţi, linia
sprâncenelor este bine conturată, nasul este
prelung, subţire iar buzele strânse. Prin contrast,
cromatica este caldă şi se caracterizează prin
asocierea roşului cu albastru cu ocru şi cu foiţă
de aur, la tron şi la aureole. Ca şi pandantul său,
icoana Mariei cu pruncul ilustrează varianta
iconografică ( cea a personajelor aşezate pe
tron) intrată în tradiţia picturii din Ţara
Românească începând din secolul al XVII-lea.
Prin iconografie şi prin limbajul stilistic marcat
de decorativismul caracteristic stilului brâncovenesc şi tradiţiei acestuia, icoanele principale
de la Câinie se înscriu în grupul celor de bună
tradiţie brâncovenească pictate de zugrav în anii
1741 şi 1743 la Banloc (Cat. 5) şi la Vinga
(Arad).
Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 36-37, 132, 133, fig. 21;
idem 2006 a, 29-30, fig. 7; idem 2002, 20-24, Cat.2; idem
2001, 26-27, cat. 6.2; Porumb 1998. 305; Medeleanu,
1986, 331-337.

11. Sfântul Nicolae Mare Arhiereu
Icoană împărătească

Nedelcu zugrav Popovici, 1749 (atribuit şi datat
prin analogie cu inv. PMT 970, 977)
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica de lemn din Câinie
(Caraş-Severin)

Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă suprapusă,
roşu vermillon şi aur
L: 620 mm; LA: 465 cm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
978
Sfântul Nicolae este prezentat frontal,
semifigură, binecuvântând cu dreapta, cu
Evanghelia închisă în mîna stânga. În stânga şi
în dreapta sa Isus cu Evanghelia şi Maica
Domnului cu omoforul indică tema .
La cea de-a treia dintre icoanele împărăteşti
de la Câinie, Nedelcu Popovici a optat pentru
prezentarea semifigură a Sfântului, respectând
astfel iconografia consacrată personajelor din

icoanele împărăteşti. Din punct de vedere
stilistic icoana păstrează caracteristicile
enunţate anterior, specifice personalităţii lui
Nedelcu Popovici. Este familiară tipologia
figurii, desenul ferm, expresia personajului şi
gama cromatică caldă rezultat al asocierii
complementarelor, roşu şi albastru la fundal şi
vestimentaţie, respectiv alb, ocru şi umbre brune
la carnaţie. Repertoriul decorativ reţinut, limitat
la ornamentele stilizate de pe sacos o particularizează faţă de icoanele principale ale iconostasului, legând-o de cea de-a doua icoană laterală, cea a Sfântului Ioan Botezătorul.
Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 36-37, 132, 133, fig.23;
idem 2006 a, 29-30, fig. 9; idem 2002, 20-24, Cat.3; idem
2001, 26-27, cat.6.3; Porumb 1998. 305.

12. Sfântul Ioan

Botezătorul

îngerul deşertului

Icoană împărătească

Nedelcu zugrav Popovici, 1749 (atribuit şi datat
prin analogie cu PMT 977)
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica de lemn din Câinie (Caraş
Severin)
Tempera pe lemn, aureola cu foiţă de aur; ramă
suprapusă roşu-vermillon şi aur
L: 615 mm; LA: 470 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
979
Sfântul este prezentat după iconografia
frontal, semifigură. Este înaripat, o
interpretare justificată de cuvintele lui Isus: „lată
eu trimit înaintea feţei tale pe îngerul Meu »
(Matei 11, 9-11 ). Capul tăiat, subdimensionat,
aşezat pe tipsie, aluzie la martiriul suferit se leagă
de redactarea iconografică târzie a temei
(Matei 14,8: Marcu 6,25,28). Portretul Înaintemergătorului se integrează şi din punct de vedere
stilistic în categoria celor de factură tradiţională.
Ca şi la icoana Sfântului Nicolae, cromatica este
reţinută. Cerimea a fost redată cu albastru plat,
tunica cu ocru, mantia cu verde oliv, iar aripile cu
brun roşcat. Cu toate că nu este semnată, icoana se
evidenţiază prin particularităţile limbajului stilistic ale iconarului Nedelcu Popovici.
tradiţională,

Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 36-37, 132, 133, fig.24;
idem 2006 a 29-30, fig. I O; idem 2002, 20-24, Cat.4; idem
200 I, 26-27, cat.6.4; Porumb 1998, 305.

13. Deisis
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Şerban Popovici?, deceniul
cinci al secolului al XVIII- lea
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ivanda
(Timiş)
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Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă cu semiove,
triplu profilată cu roşu şi foiţă de aur
L: 960 mm; 710 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb, Timişoara,
inv. 721
Având dimensiuni impunătoare, icoanele
din iconostasul vechii biserici sârbe
din Ivanda, se înscriu între lucrările de referinţă
pentru tipul de pictură practicată în Banat în
deceniile cinci şi şase ale secolului al XVIII-iea.
Prin concepţia sa compoziţională şi mai ales
prin elementele de limbaj stilistic, icoana Deisis
are analogii strânse cu cea realizată de Nedelcu
Popovici în anul 1743 pentru iconostasul
bisericii din Vinga (Arad).
Fundalul este împărţit în cele două registre
cromatice. Albastrul cerimii şi verdele intens al
pămânului sunt separate printr-o zonă intermediară, în tonuri vibrate de roz. Purtând ornate
arhiereşti excesiv decorate şi mitră, Isus, aşezat pe
tron, cu picioarele pe un supedaneum, binecuvântează şi ţine Evanghelia deschisă în mâna
stângă. Cei doi intercesori sunt aşezaţi îndărătul
tronului. Ornamentele aurii presărate pe sacos,
paspolurile de la gât şi de la manşete, modelul şi
decorul tronului, masiv cu braţe decorate cu vrej
de acant se înscriu în repertoriul decorativ utilizat
de Nedelcu Popovici în amintita icoană de la
Vinga dar şi la celelalte lucrări ale sale din
deceniul cinci al secolului al XVIII-iea.
Între cele două icoane sunt sesizabile diferenţieri doar în interpretarea portretelor celor
trei personaje, care nu transmit melancolia sau
dimpotrivă severitatea celor lucrate de Nedelcu
Popovici. Delicateţea care emană din trăsături
lor acestora poate fi relaţionată cu cea a personajelor din icoanele semnate de Şerban Popovici.
împărăteşti

Bibi: Pârvulescu 2006 a, 45, 141-142; idem, 2001, 3031; JoeaHoe11h -WenM11h et a/ii 1991, 28.

14. Maica Domnului cu pruncul pe tron
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Şerban Popovici ? , deceniul
cinci al secolului al XVIII-iea
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ivanda
(Timiş)

Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă cu semiove,
triplu profilată cu roşu şi foiţă de aur
L: 960 mm; LA: 715 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb, inv. 723
Icoana Mariei cu pruncul, cea de-a doua între
icoanele împărăteşti de la Ivanda ilustrează tipul
iconografic Hodighitria, tronând. Din acest
394

punct de vedere varianta aleasă de zugrav a fost
de Şerban Popovici în anul 1746 la
Ostrovo (icoană semnată şi datată) şi precedată
de cea de la Vinga din anul 1743, avându-l drept
autor pe Nedelcu Popovici.
Ca şi pandantul său, a avut probabil drept
model icoana Maicii Domnului cu pruncul,
realizată de de Nedelcu Popovici pentru
iconostasul bisericii din Vinga în anul 1743.
Interpretarea de la Ivanda este aproape identică cu cea de la Vinga. Păstrând fundalul compus
din cele trei registre pe care l-am remarcat la
icoana Deisis, Maica Domnului ţine pruncul Isus
aşezat pe braţul stâng, prezentându-l cu dreapta.
Arhanghelii Mihail şi Gavril aflaţi îndărătul
tronului şi coroana îi indică atributele de
Împărăteasa cerurilor şi Stăpâna Îngerilor.
Remarcându-se prin trăsăturile blânde şi
delicate ale feţei, Maica Domnului este aşezată
pe un tron impunător, al cărui model şi
repertoriu ornamental sunt identice cu cele ale
tronurilor pictate de Nedelcu Popovici la
icoanele de la Banloc şi de la Vinga în anii 1741
şi 1743. Nu lipseşte supedaneum-ul roşu cu
motivul apei.
Maforionul roşu bogat decorat cu motive
vegetale aurii presărate pe întreaga sa suprafaţă,
paspolurile de la gât şi de la manşete, dublate de
aurul tronului şi verdele uneia dintre pernele
acestuia, accentuează, prin contrastele cromatice
puternice, efectele decorative caracteristice picturii româneşti. Modul particular de interpretare a
fizionomiei, care se remarcă printr-o deosebită
delicateţe şi blândeţe, poate servi drept argument
în atribuirea acestei icoane unui alt zugrav decât
Nedelcu Popovici ale cărei figuri sunt mai aspre.
În virtutea acestor particularităţi icoana Maicii
Domnului putea fi realizată de Şerban Popovici,
colaboratorul apropiat al lui Nedelcu Popovici
după modelul icoanei de la Vinga.
pictată

Bibi: Pârvulescu 2006 a, 45, 141-142; idem, 200 I, 3031; idem, 1997, 18-19, fig.25; JoeaHoe11h - WenM11h el
a/ii 1991, 28.

15. Arhanghelul Mihail
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Şerban Popovici ? , deceniul
cinci al secolului al XVIII- lea
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ivanda
(Timiş)

Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă cu semiove,
triplu profilată cu roşu şi foiţă de aur
L: 960 mm; LA: 700 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
inv.722

Pe fundalul împărţit în trei registre cromatice, cerimea cu albastru, pământul cu verde
şi linia orizontului cu rozuri, Arhanghelul,
prezentat figură întreagă, frontal, înaripat, ţine
în mîini un potir şi spada şi calcă trupul seminud al necredinciosului. Tipologia feţei, un oval
îngustat spre bărbie, este identică cu cea a lui
Isus din tema Deisis. Veşmintele militare sunt
preţioase. Tunica sa scurtă, verde este paspolată
cu motive geometrice şi cu perle şi presărată cu
flori mărunte stilizate, aurii. Platoşa strînsă pe
corp, de culoare ocru auriu este garnisită cu
albastru- gri. În sfârşit tunica roşie petrecută pe
umărul stâng cu paspol roşu auriu, unduieşte la
spate. Ca şi la celelalte icoane de la Ivanda,
asocierile cromatice ale roşului cu verde şi ocru
şi foiţa de aur a aureolei, profilată pe cerime
includ portretul arhanghelului între cele marcate
accentuat de decorativismul de tradiţie brîncovenească.

În pictura din Banat, prezentarea Arhanghelului Mihail în această ipostază îşi are precedent
la icoana cu aceeaşi temă din anul 1740, din
iconostasul Paraclisului mînăstirii de la Partoş.
Bibi: Pârvulescu 2006 a, 45, 141-142; idem, 2001, 3031; Dobjanschi -lancovescu et a/ii, 1993, 129; JoeaHoe11h
- WeJTM11h el a/ii 1991, 28.

16. Sfântul Ioan Botezătorul
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Şerban Popovici ?, deceniul
cinci al secolului al XVIII- lea
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ivanda
(Timiş)

Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă cu semiove,
triplu profilată cu roşu şi foiţă de aur
L: 960 mm; LA: 710 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
inv. 724
Sfântul Ioan Botezătorul prezentat figură
frontal, înaripat ţine în mâna stângă un
rotulus desfăşurat şi în mâna dreaptă o cutie
închisă, decorată cu motive vegetale aurite.
Capul său tăiat, aşezat pe un potir de asemenea
aurit, este aluzie la martiriul suferit. Punerea în
pagină a temei este identică cu cea a Arhanghelului Mihail. O linie de orizont marcată cu
tonuri de roz şi cu vegetaţie măruntă separă
registrul celest de cel terestru. Pe acest fundal,
este construit portretul sfântului, care are
trăsături identice cu cele ale lui Isus din icoana
Deisis. Veşmântul de blană de capră şi tunica
lungă, verde petrecută pe umărul stând îi sunt
caracteristice. Spre deosebire de restul icoa-

întreagă,

nelor, cea a Sfântului Ioan Botezătorul este, prin
caracteristicile temei, mai puţin afectată de
decorativismul afişat al celorlalte. Verdele
măsliniu al tunicii sale, cu drapaj bogat redat
liniar prin elipse şi prin cercuri, este încălzit cu
ocru. Accentele de aur sunt puţine, dar vibrează
şi încălzesc albastrul plat al cerimii şi verdele
închis al pământului. Excepţie făcând trăsăturile
feţei şi expresia personajului, icoana Sfântului
Ioan Botezătorul reproduce cea de la Vinga,
confirmând faptul că iconarul de la lvanda,
probabil Şerban Popovici a copiat modelul
colaboratorului său.
Bibi: Pârvulescu 2006 a, 45, 141-142; idem 200 I, 3031; JoeaHoe11h -WeJTM11h et a/ii 1991, 28.

17. Arhanghelul Mihail
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Nedelcu Şerban Popovici,
după 1750
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica din Jebel (Timiş)
Tempera pe lemn, foiţă de aur, aureolă în relief;
ramă profilată cu chenar roşu
L: 955 mm; LA: 640 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 46 l l
Păstrând

parte concepţia compozide zugravul de la Ivanda, icoana
Arhanghelului Mihail provenind din biserica de
la Jebel, constituie un exemplu excelent al
„personalizării" temelor tradiţionale pe parcursul secolului al XVIII. Profilându-se pe fundalul
format din trei registre de culoare pe care l-am
remarcat şi la icoanele de la Ivanda, portretul
figură întreagă al arhanghelului este de la primă
vedere subordonat inadvertenţelor anatomice
care au marcat perioada postbrâncovenească.
Trupul îi este orientat profil trei-sferturi. Figura
are trăsăturile şi expresia feţei sp~cifice personajelor lui Nedelcu Popovici. In mai mare
măsură decât la alte lucrări, caligrafia buclelor,
trimite la modele tradiţionale. Corpul îi este
încorsetat în veşmântul militar, alcătuit din două
tunici suprapuse, platoşă şi mantie. Cele două
tunici, cea scurtă cu verde şi cea lungă alcătuită
din fâşii decorate cu motive florale cu roşu şi gri
ca şi mantia roşie sunt redate în mişcare. De
altfel aceeaşi idee este susţinută de poziţia
mîinilor, cea stângă ţinând sabia iar cea dreaptă,
balanţa dezechilibrată. Particularităţile de limbaj
stilistic şi aureola în relief, decorată cu motive
florale stilizate trimite la influenţe ale picturii
athonite din secolul al XVI-iea. Acest procedeu
străin de tradiţia locală, a fost utilizat de
Nedelcu Popovici la icoanele împărăteşti de la
în

bună

ţională propusă
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Vinga lucrate în anul 1743, la cele din iconostasul aceleiaşi biserici de la Jebel 57 şi de
Şerban Popovici în anul 1767, la icoanele
împărăteşti ale iconostasului de la Dej an. Având
drept indiciu tipologia portretului înclinăm să
atribuim lucrarea zugravului Nedelcu Popovici,
care a lucrat la Jebel împreună cu Şerban
Popovici între anii 1750-1752. Punerea în
pagină şi mai ales modelul aparte al tunicii pare
să fi fost reluat de Nedelcu Popovici la o icoană
a Arhanghelului datând de la începutul deceniului opt al secolului al XVIII-iea, aflată în
patrimoniul bisericii sârbe din Surian (Serbia).
Bibi.: )!(11ea11oe - KyHtth, 2002, 50, 111, Cat. 290;
Mureşianu 1973. 50, Cat. 243.

geometrice (octogon, acoladă) şi cu perle şi îşi
sprijină picioarele pc supcdancum. Isus şi Maria
in miniatură îi oferă Evanghelia şi brâul,
însemnele simbolice ale funcţiei arhiereşti.
Cromatica este alcătuită din alb, albastru, roşu,
foiţă de argint şi verde. Fundalul este împărţit în
două registre, redate cu verde deschis şi cu
albastru. La linia orizontului între cerime şi
registrul terestru a fost intercalată o zonă intermediară de culoare roz. Icoana se individualizează prin interpretarea personajului şi prin
utilizarea foiţei de argint.
Bibi.: Pârvulescu 2006 b, 29 fig. 6

19. Deisis
Icoană împărătească

18. Sfântul Nicolae Mare Arhiereu tronând,
primind însemnele episcopale
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica din Cerneteaz (Timiş)
Mijlocul secolului al XVIII-lea
Tempera pe lemn şi foiţă de argint; ramă
sculptată în grosimea blatului
L: 870 mm; LA: 670 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT

962
Icoana a fost donată Muzeului bănăţean în
anul 1929. A fost adusă de Ioachim Miloia cu
ocazia perieghezelor efectuate în acelaşi an,
împreună cea principală cu tema Isus tronând sK.
Sfântul prezentat frontal, binecuvintează şi
ţine în mâna stângă Evanghelia deschisă. Poartă
ornatele episcopale alcătuite din stihar albastru,
decorat cu flori aplicate cu şablon, cu paspol cu
perle, sacos alb cu flori stilizate albastre şi paspol cu perle, omofor, bedemiţă cu serafim. Figura îi este severă, sprîncenele arcuite, ochii apropiaţi, nasul subţire şi drept, urechile îndepărtate
de cap. Părul şi barba sunt caligrafiate îngrijit.
Este aşezat pe un tron cu structură dominant
geometrică, decorat cu motive vegetale,
57
Icoanele se află pe iconostasul de zid al bisericii din
Jebel (Timiş).
s• În raportul de activitate publicat în Analele Banatului se
precizează faptul că au fost donate muzeului patru icoane:
cele două împărăteşti cu temele Isus tronând şi Sfântul
Nicolae, un fragment dintr-o icoană cu tema Răstignirea şi
o icoană pe pânză cu Adormirea Maicii Domnului. Cu
toate că dimensiunile precizate de Joachim Miloia sunt
doar apropiate de cele ale icoanei Sfântului Nicolae,
apreciem că este vorba despre icoana analizată. Cea a lui
Isus tronând, probabil Deisis, nu mai apare în inventarele
muzeului din anul 1948; A.B.1929, 66, 72; Inventarele
1948, 68-79.
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Danciul Lepovici, 1759
Atelier bănăţean
Provenienţă : colecţie particulară
Tempera pe lemn şi foiţă de aur; ramă suprapusă
profilată, cu bandă exterioară roşie
Semnătură de zugrav şi datare cu alb pe
supedaneum: „ Cu mâna de ţârână a Danciului
Lepovici zug. 1759"
Titlul temei, sus cu alb: „DOMNU DOMNILOR
I ŞI ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR I MARELE
ARHIEREU I IC: XC
L: 750 mm; LA: 550 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 380
Atestat în Banat doar prin trei lucrări a căror
nu este cunoscută, Danciu Lepovici
se integrează în grupul zugravilor de la mijlocul
secolului al XVIII-iea, cu formaţie artistică
tradiţională dobândită probabil într-un atelier
local de pictură, cu influenţe po,_stbrâncoveneşti.
Isus tronând în postură de Impărat şi Mare
Arhiereu, este înconjurat de intercesori, Maria şi
Ioan Botezătorul. Personajele sunt proiectate pe
fundalul alcătuit din registrul cerimii redate cu
albastru uşor vibrat cu ton mai deschis şi cel al
terestru verde marmorat.
Optând pentru varianta triumfală a temei,
ilustrată frecvent în icoanele bănăţene până spre
sfârşitul deceniului şapte al secolului al XVIIIlea, zugravul a aşezat personajul principal pe un
tron de culoare ocru marmorat, cu forme
geometrice (trapez şi hexagon), având braţele
bogat împodobite cu o împletitură de vrej
vegetal cu motiv animalier şi cu perle. Spătarul
de culoare albastru-ultramarin, este la rându-i
decorat cu linii fine albe dispuse în reţea oblică.
Construcţia personajului, cu capul mai mare
decât trupul, poate fi indiciu de influenţe postbrâncoveneşti dar şi de respectare a prescriptelor tradiţionale legate de primatul figurii în
provenienţă

raport cu trupul. Independent de motiva ţii,
figura lui Isus are o personalitate deosebită.
Aproape rotundă, trăieşte prin expresia severă
rezultată din linia ascendentă a sprâncenelor,
apropiate de baza nasului, din privirea fixă şi din
ridurile adânci, umbrite din jurul gurii. Celelalte
elemente componente ale feţei sunt în proporţie
armonioasă cu ansamblul. Un joc discret de
umbre brune spre tîmple şi de-a lungul nasului,
barba brun-roşcat şi uşoara rumeneală a
obrajilor crează un portret care poate fi încadrat
la limita simbolismului tradiţional.
Sacos-ul albastru are paspoluri aplicate la gît,
la manşete şi la poale, decorate cu reţea oblică,
alternată cu ornament floral stilizat şi cu perle.
Pe suprafaţa sa au fost presărate flori stilizate.
Drapajul este redat grafic, alternând cu haşuri de
albastru-ultramarin. Omoforul, perna tronului şi
tunica de culoare roşie sporesc aspectul festiv al
imaginii. Cei doi intercesori, aflaţi îndărătul
tronului au trăsături identice. Ocrul tunicii şi
verdele măsliniu al mantiei Sfântului Ioan, maforionul Mariei, aureolele aurii, între care cea a
lui Isus este ornamentată prin incizie punctiformă, încălzesc albastrul fundalului şi accentuează
caracterul decorativ al icoanei.
Bibi; Porumb 2003, 126; idem 1998, 204;
1973, 34, Cat.16.

20.

Arhanghelul Mihail

şi

Mureşianu

Sfântul Ioan

Botezătorul îngerul deşertului
Icoană împărătească

Danciu Lepovici, 1759 (atribuită
analogie cu icoana de la Cat.19)
Atelier bănăţean

şi datată

prin

Provenienţă:colecţie particulară

Tempera pe lemn şi foiţă de aur; ramă suprapusă
profilată, cu bandă exterioară roşie
L: 800 mm; LA: 595 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei , inv. 1165/
6502
personaje, figură întreagă se
pe fundalul împărţit în două registre,
albastru al cerimii, verde al pământului.
Figura plină a Arhanghelului Mihail este
identică cu cea a lui Isus din icoana Sfântului
Nicolae semnată de Danciu Lepovici. Chipul
Sfântului Ioan Botezătorul având aceleaşi
trăsături, este marcat de viaţa sa ascetică prin
umbre rotunde repartizate pe pomeţii obrazului
şi prin cute adânci pe frunte.
Trupul surprins în acţiune al Arhanghelului,
cu sabia în mână, cu tunica fluturând, este
compensat de liniştea reflectată de trupul imobil
al Sfântului Ioan. Personalitatea antinomică a
Cele

două

profilează

personajelor, evidenţiată prin gestică este
prin cromatică şi prin drapaj. Cea
dinamică a Arhanghelului este evidenţiată şi
prin dominanta caldă a vestimentaţiei. Ocrul
platoşei, tunica scurtă cu combinaţie de negru şi
brun-roşcat, aripile albe cu brun- roşcat sunt
accentuate de roşul intens al mantiei cu drapaj
grafic. La veşmintele tradiţionale ale Sfântului
Ioan zugravul a alăturat albul atenuat cu brunroşcat cu verdele măsliniu al mantiei, cu drapaj
grafic şi cu accente de lumină în tonul deschis al
culorii de bază. Insistenţa asupra figurilor,
trupurile simbolice ale celor două personaje, dar
şi interpretarea stilistică includ icoana în categoria celor tradiţionale marcate de personalitatea puternică a acestui zugrav foarte puţin
cunoscut.
susţinută

Bibi.:

nepublicată.

21. Deisis
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Şerban Popovici?, deceniul
cinci al secolului al XVIII- !ea
Atelier bănăţean
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ivanda
(Timiş)

Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă cu semiove,
triplu profilată cu roşu şi foiţă de aur
L: 810 mm; LA: 630 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb, Timişoara,
inv. 726
În afara celor patru icoane împărăteşti inspirate de tradiţia iconografică a picturii din Ţara
Românească (Cat. 13-16), la biserica sârbă de la
lvanda s-au păstrat şi alte două icoane împă
răteşti, Deisis şi Maica Domnului cu pruncul pe
tron. Ele sunt de dimensiuni mai mici dar tehnica de prelucrare a ramei, având decorul sculptat
pe fond cu semiove şi profil dublu este familiară. Acest model de ramă pe care l-am semnalat şi
la celelalte patru icoane împărăteşti provenite
din aceeaşi biserică, a fost utilizat frecvent în
deceniul cinci la icoanele zugravilor români.
În acest caz Isus a fost prezentat în varianta
iconografică tradiţională, semifigură, în poziţie
frontală, binecuvântând şi cu Evanghelia
deschisă în mâna stângă. Este încadrat de
semifigurile de mai mici dimensiuni ale celor
doi intercesori. Proiectat pe cerimea albastru
plat, trupul său redat prin alăturări de elipse,
cercuri şi blicuri se înscrie în categoria redactă
rilor cu caracter simbolic. Ovalul rotunjit al feţei
şi trăsăturile blânde, elaborate se înscriu în
atmosfera specifică familiară personajelor
atribuite zugravului Şerban Popovici.
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Repertoriul ornamental este discret iar cel cromatic este limitat la roşu, albastru, alb şi la interventii minime de foită de aur utilizată la aureole.
Bibi.: JoeaHOBHh 19,97, 371; Jo0auo0Hh- llleJI"rnh et
alli 1991,28,29,fig. 9.

22. Maica Domnului cu pruncul
Icoană împărătească

Autor necunoscut, Şerban Popovici?, deceniul
cinci al secolului al XVIII- lea
Atelier bănătean
Provenienţă~ biserica sârbă de lemn din Ivanda
(Timiş)

Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă cu semiove,
triplu profilată cu roşu şi foiţă de aur
L: 820 mm; LA: 635 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb, Timişoara,
inv. 725
Icoana reia tipul iconografic al Maicii
Domnului Hodighitria, ipostază care pare să fi
dominat în icoanele bănăţene tradiţionale
dedicate acesteia. Este încoronată şi anturată de
Arhanghelii Mihail şi Gavril. Portretul i se
profilează pe fundalul ceriimii redate cu albastru
nevalorat. Ca şi la icoana pandant, sobrietatea
interpretării modelului este susţinută de gama
cromatică alcătuită din roşul stins cu blicuri
negre al maforionului, din accente de alb, din
albastrul rece al tunicii lui Isus şi din verdele
asociat cu roşu al veşmintelor arhanghelilor.
Ovalul rotunjit al figurii sale, blândeţea trăsă
turilor dar şi sentimentul de tristeţe pe care îl
trădează privirea, îi situează portretul în familia
celor de traditie brâncovenească, având analogii
apropiate cu' portretele elaborate de Şerban
Popovici, sau de un alt zugrav român din cercul
lui Nedelcu şi Şerban Popovici.
Ipostaza iconografică tradiţională după care
au fost reprezentate personajele celor două
icoane de la Ivanda este reprezentativă pentru o
bună parte a comenzilor de pictură de iconostas
venite din partea comunităţilor bănăţene şi
evidentiază mentalul traditional al comanditarilor. Limbajul stilistic cu i'nfluenţe ale picturii
postbrâncoveneşti se menţine în limitele
decorativismului moderat indicând posibilităţile
materiale modeste ale comunităţii comanditare.
În aceeaşi familie se înscriu icoanele de la Ecka
(Serbia) 59 , semnate de Şerban Popovici în anul
1744, cele de la Toager şi cele de la Gaiul Mic
aflate în colecţiile Arhiepiscopiei Timişoarei
(Cat.23, 25 ).
Bibi.: JoeaHOBHh 1997, 371.
59

}Ţ\Heattos -
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Ky;rnh 2002, 79.

23. Deisis
Icoană împărătească

Autor necunoscut, cercul lui Nedelcu Popovici ?
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-iea
Provenienţă: biserica de lemn din Toager
(Timiş)

Tempera pe lemn; ramă suprapusă, bicromă
(roşu şi ocru)
L: 890 mm; LA: 540 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei , inv. 1209 I
663
Din biserica veche a satului Toagcr, provin
icoanele împărăteşti principale, cu temele Deisis
şi Maica Domnului Hodighitria. Mai înguste
decât cele obişnuite, au fost desigur comandate
pe măsura unui iconostas de biserică sătească de
mici dimensiuni. Ele se înscriu în grupul celor
cu iconografie tradiţională care include lucrările
amintite de la ECka, Ivanda (Cat.17, 18) şi Gaiul
Mic (Cat.21, 22), ilustrând moştenirea, în forme
populare, a artei brâncoveneşti.
Prezentat frontal, semi figură, Isus binecuvintează cu mâna dreaptă şi ţine în stânga Evanghelia deschisă, cu text în limba română: „ Veniţi
blagosloviţi părintelui meu de moşteniţi împă
răţia„„ ". Este străjuit de-o parte şi de alta de
intercesori, de Maica Domnului şi de Sfântul
Ioan Botezătorul, prezentaţi de asemenea semifigură, cu trupurile ieşind dintre nori.
Profilată pe fondul albastru al cerimii, figura
sa însumează elementele ţinând de caracteristicile personajelor create de zugravii valahi activi
în Banat. Ovalul feţei, umbrit de barba scurtă,
nasul lung şi şi drept, umbrele roz-roşietice ale
carnatiei nu sunt suficiente pentru individualizare~ lucrării. Forma perfectă a sprâncenelor,
ochii încercănaţi, apropiaţi de baza nasului, cu
colturile lăsate, privirea senină şi expresia
meÎancolică, apropie personajul de cele create
de Nedelcu Popovici sau de unul dintre zugravii
din cercul său.
Bibi.:

nepublicată.

24. Maica Domnului cu pruncul
Icoană împărătească

Autor necunoscut, cercul lui Nedelcu Popovici ?
Atelier bănătean, mijlocul secolului al XVIII-iea
Provenienţă~ biserica de lemn dinToager (Timiş)
Tempera pe lemn; ramă suprapusă, bicromă
(roşu şi ocru)
L: 893 mm; LA: 540 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei , inv. 6682/
1210

În privinţa tematicii şi a limbajului stilistic,
cea de-a doua icoană împărătească de la Toager
se subordonează schemelor menţionate la
icoana pandant. Maica Domnului este reprezentată semifigură, în varianta iconografică
Hodighi tria, indicând spre pruncul ţinut pe
braţul stâng. De-o parte şi de alta a sa,
Arhanghelii Mihail şi Gavril îi subliniază
atributul de Maică a Îngerilor. Personajele sunt
proiectate pe cerimea albastru plat. Portretele
sunt interpretate unitar iar expresia feţelor se
înscrie în atmosfera lucrărilor posibil elaborate
în cercul zugravului Nedelcu Popovici. Gama
cromatică cuprinde culorile tradiţionale roşu,
albastru, alb, brun - roşcat. Interpretarea volumului trupurilor se menţine în limitele
simbolismului tradiţional. Drapajul geometric al
veşmintelor este redat cu linii frânte, cercuri şi
elipse. Ornamentele discrete, cu motiv geometric şi cu perle sunt repartizate la paspolurile
tunicilor şi la maforionul Mariei.
Bibi.:

nepublicată.

25. Deisis
Icoană împărătească

Autor necunoscut, cercul lui Nedelcu Popovici ?
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-lea
Provenienţă: biserica de lemn din Gaiul Mic
(Timiş)

Tempera şi foiţă de aur pe lemn; ramă suprapusă
L: 775 mm; LA: 575 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 4588

26. Maica Domnului cu pruncul
Icoană împărătească

Autor necunoscut, cercul lui Nedelcu Popovici ?
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-lea
Provenienţă: biserica de lemn din Gaiul Mic
(Timiş)

Tempera şi foiţă de aur pe lemn; ramă suprapusă
L: 775 mm; LA: 575 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 4587
Maica Domnului este reprezentată semifiîn varianta iconografică Hodighitria,
indicând spre pruncul ţinut pe braţul stâng. De-o
parte şi de alta a sa, sunt portretele miniaturale
ale Arhangheli lor Mihail şi Gavril. Personajele
sunt proiectate pe cerimea redată cu albastru. Ca
şi la celelalte icoane aparţinătoare acestui grup
de lucrări cu iconografie tradiţională, portretele
sunt interpretate unitar iar expresia feţelor se
înscrie în atmosfera lucrărilor posibil elaborate
în cercul zugravului Nedelcu Popovici. Interpretarea volumului trupurilor se înscrie în
limitele simbolismului tradiţional. Drapajul
veşmintelor este redat cu ajutorul blicurilor cu
traseu geometric. Gama cromatică alcătuită din
culorile roşu, albastru, alb, ocru, redate în ton
plat şi foiţa de aur repartizată doar la aureole, se
înscrie între aceleaşi coordonate tradiţionale.
Tunica Maicii Domnului este decorată cu flori
stilizate, iar la gât, la manşete şi pe maforion
paspoluri cu motiv geometric stilizat, conferă
personajului o eleganţă discretă.

gură,

Bibi.:

Icoanele de la Gaiul Mic fac parte din familia
enumerată anterior a lucrărilor cu iconografie şi
cu stilistică tradiţională, care au fost realizate
după toate probabilităţile după un model comun,
aflat în circulaţie în primele decenii ale secolului
al XVIII-lea. Ca şi în cazul celorlalte aparţinând
acestui grup, desenul de bună calitate indică
influenţa unui model provenind dintr-un atelier
consacrat de pictură. Pe câtă vreme interpretarea
volumelor trupurilor celor trei personaje se
înscrie în repertoriul stilistic geometrizant
enunţat anterior, evidenţiind şi cu acest prilej
persistenţa simbolismului tradiţional, este de
precizat din J!OU interpretarea diferenţiată a
„portretelor". In absenţa semnăturii de zugrav,
tipologia, dar mai ales expresivitatea specifică a
figurilor, poate constitui un posibil indiciu al
autorului lucrării. Portretul sever al Învăţă
torului de la Gaiul Mic se înscrie în linia celor
semnate de Nedelcu Popovici la Câinie în anul
1749 (Cat. 8, 10, 11).
Bibi.: Pârvulescu 1997, 12 fig. 6
Cat.6, fig. l.

;Mureşianu

1973, 33,

Mureşianu

1973, 39, Cat.92, fig. 55.

27. Isus Învăţător
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-lea
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ofseniţa
(Timiş)

Tempera pe lemn; ramă suprapusă roşu
vermillon şi verde
L: 805 mm; LA: 580 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
inv. 695
Din iconostasul bisericii sârbe din lemn a
satului Ofseniţa provin şi un al doi)ea rând de
icoane împărăteşti cu temele Isus Invăţător şi
Maica Domnului cu pruncul. Ele sunt de
dimensiuni mai mici decât ale icoanelor
Sfinţilor Nicolae şi Ioan Botezătorul din aceeaşi
biserică (Cat.5,6). Se încadrează în grupul mare
al icoanelor bănăţene tradiţionale, cu personaje
semifigură,
dar se individualizează prin
decorarea cerimii cu steluţe colorate. Imaginea
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lui Isus Învăţător se detaşează puternic pe
fundalul verde de China presărat cu stele albe.
Figura sa oval rotunjit, cu trăsături bine conturate are drept particularitate desenul ochilor,
pleoapele roze şi o coloraţie discretă de asemenea cu roz la obraji. Drapajul geometric al
mantiei a fost subliniat prin asociere de culori
reci, alb-gri, gri-albastru, negru, care atenuează
roşul intens al tunicii. Pe suprafaţa acesteia din
urmă se mai observă decorul discret alcătuit din
flori stilizate.
Bibi.: JosaHOBHh 1997, 416.

28. Maica Domnului cu pruncul
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-iea
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Ofseniţa
(Timiş)

Tempera pe lemn; ramă suprapusă roşu vermillon şi verde
L: 805 mm; LA: 580 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
inv. 694
Icoana Maicii Domnului cu pruncul denuimpropriu de către zugrav „leleusa ",
ilustrează tipul iconografic Hodighitria.
Portretele celor două personaje se evidenţiază pe fondul verde de China, presărat cu stele
albe şi roşii. Figurile sunt oval-rotunjit, frunţile
sunt înguste, ochii mari, sprâncenele puternice,
unite prin umbră de culoare, nasul lung şi
subţire. Volumele feţelor sunt sugerate prin
umbre uşoare roz, distribuite identic pe pleoape
şi pe obraji . Trăsăturile sunt conturate cu negru.
Volumul trupurilor este simbolic, drapajele sunt
geometrice, subliniate cu gri şi negru iar
cromatica vestimentaţiei este bazată pe roşu
vermillon, ocru şi alb. Tunica pruncului Isus a
fost decorată cu motive florale stilizate, cea a
Maicii Domnului are paspol cu decor floral
stilizat la gât şi la manşete iar maforionul este
prins la piept cu agrafă în formă de rozetă.
Icoana se remarcă prin acurateţea realizării
indicând drept autor un zugrav format într-un
atelier de pictură, poate în cercul zugravului
Grigorie atestat la Begheiul Mic în anul 1745.
mită

Bibi.: Porumb 2003, 58, 133; idem 1998, 114;
Efremov 2002, 154, Cat. 168; JosaHOBHh 1997, 416);
Dobjanschi - lancovescu et a/ii 1993, 131 (pentru
zugravul Grigorie).

29. Isus Pantocrator
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-lea
400

Provenienţă:
(Timiş)

biserica

sârbă

de lemn din Dejan

Tempera pe lemn; fragment de ramă suprapusă
L: 825 mm; LA: 585 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara, f.n.
Din iconostasul bisericii sârbe din lemn a
satului Dejan provine un al doilea rând de icoane
împărăteşti din care s-au păstrat cele principale cu
temele Isus Învăţător şi Maica Domnului cu pruncul. Ele fac parte din grupul celor cu iconografie
tradiţională. Ca şi cele de la Ofseniţa (Cat.27,28)
au fundalul colorat şi înstelat. Isus a fost
reprezentat pe fundal roşu-vermillon cu stele albe
în postura de Învăţător, cu Evanghelia deschisă.
Portretul său are trăsături identice cu cele ale lui
Isus Învăţător din icoana de la Ofseniţa, dar
execuţia este mai frustă. Figura îi este ovală, cu
trăsături bine conturate şi are acelaşi desen al
ochilor, pleoapele roze şi o coloraţie discretă de
asemenea cu roz la obraji. Drapajul geometric al
mantiei fost subliniat prin asociere de culori reci,
alb-gri, gri-albastru, negru, după schema de la
Ofseniţa. Tunica este roşu-vermillon, în ton
identic cu cel al fundalului şi are decor floral
stilizat, destul de greu vizibil. Analogiile de ordin
formal sugerează utilizarea modelului de la
Ofseniţa. Acest lucru se putea realiza prin circulaţia modelului sau prin elaborarea celor două
icoane în cadrul aceluiaşi atelier. De altfel aceste
icoane au şi dimensiunile apropiate.
Bibi.: JoeaHOBHh 1997, 346, 347, fig. 254.

30. Maica Domnului cu pruncul
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-iea
Provenienţă: biserica sârbă de lemn din Dejan
(Timiş)

Tempera pe lemn, foiţă de aur; ramă suprapusă
dublu profilată, fragmentară
L: 825 mm; LA: 585 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
inv. 37
Icoana Maicii Domnului cu pruncul denumită
impropriu de către zugrav „leleusa ", ilustrează
tipul iconografic Hodighitria, varianta semifigură.
Portretele se profilează pe fondul verde de
China, presărat cu stele albe şi roşii. Figurile
sunt oval-rotunjit, frunţile sunt înguste, ochii
mari, sprâncenele puternice, unite prin umbră de
culoare, nasul lung şi subţire. Volumele feţelor
sunt sugerate prin umbre uşoare roz, distribuite
identic pe pleoape şi pe obraji iar trăsăturile sunt
conturate cu negru. Cel al trupurilor este

simbolic, drapajele sunt geometrice, subliniate
cu gri şi negru iar cromatica vestimentaţiei este
bazată pe roşu-vermillon, ocru şi alb. Tunica
pruncului Isus a fost decorată cu motive florale
stilizate, cea a Maicii Domnului are paspol cu
decor floral stilizat la gât şi la manşete iar
maforionul este prins la piept cu agrafă în formă
de rozetă. Icoana este mai puţin elaborată decât
cea de la Ofseniţa cu toate că pare, ca şi
pandantul său, inspirată de acelaşi model. Poate
fi pusă în relaţie cu o icoană a Maicii Domnului
cu pruncul cu influenţe postbrâncoveneşti aflată
în colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei 60 •
Bibi.: Joeattoe11h 1997, 346, 347, fig. 254.

31. Maica Domnului cu pruncul Eleusa
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-iea
Provenienţă: necunoscută

Ulei şi foiţă de aur pe lemn; ramă suprapusă roşu
vermillon şi brun
L: 760; LA: 540 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
2668
Maica Domnului este prezentată semifigură,
pruncul pe braţul stâng. Zugravul iconar
a ilustrat varianta iconografică Hodighitria dar a
intitulat tema Eleusa folosind grafia „Ieleusa".
Lucrarea se înscrie în categoria celor cu caracter tradiţional, simbolic. Portretele celor două
personaje se evidenţiază puternic pe cerimea
verde de China, presărată cu stele albe şi roşii.
Figurile sunt ovale, cu frunţi înguste, ochii mari,
migdalaţi, nasul lung şi subţire. Volumele feţelor
sunt sugerate prin umbre uşoare cu roz pe
pleoape şi cu roz pierdut la obraji iar trăsăturile
sunt conturate ferm cu negru. Cromatica vestimentaţiei este plată, cu roşu, ocru şi alb.
Tunica pruncului Isus a fost decorată cu
motive florale stilizate aplicate cu şablon iar cea
a Maicii Domnului are pas pol discret la gît şi la
manşete. Icoana prezintă analogii cu cele de la
Ofseniţa(Cat. 28), Dejan(Cat. 30) şi Boka
(Serbia) şi poate fi inclusă în grupul celor
realizate după acelaşi model având şi titlul
comun «leleusa».
Restaurată la laboratorul de restaurare al Muzeului Banatului Timişoara, restaurator: Viorica
ţinând

Ciomocoş.

Bibi.: Pârvulescu 2006 b, 30, 36 fig.17; )f\11eattoe Kyrr11h. 2002, Cat. 68, cat 46; Pârvulescu 2002, 59, Cat.
87; idem, 1997, 12,13, fig.8.
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32. Deisis
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, jumătatea secolului al XVIIIlea
Provenienţă: biserica de lemn din Lăţunaş
(Timiş)

Tempera pe lemn, rama suprapusă
L: 790 mm; LA: 630 mm.
În biserica greco-catolică din Lăţunaş (Timiş)
Icoana face parte din grupul celor cu fundalul
vermillon. Din punct de vedere al realizării
artistice este o lucrare de bună calitate. Caracterul său simbolic pe care-l indică traseele geometrice ale veşmintelor, în care sunt alăturate
prin haşuri linii frânte, elipse şi semicercuri
accentuate cu negru, este atenuat de cromatica
caldă, roşu-oranje a fundalului şi de roşul permanent al tunicii. Aurul foiţei de la aureole şi
florile stilizate de pe maforionul roşu intens al
Maicii Domnului, amplifică senzaţia de armonie
coloristică. Pe lîngă caracterul său festiv care se
datoreşte cu precădere cromaticii intense, icoana se remarcă şi prin interpretarea specifică a
componentelor figurii. Astfel este particulară
rotunjimea feţei, bărbia ascuţită, fruntea îngustă,
nasul foarte subţire dar în mod deosebit ochii
înguşti, migdalaţi cu pleoape roz şi sprâncenele
subţiri şi arcuite. Prin caracteristicile portretului
este asemănătoare cu cele elaborate în Banatul
de răsărit.
roşu

Bibi.: Efremov 2002, 155, Cat.169 -171 fig. 307- 309;
1973. 33,cat7.

Mureşianu

33. Isus Pantocrator
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, jumătatea secolului al XVIIIlea
Provenienţă: biserica din Turnu - Ruieni (Caraş Severin)
Tempera pe lemn
L: 680 mm (dimensiune actuală); LA: 545 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei , inv. 346
Icoana împărătească a Pantocratorului face
parte din grupul celor cu iconografie tradiţională
având fundalul înstelat. Prezentat semifigură,
portretul lui Isus este redat pe cerimea de culoare oranje, presărată cu stele albe. Figura îi este
ovală, subliniată prin negrul părului şi al bărbii.
Sprâncenele bine conturate, ochii desenaţi cu linie fină, au pleoapele roz-oranje şi privirea aţin
tită spre privitor. Urechile îndepărtate de faţă în
formă de virgulă şi umbrele roz oranje de pe
401
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frunte şi de pe obraji, umanizează personajul.
Volumul trupului este tratat geometric. Tunica
ocru - oranje şi mantia îi ascund umerii rotunjiţi
şi marchează geometrismul gâtului. Modelul
mantiei petrecute în jurul semifigurii şi pe
umărul stâng având drapaj liniar redat cu alb,
negru şi gri, este repetat aproape invariabil la
toate icoanele aparţinând grupului. Ico~,ma este
asemănătoare până la detaliu cu cea a Inaintemergătorului, având provenienţa necunoscută
( cat.34 ). Este posibil ca cele două lucrări să fi
aparţinut aceluiaşi iconostas.
Bibi.: Efremov 2002, 156, Cat.170 fig. 308.

34. Sfântul Ioan Botezătorul, îngerul deşertului
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, jumătatea secolului al XVIIIlea
Provenienţă: necunoscută, biserica din TurnuRuieni?
Tempera pe lemn
L: 700 mm; LA: 565 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 34 7
Zugravul a folosit „modelul" Pantocratorului de la Turnu-Ruieni, adaptându-l la specificul portretelor Sfântului Ioan (părul, barba
de ascet ale acestuia, aripile). Fundalul oranje,
presărat cu stele albe este de asemenea identic.
Pe tunica sa se observă urme de decor floral
stilizat. În mîna stângă ţine un rotulus cu text în
limba română. Este posibil ca cele două icoane
să fi fost lucrate de acelaşi zugrav sau de zugravi
diferiţi care au folosit acelaşi model.
Bibi.: Efremov 2002. 156, Cat. 171, fig. 309;
1973, 51, Cat.256, fig.74.

Mureşianu

35. Isus Pantocrator
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, mijlocul secolului al XVIII-iea
Provenienţă: necunoscută

Tempera pe lemn
L: 78 5 mm; LA: 535 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
2664
Prin ipostaza iconografică şi prin limbajul
stilistic, cu interpretare personalizată, icoana
împărătească a Pantocratorului se integrează în
grupul celor cu cerimea în tonuri de roz oranje .
Caracterul său aparte se datorează interpretării figurii, care are sprâncene puternic conturate, ochi înguşti şi alungiţi, trăsături desenate cu
linie fermă. Este de asemenea specific desenul
402

geometric al tunicii şi al mantiei care este
accentuat nu numai prin linie ci şi prin alăturări
tranşante de culoare. Cromatica bazată pe culorile calde ale spectrului, oranje la cerime, ocru la
figură şi roz la pleoape este atenuată de albastrurile -gri şi de violaceul veşmintelor. Portretul
Pantocratorului poate fi relaţionat cu cel al Sfăn
tului Nicolae provenind din biserica satului Rudăria (Caraş-Severin), de care este apropiat
inclusiv prin dimensiunile blatului de lemn.
Analogiile sale de natură stilistică cu icoana
Sfântului Nicolae ne îndreptăţesc s-o includem
Intre elaborate în ateliere de zugrăvie din
Banatul muntos 61 •
Restaurată la laboratorul de restaurare al Muzeului de Artă Timişoara, restaurator: Camelia
Crişan Matei.
Bibi.: Pârvulescu 2006 b, 24-25 fig.2.

36. Maica Domnului cu pruncul
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, jumătatea secolului al XVIII-iea
Provenienţă: biserica de lemn din Cârnecea
(Caraş- Severin)
Tempera pe lemn
L: 700 mm; LA: 565 mm (dimensiuni actuale)
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei , inv. 604
Lucrarea se

particularizează

prin interpreta-

stilistică deosebită a temei. Dacă varianta
iconografică aleasă, cea a Mariei Hodighitria,

rea

semifigură şi

fondul verde,

presărat

cu stele
în pictura bă
este rezolvată
aparte. Componentele feţei (ochii, nasul, gura)
sunt „alunecate" vizibil spre marginile obrazului, într-o interpretare neintenţionată sau
ţinând poate, de personalitatea iconarului.
Excepţie făcând aceste elemente distinctive
la nivelul portretului, concepţia stilistică generală a icoanei o include în grupul mare al celor
tradiţionale, cu amprentă arhaică. Drapajul
geometric, evidenţiat cu negru pe maforionul
acesteia, paspolurile discrete cu alb, păstrează
imaginea în categoria celor simbolice. Sobrietatea portretului pruncului Isus este compensată
de asocierea verdelui mantiei cu roşul şi alburi le
tunicii. Coroana Mariei, îi indică calitatea de
Împărăteasa cerurilor. Monogramele numelor
sunt încadrate în cartuşe dreptunghiulare, după
un procedeu mai rar utilizat până spre ultimele
mărunte albe şi ocru sunt atestate
năţeană tradiţională, figura Mariei
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Mureşianu 1973, 46, Cat. 187, fig. 83.
În colecţia Vicariatului Ortodox Sârb din Timişoara, inv.
868; JoeaHOBHh 1997.432.

"

2

decenii ale secolului al XVIII-iea. Este de
precizat că o încadrare similară a titlului şi
caractere apropiate ale literelor apar la o icoană
a Pantocratorului, provenind din biserica de la
Berzeasca (Caraş- Severin).
Bibi.: Efremov 2002. 155-156; Pârvulescu 1997, 1112, fig. 3; Mureşianu 1973, 39, Cat. 95.

37. Arhanghelul Mihail

profilează pe fundalul înstelat de culoare albastru-ultramarin. Ca şi atribute suplimentare, ţine
tipsia cu capul tăiat în mâna stângă iar în dreapta
o suliţă cu cruce. Textul de pe rotulus este în
limba sârbă. Titlul temei este însemnat cu litere
având acelaşi caracter. Icoana are drept pandant,
icoana laterală a Sfântului Nicolae provenind
din acelaşi iconostas 62 .

Bibi.: JoeaHoe11h 1997, 432.

Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, jumătatea secolului al XVIIIlea
Provenienţă: biserica de lemn din Cârnecea
(Caraş-Severin)

Tempera pe lemn
L: 760 mm; LA: 575 mm
Colecţia Arhiepiscopiei Timişoarei, inv. 606
Din biserica de la Cârnecea provine şi icoana
a Arhanghelului Mihail. Pe fondul
verde presărat cu stele mărunte, albe şi ocrubrun se profilează silueta înaripată a arhanghelului. Faţa sa lată cu bărbia uşor rotunjită,
sprâncenele conturate, linia fină a ochilor cu
pleoape roz-oranje şi a nasului, gura îngustă şi
obrajii rumeni, compun un portret familiar în
pictura practicată mai ales de zugravii din
Banatul muntos pe la mijlocul secolului al
XVIII-iea. Poartă veşminte militare, alcătuite
din platoşă paspolată cu motive florale discrete
şi mantie roşie petrecută pe umărul stâng iar în
mâini spada şi globul cu însemne hristice. Prin
interpretarea specifică a feţei şi a trăsăturilor
acesteia, lucrarea este reprezentativă pentru
pictura de icoane din zona Banatului de răsărit.
împărătească

Bibi.: Efremov 2002. 155, cat .169;
51, cat. 253, fig. 60

Mureşianu

1973,

38. Sfântul Ioan Botezătorul îngerul deşertului
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, jumătatea secolului al XVIIIlea
Provenienţă: biserica sârbă din Radimna (Caraş
Severin)
Tempera pe lemn
L: 765 mm; LA: 610 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
inv. 866
Icoana Sfântului Ioan Botezătorul a fost
model ca şi Pantocratorul şi
Înaintemergătorul de la Turnu-Ruieni (Cat.
33,34). Figura are trăsături şi expresivitate
identică cu cea a personajelor menţionate. Spre
deosebire de acestea portretul său semifigură se

39. Sfântul Nicolae Mare Arhiereu
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, pe la 1750
Provenienţă: biserica sârbă din Radimna (Timiş)
Tempera pe lemn, foiţă de aur
L: 845 mm; LA: 505 mm
Colecţia Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara,
inv. 867
Nesemnată şi nedatată, icoana Sfântului
Nicolae se înscrie în grupul celor având fundalul
alcătuit din două registre, între care cel al
cerimii, este redat cu albastru şi presărat cu stele
albe. Sfântul este prezentat figură întreagă, cu
ornate de arhiereu, cu mitra, binecuvântând cu
dreapta şi cu macheta bisericii din Mira în mâna
stângă. Figura îi este severă. Are fruntea lată,
marcată de riduri adânci, ochii uşor migdalaţi cu
pleoape roz-oranje, obrazul triunghiular cu
umbre circulare, barba şi părul desenate cu
minuţiozitate.Trupurile semifigură ale lui Isus
cu Evanghelia şi al Mariei purtând omoforul, îi
însoţesc imaginea şi indică tema.
Veşmintele au cădere rigidă, cu drapaj liniar.
Sunt presărate cu motive vegetale stilizate.
Cromatica este limitată la roşu, albastru şi alb iar
umbrele sunt brun-roşietice. Albastrul stiharului
este încălzit cu ton albastru deschis. Icoana face
parte din grupul celor de factură tradiţională, iar
calitatea interpretării indică mâna unui zugrav cu
pregătire în atelier de pictură. Este complet diferită de celelalte două de la Radimna. I-a fost
atribuită zugravului Vasile Diaconul datorită calităţilor sale stilistice care indică o lucrare realizată
de un zugrav cu« şcoală »de pictură. Inexistenţa
vreunei semnături a lui Vasile Diaconul, lasă
deschisă problema paternităţii acestei lucrări a
cărei tipologie tradiţională este certă 63 .

Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 51-52, 150; JoeaHoe11h 1997,
432; JoeaHoe11h - llieJJMHh el a/ii 1991, 34, cat 34.

lucrată după acelaşi

63

Atribuirea acestei icoane zugravului Vasile Diaconul a
fost motivată de faptul că numele zugravului oltean şi al
colaboratorilor a fost menţionat cu ocazia zugrăvirii bisericii în anul 1763; echipa includea pe Gheorghe Diaconovici şi pe Ioan Popovici; Pârvulescu 2006 a, 51, 54.
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40. Isus Pantocrator
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, deceniile şapte-opt ale
secolului al XVIII-lea
Provenienţă: donaţie, 1969
Tempera pe lemn; rama suprapusă, nepăstrată
L: 820 mm; LA: 565 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
2671
Icoana face parte din grupul celor cu cerimea
de culoare roşu-vermillon.
Isus este prezentat semifigură, frontal,
binecuvântând cu mâna dreaptă, cu Evanghelia
închisă în mâna stângă. Capul său oval ascuţit,
marcat de barba triunghiulară, are trăsături bine
evidenţiate, cu sprâncene arcuite unite la baza
nasului, cu ochi mari, nas proporţionat, buze
strânse şi urechi în formă de virgulă. El este
nefiresc articulat prin gâtul puternic, trapezoidal, pe un trup masiv cu umerii rotunjiţi şi cu
mîinile mult prea mari.
Aparenţa sa tradiţională este contrazisă în
primul rând de dimensiunile necanonice ale
capului raportat la trup şi în cel de-al doilea rând
de dinamica veşmântului, de tipul de valoraţie
cromatică, axat în principal pe tonurile închise ale
culorii de bază. Astfel, tunica sa roşie avându-şi
rapel cromatic la roşul fundalului, are pliurile din
jurul gâtului redate cu roşu închis, iar mantia sa
albastră, este discret vibrată prin accente tonale.
Elementele decorative sunt puţine. Tunica este
paspolată la gât şi la umăr cu rozete stilizate, iar
mantia cu motiv geometric cu ocru.
Tratarea particulară a anatomiei Pantocratorului constituie aportul inedit al acestei lucrări la
cunoaşterea variantelor de interpretare ale
modelelor tradiţionale. Propunem încadrarea sa
în categoria icoanelor caracterizate prin iconografie tradiţională şi limbaj stilistic cu înnoiri
moderate şi datarea sa largă în deceniile şapte
opt ale secolului al XVIII-lea.
Restaurată la laboratorul de restaurare al
Muzeului de Artă Timişoara, restaurator:
Camelia Crişan Matei.
neconvenţională,

Bibi.: Pârvulescu 2002, 60, Cat.88.

41. Maica Domnului cu pruncul Eleusa
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, deceniile
secolului al XVIII- lea
Provenienţă: donaţie, 1969
Tempera pe lemn; rama
profilată
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L: 820 mm; LA: 565 mm
Muzeuluiui de
PMT2669

Colecţia

şase

-

şapte

suprapusă

ale

dublu

Artă Timişoara,

inv.

Icoana pandant prezintă la rându-i câteva
particularităţi. Proiectată pe cerimea de culoare
albastru plat, Maica Domnului, semi figură, ţine
pruncul pe braţul stâng prezentându-l cu
dreapta. Varianta iconografică este Hodighitria,
frecventă la icoanele bănăţene, dar în acest caz,
poziţia semi culcată a lui Isus trimite la varianta
Maicii Domnului cu pruncul care se joacă.
Chipul prelung al Mariei, având fruntea
foarte îngustă, este articulat pe un un gât şi pe un
trup prea mare. Trupul este la rându-i prea mic în
raport cu mâinile . Acestea sunt mult prea mari şi
par aplicate pe un model cu mărime nepotrivită.
Aceste deficienţe anatomice mai puţin obişnuite
sunt mai puţin vizibile la portretul copilului Isus,
căruia i-a fost desenată o singură mână.
Roşul vermillon al maforionului şi al tunicii
lui Isus decorate cu motive stilizate, accentuat
de albastrul intens al fundalului şi al tunicii
Mariei precum şi aurul aureolelor, evidenţiază
personajele şi oferă sporesc caracterul decorativ
al icoanei. Lucrarea nu are corespondenţe
stilistice în pictura bănăţeană .
Restaurată la laboratorul de restaurare al
Muzeului de Artă Timişoara, restaurator:
Camelia Crişan Matei.
Bibi.: Pârvulescu 2002, 61, Cat. 89.

42. Isus Pantocrator
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, deceniile şase secolului al XVIII- lea
Provenienţă: biserica de lemn din

şapte

ale

Lăpuşnic

(Timiş)

Tempera pe lemn şi foiţă de aur; ramă suprapusă
L: 54 5 mm; LA: 425 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
983
Isus este redat semi figură, profilat pe fundal
în două registre, cel al cerimii redate cu
albastru şi cel terestru cu roşu vermillon.
Portretul său păstrează caracterul simbolic tradiţional. Îi este specifică abordarea componentelor feţei: ochii alungiţi apropiaţi de rădăcina
nasului cu pleoape roz, urechi în formă de
virgulă. Tunica roşie presărată cu motive florale
stilizate, este în acord cromatic complementar
cu mantia albastră. Volumele indicate prin
combinaţii de linii, elipse, cercuri şi semicercuri
includ icoana în categoria celor de factură
împărţit

tradiţională.

Prin interpretarea figurii şi prin
cromatice se înscrie între lucrările
reprezentative pentru pictura bănăţeană. Ea
evidenţiază activitatea unui iconar sau a unui
atelier de pictură de icoane din zona de câmpie a
Banatului, în deceniile şase - şapte ale secolului
al XVIII-iea.
Restaurată la laboratorul de restaurare al
Muzeului Banatului, Timişoara, restaurator:
Viorica Ciomocoş.
combinaţiile

Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 26, fig. 4; idem, 2002, 54,
cat. 68; idem, 200 I, 32, 15.1; Porumb 1976, 118.

43. Maica Domnului cu pruncul Eleusa
Icoană împărătească

Autor necunoscut
Atelier bănăţean, deceniile şase secolului al XVIII- !ea
Provenienţă: biserica de lemn din

şapte

ale

Lăpuşnic

(Timiş)

Tempera pe lemn şi foiţă de aur; ramă suprapusă
L: 525 mm; LA: 400 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
988
Pandant cu Isus Pantocrator (Cat. 42), este
cea de-a doua icoană împărătească din iconostasul bisericii vechi din Lăpuşnic. Fondul
este împărţit în cele două câmpuri de culoare,
cel celest albastru şi cel terestru roşu vermillon.
Maica Domnului este prezentată semifigură,
indicând spre copilul Isus aşezat în dreapta sa.
Titlul temei "Platitera", nu coneordă cu tipul
iconografic precizat de zugrav. Ca şi cel al
Pantocratorului, portretul Maicii Domnului a
fost realizat cu aceeaşi acurateţe şi precizie a
liniei. Ovalul feţei este uşor umbrit cu brunuri
care estompează rozurile carnaţiei. Trăsăturile
sunt identice. Aceeaşi ochi uşor mongoloizi,
sprâncene arcuite, nas subţire drept, bărbie
voluntară. Mai puţin realizat, portretul lui Isus
copil, care ţine în mână un rotulus înfăşurat, este
evidenţiat prin roşul-vermillon vibrat cu galbenul ocru al tunicii, care se detaşează de roşul
brun al maforionului Mariei. Cele două icoane
împărăteşti sunt datorate unui iconar bănăţean
cu cunoştinţe de pictură dobândite într-un atelier
local.
Restaurată la laboratorul de restaurare al
Muzeului Banatului, Timişoara, restaurator:
Viorica Ciomocoş.
Bibi.: Pârvulescu 2006 a, 26, fig. 3; idem, 2002, 54,
cat. 69; idem, 2001, 32, 15.2; idem 1997, 13; Porumb
1976, 118

44. Pantocrator
Icoană împărătească

Ştefan Teneţchi, 1762
Provenienţă: biserica din

Bodrog (Arad)
Tempera pe lemn; ramă suprapusă, profilată
L: 770 mm; LA: 590 mm
Semnătură şi datare pe verso: 17621 ikonopiseţ
Stefan Tenetki u Aradu
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
1067
Raportând-se la celelalte lucrări realizate de
pictorul arădean pe parcursul deceniului şapte al
secolului al XVIII-iea, pe teritoriul României,
cel al Serbiei şi al Ungariei de azi, icoanele de la
Bodrog fac parte din categoria celor care îmbină
iconografia tradiţională cu limbajul formal
barochizant specific pictorului.
Isus în ipostaza de Învăţător, a fost reprezentat semifigură, profil trei sferturi, indicând
spre textul Evangheliei deschise cu text în limba
română: „Veniţi cătră mine toţi cei osteniţi ... ".
Portretul i se profilează pe fundal brun închis,
decorat cu vrejuri albe de acant. Tipologia îi este
specifică şi a fost repetată şi la celelalte
comenzi. În interpretarea pictorului, Pantocratorul are capul oval, fruntea înaltă şi lată, părul
despărţit de cărare în acoladă, ochii mari, umbriţi, nasul puternic, gura cu buze cărnoase.
Volumul feţei este sugerat prin alb, rozuri şi
tonuri de brun. După aceeaşi schemă Ştefan
Teneţchi a pictat icoana Pantocratorului pentru
biserica greco-catolică din Arad în anul 1779 64 •
Bibi.: Pârvulescu 2006 b, 41; idem 2002, 27-30, Cat.
8; Porumb 1998, 416; Joeattoe11h -We11M11h el a/ii 1991,
38, Cat. 50.

45. Maica Domnului cu pruncul Eleusa
Icoană împărătească
Ştefan Teneţchi, 1762
Provenienţă: biserica din

Bodrog (Arad)
Ulei pe lemn; ramă suprapusă, profilată
L: 770 mm; LA: 590 mm
Semnătură
şi
datare pe verso: 17621
iko(no)pi(seţ) u (Aradu) I St(e)f(an) T(enet)ki
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
1065
Tema Maicii Domnului cu pruncul Eleusa a
fost pusă în pagină în varianta iconografică tradiţională. Ca şi la icoana pandant a Pantocratorului, portretele sunt proiectate pe fundal brun
închis, decorat cu vrejuri albe de acant.

64

Medeleanu 1986, 64, Cat.45.
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Tipologia figurilor şi în special a Maicii
Domnului, corespunde celor specifice cea pictorului arădean. Se înrudeşte cu modelele contemporanilor săi Vasile Ostoici şi Teodor Crăciun
reprezentanţi
ai barocului din teritoriul
Episcopiei sârbe de la Sremski Karlovac. Reprezentând la rându-i această etapă din evoluţia
picturii tradiţionale, Ştefan Teneţchi nu s-a
dezminţit nici la această lucrare timpurie.
Interpretarea acestei teme clasice în iconografia
ortodoxă prin intermediul limbajului stilistic
occidentalizant, a modificat simbolismul tradiţional al icoanei, transformând-o într-o pictură
realizată după regulile celei de şevalet, reprezentativă pentru excepţionala formaţie artistică
şi pentru talentul nedezminţit al pictorului.
Bibi.: Pârvulescu 2006 b, 41; idem 2002, 27-30, Cat.
9; Porumb 1998, 416; Pârvulescu 1997, 15, fig. 14;
JoeaHoe11h - WenM11h el a/ii 1991, 38, Cat. 49.

46. Isus Pantocrator
Icoană împărătească

Autor necunoscut; Ştefan Teneţchi, deceniile
8-9, secolul al XVIII-iea?
Ulei pe lemn, fond aurit, decorat prin incizie ;
rama suprapusă
Provenienţă: necunoscută

L: 890 mm; LA: 650 mm
Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
5950

Colecţia

Isus Pantocrator, reprezentat frontal, semise evidenţiază pe fundalul aurit, decorat
cu vrejuri de frunze de acant incizate. Aureola îi
este incizată punctiform cu rozete şi motiv în
bandă cu arce. Portretul se remarcă prin realizarea sa deosebită. Capul oval îngustat spre
bărbie, fruntea lată şi bombată, ochii mari,
expresivi, nasul drept, gura cu buze cărnoase, cu
umbre lunecate spre marginile obrajilor, compun o figură familiară lucrărilor pictorului
arădean Ştefan Teneţchi. Tunica roşie paspolată
la gât are pliurile distribuite după schema celor
de la Bodrog, iar mantia albastru-turcoaz, are
drapajul sugerat doar prin tonuri diferite de ale
culorii de bază. Linia elegantă a mâinilor cu
încheieturi marcate prin umbre şi degete
prelungi îi este de asemenea caracteristică
pictorului. Pe Evanghelia deschisă este însemnat
text în limba română: „ Zis-a domnul ucenicilor
săi ... " Monogramele cu numele personajelor
sunt aşezate în cartuşe dreptunghiulare cu latura
figură

îngustă semicirculară.

Pictorul a decorat fundalul cu motive
vegetale incizate în anul 1775 la icoanele de la
Miniş, la Lipova în anul 1785, la icoanele
406

împărăteşti

de la Caransebeş în anul 1789. Ţi
nând seama de faptul că a folosit acest tip de
fundal în deceniile opt şi nouă ale secolului al
XVIII-lea, optăm pentru încadrarea icoanelor
din colecţia Muzeului în acelaşi interval de timp,
între lucrările cunoscutului creator arădean.
Restaurată la laboratorul de restaurare al
Muzeului Banatului, Timişoara, restaurator:
Viorica Ciomocoş.
Bibi.: Pârvulescu 2006 b, 41; idem 2002, 30, Cat. 1O.

47. Maica Domnului cu pruncul Eleusa
Icoană împărătească

Autor necunoscut; Ştefan Teneţchi, deceniile
8-9, secolul al XVIII-lea?
Ulei pe lemn; fond aurit decorat prin incizie;
rama suprapusă
Provenienţă: necunoscută

L: 885mm; LA: 640 mm
Colecţia Muzeului de Artă Timişoara, inv. PMT
5949
Icoana pandant cu tema Maria cu pruncul
Eleusa se înscrie în aceleaşi coordonate iconografice şi stilistice, începând de la decorul cu
vrej de acant incizat la fundalul de foiţă de aur şi
continuând cu aureolele cu acelaşi tip de decor,
obţinut prin incizie punctiformă. Portretul
Mariei este identic cu cel din icoana de la
Bodrog din anul 1762 (Cat. 44). Atît trăsăturile
cât şi detaliile de interpretare a veşmânului
indică utilizarea aceluiaşi model. Ca şi la icoana
din anul 1762, tunica sa albastru verzui are
acelaşi paspol la gît şi la manşete, iar maforionul
îi cade lejer cu cute largi, distribuite identic.
Doar pruncul Isus este interpretat diferit. Spre
deosebire de cel de la Bodrog, la această icoană,
pruncul, purtând acelaşi model de tunică, are
figura triunghiulară şi nu ovală, altă poziţie în
braţele mamei şi indică cu mâna dreaptă
rotulusul desfăşurat şi globul pămânesc din
mâna stângă. Ca şi la icoana Pantocratorului
monogramele cu numele personajelor sunt
încadrate în cartuşe având acelaşi model
geometric.
Restaurată la laboratorul de restaurare al
Muzeului Banatului, Timişoara, restaurator:
Viorica Ciomocoş.
Bibi.: Pârvulescu 2006 b, 41; idem 2002, 30, Cat. 11;
idem, 1997, 6, Cat. 4.
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CATALOGUE. ICONSAND ROYAL
DOORS FROM BANAT IN THE XVIII™
CENTURY
Summary

Nowadays the greatest part of the patrimony
of religious paintings on mobile supports in
Banat is protected in museum collections and
religious collections. Certain parts of the old
liturgica! furniture and iconostasis had been
recovered from the inventories of the churches
in Banat. The royal icons prevail numerically.
The cases when the royal doors or the crosses of
Crucifixion had been preserved were less and
less. The thematic registers Deisis and the one of
the Great Holidays are slightly represented.
The constitution of these collections was
beneficiai yet it also presented some
disadvantages from the viewpoint of the actual
possibility to recover the components of the
liturgica! furniture. There are many situations
when the parts of the iconostasis stayed divided
between the originary place and the collections,
and in other cases the inventory of the
iconostasis had been divided between different
collections making the process of recovery hard
tobe done.
Our intention is to recover, as much as we
can, the image of the icon in Banat during its
evolution, reuniting the component parts of the
old iconostasis in Banat, which can be found in
collections, and connecting them with those
preserved in situ. The present study has a
preliminary character and highlights some of the
problems related to the icons in Banat
understood as some components of the
iconostasis, as portrayed in the research done in
the last decades. Given the recommended limits
for the study we shall reduce our observations to
the royal icons and the two royal doors since,
through their position in the iconostasis
ensemble and their characteristics, these items
exert a powerful impact upon the believers. We
had chosen a sample of works which, we
believe, emphasizes the iconographic and
stylistic particularities of these creative
categories starting with 1700 until the seventh
decade of the XVIIIth century.
We had been imposed this selection by the
existence of the question marks related to the
possibility of identifying the existence of a
tradition in the icon painting in Banat and its
possible concrete forms of manifestation.
The complex history of the medieval Banat
and the one in the first decades after the setting
408

up of the habsburg politica! authority influenced
the investigated domain, the one of the interior
decoration of the church, and especially the
iconostasis components, an item specific to the
orthodox world, expressing the attributes of
symbolism.
Given all the informational penury and the
complete inventories, there are severa! items
which come from monastic locations, certified
as items from the XVIIth century; they can be
dated before the XVIIIth century: an icon on the
topic of St. Nicholas, from the inventory of the
monastery in Cebza (Timiş) was brought into the
old collections ofthe Museum in Banat, an icon
on the topic of St. Nicholas ( cat. l) and
iconostasis fragments of the Paraclis church of
the monastery in Partos (Timiş) consisting in the
royal doors (cat.2), a fragment of architrave and
the cross with the image of Mary and John the
Baptist. The decoration carved on its
background, with dominating oriental vegetal
motives such as the pomegranate fruit and
flower, the pineapple, the apple rose (?), the
geometrica! ornaments, the twisted rope, the
brace and the special quality of the painting
indicate the influences of the models of
Moldav ian iconostasis in the second half of the
XVIlth century. These parts of the iconostasis
precede the painting of the two royal icons
which is dated 1740 (cat.3). A part of the
decorative repertoire in Partoş was used by
sculptor Stan, in 1743, to make the iconostasis
ofthe Serb church in Ofseniţa (Timiş).
The royal icons are more numerous.
Considering the limits recommended we had
selected severa! works, the most representative
ones through their iconographic and stylistic
components, which are subordinated to the
general category of traditional icons.
There is a relatively great group of works
which emphasizes the influences of the painting
in Wallachia. They are distinguished through
some dimensions, which are related to those
already mentioned, the background was
highlighted in gold, flat blue or it was divided in
two chromatic zones: blue like the sky, green
like the earth. In the iconographic options they
can be noticed by approaching the triumphant
hypostasis of the themes; the characters are
presented reigning. In the stylistic language, the
icons of this group can be noticed because of an
excess of decorative attributes resulted from the
association of complementary colours and
golden sheets, from the abundance of
predominantly vegetal ornaments. We selected
the following ones from the most representative

works: the icon of St. Nicholas in the chapel
from Partoş ( cat.3 ); the pair of icons from
Banloc (cat.4,5); from Ofseniţa (cat.6, 7), Toager
(cat.23, 24), Gaiul Mic (cat. 25, 26), the icon of
Archangel Mihail from Jebel (cat.17), the
complete series ofthose from Câlnic (cat.9 -12),
Ivanda (cat. 13-16) and the royal doors from
Ofseniţa (cat.8).
The
influences of the triumphant
iconography vehiculated by the Valachian icon
makers got their qualitative native replies such
as the icon of St. Nicholas from Cebza (cat. 18)
and the group of the royal ones signed by
Danciu Lepovici in 1759 (cat.19, 20).
The pairs ofroyal icons from lvanda (cat.21,
22), Toager (cat. 23, 24) and Gaiul Mic (cat. 25.
26) illustrate the circulation of the royal icons
with the bust characters and represent the
second type of orders executed by the Romanian
painters on the territory of the Banat region.
These can be remarked through the absence of
the omaments.
There is another group of analyzed icons
which is characterized through the colourful
background (green, orange and red) spread with
stars. They are brought from churches located
on the whole territory of the historical Banat and
seem to derive from a mutual model followed in
the fifth decade of the XVIIlth century. The
icons brought from the churches in Ofseniţa,
Dejan (cat. 27-30) and Lăţunaş (cat.32) (Timiş),
Tumu-Ruieni ( cat.33 ), Cârnecea (cat.36),
Radimna (cat.38, 39)(Caraş-Severin) were
selected from this category.
Finally we can state that at the beginning of
the XVIIIth century the region of Banat
underwent a more difficult period of time,
absorbing the influences of the neighbourhood.
The royal icons and partly a few royal doors
seem to emphasize that there was a relatively
small number of painting models promoted in
Banat. Their great majority had been observed
by means of the traditional iconography. During
those decades, the works realized by the painters
representing the Brancovean art had become
important because of the triumphant
iconography and the decorative character.
Translation into English: Margareta Tasi
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Cat. 2. $fântul Nicolae tronând
Atelier bănăţean, 1740
Paraclisul mânăstirii din Partoş (T imi ş)
Col. Arh iepiscopiei Ti mi şoarei

Cat. 3. Bunavestire şi
Ioan, Marcu, Matei, Luca

Evangheliştii

Uşi împărăteşti ,

atelier neidentificat, influenţe
pe la 1700?
În biserica Paraclis a m ânăstirii din Partoş (Timiş)
moldoveneşti ,
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Cat. 8. Bunavestire şi
Ioan, Marcu, Matei, Luca

Evangheliştii

Uşi împărăteşti

Gheorghe Ranite, Nedelcu Popovici (?), Stan, 1743
Biserica sâ rb ă Ofseniţa (T imi ş)
Col. Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara

Cat. 15. Arhanghelul Mihail
Şerban

Cat 17. Arhanghelul Mihail

Popovici ?,
deceniul cinci al secolului al XVIII- !ea
Atelier bănăţean
Biserica sârb ă de lemn din lvanda (Ti miş )
Col. Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara

Popovici, dup ă 1750
Atelier bănăţean
Biserica din Jebel (Timiş)
Col. Arhiepiscopiei Timişoarei

Cat. 19. Deisis

Cat.20. Arhanghelul Mihail şi Sf Ioan
Botezătorul îngerul deşertului

Danciu Lepovici , 1759
Atelier băn ă tean
Col. Arhiepiscopiei ,Timişoarei

Şerban

Danciu Lepovici, 1759
Atelier bănăţean
Col. Arhiepiscopiei Timişoarei
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Cat.23. Deisis

Cat.24. Maica Domnului cu pruncul

Cercul lui Nede lcu Popovici ? ,
mijlocul secolului al XV!Il-lea
Biserica din Toager (T imi ş)
Co l ecţ i a Arh iepiscopiei Timişoa rei

Autor necunoscut, cercul lui Nede lcu Popovici ,
mijlocul seco lului al XV Ill-lea
Provenienţă: biserica din Toager (Tim i ş)
Colecţ i a Arhi episcopiei T imi şoa rei

Cat. 27. Isus În văţă tor
Autor necunoscut, mijlocul secolului a l XVTIJ-lea
Provenien ţa : biserica sârbă din Ofseniţa (Timiş)
Co lecţi a Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara

Autor necunoscut, mijlocul secolului al XVIIJ-lea
Biserica sâ rbă din Ofse niţa (T imi ş)
Co lecţi a Vicariatului Ortodox Sârb Timişoara
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Cat. 28. Maica Domnului cu pruncul

Cat. 36. Maica Domnului cu pruncul

Cat. 37. Arhanghelul Mihail

Atelier bănăţean , jumătatea secolului XVIII
Biserica din Cârnecea (Caraş-Severin)
Col. Arhiepiscopiei Timişoarei

Atelier bănăţean , jumătatea secolului XVIII
Biserica din Cârnecea (Caraş - Severin)
Col. Arhiepiscopiei Timişoarei

Cat. 41. Maica Domnului cu pruncul Eleusa

Cat. 40. Jsus Pantocrator

Atelier bănăţean ,
deceniil e ş apte-opt secolul al XVIII-iea
Col. Muzeul de Artă Timi ş oara

Atelier bănăţean ,
deceniile şapte-opt secolul al XVIII-iea
Col. Muzeul de Artă Timişoara
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PORTRETUL DE ÎNALT DEMNITAR ÎN A DOUA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XIX-LEA.
MODEL CENTRAL ŞI MODEL LOCAL ÎN PĂRŢILE BĂNĂŢENE
ALE AUSTRO-UNGARIEI

Elena Mik/6sik"
Cuvinte cheie: reprezentarea conducătorului politic, reprezentare oficială, portretistică locală,
galeria palatelor administrative, pictori cunoscuţi, portrete pandant.
Key-words: representation of the politica/ leaders, official representation, local portraiture,
gallery of the administrative palaces, we/1-known painters, pendant portraits.
Portretul de curte francez, care a influenţat şi
modelat concepţia de prezentare a elitei societăţii
şi la Curtea Vienei, a rezistat tendinţelor de
înnoire a genului mai bine de 200 de ani. Activitatea unor artişti excepţionali (Hyacinthe Rigaud,
Martin von Meytens, J. G. Auerbach etc.) a contribuit la crearea unor imagini, trecute în categoria
non plus ultra, care au servit ca etalon pentru
reprezentarea ulterioară a unor capete încoronate
sau oameni de seamă ai economicului şi politicului de pe teritoriul imperiului multietnic.
O oarecare "ruptură" cu acest tip de modelare
oficială a siluetei şi faciesurilor conducătorilor de
stat, sau de naţiune, s-a produs după mijlocul secolului XIX. Formulat impropriu, am putea denumi fenomenul o "liberalizare" a imaginii domnitorului. În a doua parte a secolului XIX asistăm la
o desprindere de vechea schemă devenită obligatorie pentru oricare Habsburg din familia imperială, după portretizarea numeroasei familii a
Mariei Terezia 1 • Amintita îndepărtare de archetip
se rezumă doar la persoana foarte tânărului
împărat Franz Joseph I. al Austriei (1848-1916),
imediat după preluarea puterii de stat 2 • Acesta
'Muzeul de Artă Timişoara, Timişoara, Piaţa Unirii Nr. I;
e-mail: ili_kem@yahoo.com
1
Din secolele XVII-XVIII, aproape obligatoriu, portretul
împăraţilor-regi de la Viena înfăţişa modelul în ţinută de
gală, având însemnele puterii alături sau în fundal. Punerea
în pagină a unor astfel de portrete necesita utilizarea unei
foarte variate scenografii, iscusit construite cu ajutorul
diferitor piese preţioase sau unicat, conţinând simboluri
universal acceptate. Acestea, deosebit de plastice, au avut
rolul să transmită mesaje uşor "lizibile" către supuşi.
2
Spiritul novator în redarea portretelor imperiale se poate
observa deja în tendinţele împăratului Iosif al 11-lea,care,
în cazul mai multor portrete oficiale, prefera să fie redat
"doar ca cetăţean iluminist", în uniformă militară, bust.
Aceste portrete, ulterior au fost reproduse/ copiate (mai
mult sau mai puţin fidel) după un original, pentru care
suveranul a servit ca model. Ele nu au fost impuse ci doar
preferate în provinciile estice.

însă, cu anumite mici excepţii, a rămas fidel, până
la decesul său, unui nou model de portret de
domnitor, introdus de el: cel al şefului de stat
autoritar, militar simplu, sobru, devotat apărător
al cauzelor ţării.
Recuzita imperială a fost utilizată şi în continuare în cazul unor picturi de foarte mari
dimensiuni, care „îl surprindeau" pe şeful statului multietnic în marile momente istorice: la
urcare pe tronul imperial al Austriei ( 1848), la
încoronarea sa ca rege al Ungariei, la semnarea
unor acte de interes naţional etc. În aceste clipe
figura tânărului şi chipeşului bărbat este sufocată de accesoriile obligatorii, care au avut menirea să sublinieze atât Dei gratia neîntreruptă,
revărsată în decursul secolelor asupra familiei
Habsburgilor, precum şi legitimitatea actului de
stăpânire. Îmbrăcat în mătăsuri albe (pure) cu
cusături din fire de aur, având eşarfa roşie-albă
roşie (culorile Casei de Austria) peste umărul
drept, silueta este înfăşurată în faldurile extrem
de ample ale mantiei de hermelină. Mici detalii
completează linia tradiţiei familiare: ordinele
Lânii de aur, cel al Sfântului Ştefan etc. Latura
de legitimitate se ilustrează cu sceptrul şi coroana (sau coroanele statelor din imperiu), puterea
cu sabia şi globul (mărul). Cel din urmă nu este
omniprezent. La fel, şi apariţia bogat decoratului
tron, constituind aluzie foarte directă, este
circumstanţială. Deseori îi ţine locul un fotoliu
tapiţat cu catifea (în general purpurie), în spatele
acestuia draperii ample, cu falduri moi şi ciucuri
aurii oferă capătul de perspectivă. La examinarea Portretului "bunului" Franz al II-lea 3 ,

3
Ne referim la cunoscutul portret creat de Friedrich von
Amer ling ( 1803-1887), înfăţişând împăratul Austriei
(Franz li. împărat al Austriei în veşminte de încoronare.
1832), înconjurat de însemnele puterii pe care o deţine.
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în veşmânt de încoronare (Fig. 1) şi al imaginii
foarte tânărului Împărat Franz Joseph I., în
haine de mare gală, cu toate însemnele imperiale
(Fig. 2), putem descoperi evidentele asemănări
ale punerii în pagină • Vestimentaţia -deşi a fost
confecţionată separat pentru fiecare personaj
ilustru - este de aceeaşi factură, se repetă folosirea aceloraşi elemente. Exploatarea laturii
psihologice a personajului, în cazul împăratului
Franz II„ îi conferă o valoare artistică ridicată
tabloului acestuia faţă de cel al imaginii nepotului-urmaş, redat prin bogăţia detaliilor vestimentare - dar cu o evidentă superficialitate în
privinţa abordării psihologiei tânărului model.
La reprezentarea împăratului Franz Joseph I.,
în spatele personajului, plasat fals în penumbră,
lucrat en grisaille, se reliefează bustul unui alt
suveran, cel al împăratului predecesor,
Ferdinand I. Portretul acestuia, introdus în forma unei sculpturi antice, nu reprezintă un simplu
obiect decorativ din arriere-plan: constituie un
amănunt semnificativ, important pentru privitori. Prezenţa lui - mai mult spirituală decât
reală, doar o invocare - subliniază legătura lui
directă cu urmaşul la tron, o continuare a liniei
domnitorilor proveniţi din familia Habsburgilor.
Litograful vienez, Vinzenz Katzler (18231882)5, a utilizat în portretul de faţă acelaşi procedeu, de memento, pe care l-a aplicat mai
demult şi pictorul de origine austriacă, Carl
Wieland (activ la Viena şi la Pesta în prima
jumătatea a sec. XIX), când, pentru o comandă
oficială bănăţeană din 183 7, a executat Portre4

'Această imagine foarte cunoscută a fost popularizată
redarea grafică a somptuosu Iui portret de curte.
5

prin

Litografia lui Vincenz Katzler (din 185011851) a fost
în zonele estice de confraţii lui de
breaslă localnici. Aceste lucrări au servit atât la
popularizarea fizionomiei capetelor încoronate în mijlocul
supuşilor, cât şi ca model de prezentare pentru artiştii din
zonă a altor personalităţi marcante ale epocii. Astfel,
litograful şi pictorul Anastas Jovanovic (1817-1899) a
lansat portretul lui V. Katzler, completându-I cu o
inscripţie bilingvă (sârbă şi germană) şi - inspirându-se
din modelele vieneze - el a realizat într-o manieră similară
şi câteva portrete ale căpeteniilor de stat sârbe.
preluată şi multiplicată
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tul împăratului Ferdinand I. 6 (Fig. 3). Wieland
a plasat bustul defunctului împărat Franz II. figurat în profil şi încoronat cu lauri - în
fundalul din stânga siluetei aflată în picioare 7 •
Clişeul de domnitor atotputernic, aşezat în
interiorul presupusei săli de tron, printre coloane
antichizante, în veşminte de încoronare sau de
mare gală, a influenţat puternic modul de
elaborare a portretelor oficiale ale demnitarilor
de stat precum şi portretistica oficială a şefilor
de stat din zonele învecinate Austriei.
Astfel, Portretul cneazului sârb, Mihajlo
Obrenovic, redat în litografie de Anastas
Jovanovic 8 (pictor, fotograf, prieten apropiat al
cneazului), concurează cu imaginea suveranului
"din vecinătate" prin bogăţia de elemente care
compun tabloul. Scenografia adoptată îşi îndeplineşte rolul: comunică spre supuşi treapta socială a tânărului, sugerând un interior somptuos,
bogat, cu nimic mai prejos decât cel al împăra
tului de la Viena, dar îi subliniază şi apartenenţa
de neamul sârbesc (a cărui căpetenie este) prin
îmbrăcămintea inspirată din portul popular, tipic
zonei, realizată cu un inegalabil lux oriental.
Sabia ornată cu pietre preţioase, pe care se
sprijină, trimite foarte direct la rolul de conducător militar mână forte (Fig. 4).
Carl Wieland: fmpăratul Ferdinand l. al Austriei/ Regele
Ferdinand V al Ungariei (consilierii timişoreni probabil în
această din urmă formulă au cerut executarea lucrării), ulei/
pânză, fără şasiu, 225x 130 cm„ semnat în dreapta cu ocru:
"C: Wielandp. 1837", nr. inv. PMT 694, Muzeul deArtă
Timişoara, provenienţă „incertă". Lucrarea înregistrată
greşit ca provenită dintr-un atelier al unui artist "anonim" şi
purtând şi în prezent denumirea de Portret de bărbat, nu are
şasiura fost mult timp rulată, ceea ce a dus la desprinderea
straturilor de culoare în multe zone. Documentele de arhivă,
monografiile vechi ale oraşului, personajul ales ca model,
precum şi dimensiunile pânzei ne indică comanditarul:
Consiliul Primăriei Oraşului Timişoara. Acesta - urmând o
tradiţie cu rădăcini de secol XVIII, cultivată de conducerea
comitalului Timiş - pe la mijlocul secolului XIX a început
constituirea unei galerii proprii de personalităţi în sala de
şedinţe a Consiliului Orăşenesc. Comenzile lansate de cele
două Consilii teritoriale deseori au dus la realizarea unor
lucrări duble, imagini ale aceluiaşi personaj, activ şi în
cadrul conducerii oraşului şi în consiliul ţinutului.
Asemănările evidente ale pieselor expuse izvorau şi din
faptul că ambele instituţii administrative (şi nu doar ele)
apelau la serviciile aceloraşi artişti, de cele mai multe ori
locali, care la finele secolului XIX s-au specializat în producerea (aproape în serie a) portretelor oficiale, de aparat,
de mari dimensiuni, concurând fotografii din regiune.
7
Figura iluştrilor antecesori apărea des în imaginile oficiale, reprezentative ale epocii. Portretul de mari dimensiuni al împăratului Napoleon al III-iea, aşternut pe pânză
(şi corectat de mai multe ori în perioada 1853-1861) de
renumitul pictor francez, Jean-Hippolyte Flandrin, deasemenea evoca în faţa contemporanilor săi personalitatea
marelui Napoleon I., prin bustul acestuia situat în imediata
apropiere a personajului central.
8
Galerija ... 2001, 4 77.
6

Aceste reprezentări, regizate cu mare grijă, au
fost ani de zile reproduse în nenumărate exemplare pentru a populariza trăsăturile caracteristice
ale stăpânului soartei unui imperiu sau a unei ţări.
Au avut accepţiunea celui figurat, dar şi a diferitelor cabinete care supervizau imaginea publică
a celui mai important om din stat. Pentru a ajunge
la nivelul de cunoaştere a supuşilor încă din perioada barocului portretele potentaţilor „erau
multiplicate prin stampe de către gravori în cupru
având o pregătire temeinică" 9 • Secolul al XIX-iea
oferea o tehnică de multiplicare mai uşoară şi mai
ieftină: litografia. Schimbările, în privinţa tipului
de reprezentare agreată, au intervenit lent. Mult
mai evident s-au manifestat reacţiile legate de
detaliile "grăitoare", de simbolurile care comunicau spre privitor statutul modelului. Aceste
amănunte semnificative, care au însoţit portretele
capetelor încoronate (sau ale personajelor cu rol
politic deosebit) cu timpul au dobândit o prezenţă
obligatorie, au devenit un "chenar" împietrit, au
împins pe un plan secundar însuşi individul pe
care trebuiau să-l însoţească, figura căruia trebuiau doar să o completeze. Au dobândit un rol
principal, ele personificau-simbolizau puterea
politică centrală, trăsăturile umane au devenit din
ce în ce mai schematice; portretele se rezumau
deseori la marcarea unor aspecte caracteristice, tipice ale unui individ şi numai oglindeau fizionomia întreagă cu la toate detaliile care compuneau
imaginea reală, inconfundabil individuală. Mesajele politice transmise au fost foarte atent examinate şi receptate de contemporani.
Astfel se explică graba cu care, la începutul
anilor 1860, au fost înlocuite portretele, de tipul
celui mai sus descris, ale împăratului Franz
Joseph I. din oficiile st'!_tului, de pe teritoriul Ungariei (şi al Banatului). Intrucât "aceste litografii,
produse cu miile pe vremea respectivă [ante 1860
n. n.], din cauza inscripţionării lor, la noi au
contravenit cu dreptul public, cu atât mai mult cu
cât aceste tablouri care îl reprezintă pe Excelenţa
Sa ca împărat al Austriei, în veşminte de împărat,
la noi, după 1860 au fost înlăturate, astfel că acum, la noi, aceste imagini sunt destul de rare" 10 •
Friedlănder 1983, 260.
'" Registrul de inventar general al Muzeului Banatului
(mss.), poziţia 2977, din anul 1906. Custodele Istvan
Berkeszi achiziţionase din birourile Oficiului Direcţiei
Finanţelor 3 litografii mari (deja în acea vreme le considera
documente muzeale demne de păstrat), ţinute la loc de
cinste în cursul deceniilor anterioare, care însă au devenit
nepotrivite cu legea în vigoare. Două dintre lucrări îl
înfăţişau pe Franz Joseph I. în uniformă de general austriac
şi purtau inscripţia "Franz Joseph Kaiser v. Osterreich", alt
impediment pentru care nu mai puteau fi utilizate într-o
expunere publică- pe teritoriul "statului de drept", regatul
Ungariei, unde personajul a fost acceptat doar ca rege,
pozând în uniforma de general al armatei maghiare.
9

Accentuarea zonei geografice "la noi", indică
Ungaria şi implicit Zonele Sudice (azi Banatul),
unde, după 1861 au încetat represaliile împotriya
căpeteniilor participante la revoluţia din 1848. In
aceste ţinuturi regimul s-a liberalizat, a demarat
reorganizarea adminjstraţiei teritoriale pe vechile
baze comitatense. In această formulă nu mai
cadra imaginea unui "împărat străin" cu evocarea
organizării teritoriale istorice străvechi, unde
provinciile se supuneau "regelui nostru". Nu
portretul în sine trebuia îndepărtat din faţa
supuşilor, ci forma de prezentare, detaliile sale
trebuiau rearanjate. Aşa se explică de ce, cu o
frecvenţă mult mai mare, a reapărut portretul lui
Franz Joseph I. după iunie 1867, în urma
încoronării sale ca rege al Ungariei. Legitimat
prin actul de încoronare, figurat ca rege uns, în
arta timpului vor înceta toate criticile la adresa
modului de popularizare a figurii sale de suveran.
Istoriograful şi custodele de muzeu, Istvan
Berkeszi, trecând în revistă produsele de artă
timişoreană 11 , în anul 1909 enumera portretele
oficiale ale sălilor de Consilii din incinta
Primăriei şi din Casa Comitatului. Despre
tabloul realizat în 1859 (ori 1853, chiar el făcea
confuzia de date!) "care îl înfaţişează pe Ferenc
J6zsef 1. în uniformă maghiară de general de
husari, siluetă întreagă, în mărime naturală"
afirma că: "este una dintre cele mai frumoase
piese [ale colecţiei Consiliului oraşului] „. este
opera unui artist străin; Horschelt F" 12 • Cu
trecerea anilor tipul de imagine a chipeşului june
conducător blond, zvelt, îmbrăcat în hainele de
general al unei arme maghiare (de preferinţă de
cavalerie) a devenit modelul portretului oficial
agreat pe tot teritoriul dinspre răsărit al statului
dualist (Fig. 5).
Modelul preferat a fost apoi preluat şi imitat
de magnaţii apropiaţi de Curte în toată zona
politică. Valoarea portretelor create după "tipul
şi asemănarea" primului om din stat a depins
însă de mai mulţi factori. Atât persoana aleasă ca
model cât şi artistul realizator au concurat la
rezultatul final al operei. Modelul putea influenţa creaţia prin fizicul său - silueta, faciesul
- şi prin influenţa economică „ascunsă" în
lucrare: mediul în care se dorea a fi reprezentat,
dimensiunea lucrării, suma oferită pentru
11

Berkeszi 191 O, 14.
Friedrich Horschelt ( 1824-1881 ), Franz Joseph I. tânăr;
ulei/pânză, fără şasiu, 208x l l 8cm, semnat cu brun în
dreapta jos, greu lizibil; "Fr. Horshelt/1859 (?)",nr. inv.
PMT 689, Muzeul de Artă Timişoara, în prezent în stare
precară de conservare, cu urme de rulare, preluat în
inventar cu provenienţă „incertă''. Piesa s-a transferat
sigur din fosta colecţie a sălii de Consiliu al Primăriei
Oraşului liber regesc Timişoara, transmis muzeului local
în vara anului 1920, nemenţionat însă în lotul de lucrări
predate cu proces verbal.
12
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comandă sau
altă parte,

alegerea artistului executant. Pe de
personalitatea artistului invitat
contribuia major la calitatea imaginii finale.
Poate fi amintit ca exemplu, impresionantul
Portret al lui Sava Tekelija, comandat lui M6r
Than în anul 1861 13 • Analizând mai atent
punerea în pagină şi elementele utilizate pentru
crearea planului secundar - cel din interior şi cel
din zona îndepărtată - reîntâlnim toată recuzita
la care apelau pictorii în procesul de conturare a
personajelor ilustre timp de câteva secole.
Artistul a ştiut să exploateze rolul diferitelor
materiale componente ale acestui milieu
descriptiv, în care a plasat silueta, a reuşit să
redea fidel trăsăturile personajului distinct, a
dozat excelent zonele de aproape şi de departe, a
utilizat elemente de decor adecvate 14 pentru a
obţine prestanţa caracteristică a personajului,
oferind privitorilor un strălucit portret
academic 15 - foarte înrudit cu astfel de creaţii ale
confraţilor săi din deceniile anterioare (Fig. 6).
Este unul dintre cele mai elegante şi impunătoare imagini ale mult portretizatului om de
cultură al secolului XIX.
De la mijlocul secolului reuşim să aducem
drept document - premergător - Portretul
arhiducelui Joseph, realizat de pictorul-

În colecţia Galerija Malica srpska, reprodus în
monografia Ga/erija .. 2001. 034.
"Detaliile folosite au rolul de a trimite la personalitatea
modelului, foarte cunoscut în regiunea noastră şi a
Aradului, la starea lui socială şi la originea sa
(îmbrăcămintea, însemnele heraldice), la formaţia sa de
intelectual (cărţile şi documentele de pe masă), la actele
sale de binefacere şi fundaţii (planul îndepărtat:
construcţiile din peisajul urban). Prezentarea acestora
însemna studierea amănunţită a mediului şi a vieţii
modelului, observarea şi pătrunderea psihicului acestuia
de către pictor. Totodată, într-o formă mai modernă,
utilizează staffage-ul şi recuzitele întâlnite de-a lungul
veacurilor la portretele personalităţilor marcante.
15
M6r Than ( 1828-1899) a fost căutat deseori pentru
portretizarea unor personalităţi de marcă din a doua parte
a secolului XIX. A corespondat cu colecţionarul Zsigmond
Orm6s pe care 1-a vizitat în Timişoara (vezi: Scrisoarea
expediată din Florenţa la 28 nov. 1885 - D. T. A. N. R., F.
Orm6s 131, d. 747, f. 4). A realizat şi un portret „istoric"
de comite pentru colecţia oficială a oraşului Lugoj, pictură
păstrată astăzi în Muzeul Judeţean Lugoj (identitatea
persoanei reprezentate încă nu am reuşit să elucidăm). El
este autorul impunătoarei imagini oficiale a primarului şi
apoi prefectului de Arad, Atzel Peter, vezi Lanevschi
2003, I O, 33, 38. Tablourile lui Ferenc Deăk şi Zsigmond
Orm6s, cândva expuse în Casa Comitatului Timiş,
semnate de acest artist au dispărut după 1919. Borovszky
f. a., 243; Berkeszi 1910, 14. (În ambele surse numele
pictorului, M6r, este confundat cu cel al fratelui său,
chimistul Kăroly Thăn, 1834-1908).
13
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fotograf peregrin Anton Fiala în anul 1846 16
(Fig. 7). Acesta fusese comandat pentru galeria
oficială a sălii de Consiliu al Oraşului liber
regesc Timişoara 17 • Trebuia să respecte toate
restricţiile
impuse de comanditarii unei
asemenea colecţii publice de tradiţie: să redea
fidel trăsăturile individuale ale modelului, să
reflecte sobrietate, să fie impunătoare, să
sublinieze poziţia şi rangul social al reprezentatului, să sublinieze loialitatea comunităţii faţă
de reprezentat. Şi nu în ultimul rând: să fie
decorativ. Rămâne suspiciunea că pentru realizarea comenzii de faţă Anton Fiala, pe lângă
pictură, a apelat cu succes şi la posibilităţile
oferite de tehnica fotografierii IK.
Toate aceste condiţii, completate cu mici
detalii personalizate, se transmiteau şi comenzilor de portrete ale funcţionarilor înalţi, ale
oamenilor care frecventau Curtea sau Parlamentul, ale politicienilor înstăriţi sau ale burghezilor din fruntea oraşelor. Chipurile pictate se
aranjau, se modelau după aceste tipare lansate
de arta oficială centrală. În cazul oamenilor de
seamă, familiarizaţi cu viaţa capitalei, se opta
pentru o variantă mai modestă a punerii în
pagină: un jilţ sau un fotoliu amplu înlocuia
tronul, o căciulă, o caschetă militară cu fireturi
se plasa acolo unde altădată figura coroana,
cărţile sau culegerile de legi în locul documentelor cu lozinca evidentă a împăratului, o haină
tivită cu blană ţinea locul pelerinei cu hermelină,
iar bijuteriile, colanele, nasturii mari de argint ai
brandenburgurilor înlocuiau decoraţiile imperiale unicat. Nu ne aflăm în faţa unui nou tip de
reprezentare, modelul a fost folosit încă din
epoca barocă: asistăm la o oarecare simplificare
a portretului suveranului, aplicarea "schemei
mai mici" pentru cei din anturajul domnitorului,
pentru cei care au moştenit un rang inferior
acestuia. În teritoriile care au ţinut de Ungaria,
după anul 1867, portretul personajelor cu rol
important în viaţa politică a căpătat o nouă stră
lucire. Asistăm la naşterea elegantelor portrete
bărbăteşti, ca urmare a introducerii hainelor de
gală istoriciste, a reluării tipului de îmbră
căminte maghiară de curte din evul mediu,
1
" Anton Fiala, Portretu/ palatinului/ arhiducelui Joseph,
ulei/ pânză, fără şasiu, rulată, 223x 134 cm, semnat prin
incizie în dreapta mijloc cu alb: "4nt. Fia/a pinx. 1846",
nr. inv. PMT 678, colecţia Muzeului de Artă Timişoara.
Pictura provine din fosta colecţie a Consiliului Oraşului
(transferată muzeului în anul 1921; nr. inv. 5228/ 21 ),
probabil a fost comandată direct autorului pictor-fotograf,
aflat temporar în oraş. Asemănarea punerii în pagină cu
portretul semnat de C. Wieland este evidentă.
17
Barat 1902, I 04.
18
Klein 2005. 34-35.

(numit diszmagyar), devenită obligatorie la
mari le evenimente din viaţa statului 19 • Maeştrii
penelului au reuşit să exploateze avantajele
picturale oferite de culorile deosebit de vii şi
ornamentele foarte bogate ale acestui "port
oficial'', constând din pantaloni mulaţi pe picior
(combinaţi obligatoriu cu cizme), dolman pe
corp cu fireturi şi nasturi cu pietre, mantie tivită
cu blană, lăsată pe umeri şi prinsă cu un colan
din argint sau aur şi pietre. Ţinuta se completa
cu sabia în teacă, fixată de mijloc prin curele
legate de brâul metalic (împletit din fire de aur
sau argint), ornamentat cu pietre colorate, şi cu o
căciulă prevăzută cu pene, prinse în egreta
lucrată de orfevrari. Portul inspirat din hainele
maghiare 20 , întâlnite în mod obişnuit în decursul
secolelor în garderoba clasei dominante, a
lnceput să câştige adepţi prin perioada
reformelor (anii '30 ai secolului XIX) ca o
dovadă evidentă de apartenenţă la marea
nobilime maghiară, ca o sfidare la moda şi
morala impusă de Viena. La început respinsă de
puterea centrală, ea a fost relansată după câteva
decenii, ca o dovadă de înţelegere şi acceptare a
tradiţiilor şi sentimentelor legate de istoria
naţiunii maghiare, chiar de perechea imperială,
cu ocazia încoronării sale ca suverani ai
Ungariei. Se pare că ideea i-a aparţinut
frumoasei împărătese Elisabeta şi se voia un fel
de act de împăcare adresată clasei conducătoare
maghiare participantă la revoluţia din 1848.
Introducerea în colecţiile publice de pictură a
imaginii funcţionarului în ţinută de gală
maghiară, începând din deceniul şapte al
19
Acestui tip de port bărbătesc îi corespundea o variantă
deosebit de pitorească şi atractivă pentru femei. Doamnele
însă au avut mai puţine ocazii decât membri masculini ai
familiilor să apară ca modele ale unor imagini oficiale,
publice, astfel că, nici obligativitatea de fi redate într-un
anume fel nu a funcţionat pentru ele atât de strict. Totuşi,
înscrierea în tiparul epocii a rămas valabilă şi pentru
elegantele portrete ale sexului frumos.
20
A apărut ca o formă de protest, de rezistenţă manifestată
de clasa dominantă maghiară faţă de tendinţele de germanizare, de supunere culturală venită din partea Vienei.
Impresionant, decorativ, dar costisitor, cu timpul a devenit
un fel de uniformă de gală a celei mai bogate clase sociale.
De ex. nici membrii aleşi ai delegaţiei comitatului Timiş,
desemnate să ia parte la serbările Mileneumului maghiar
din capitala Ungariei în 1896, nu toţi îşi permiteau
comandarea unor astfel de ţinute. Astfel, au fost împrumutate hainele şi bijuteriile aferente între membrii
consiliului. (În primăvara anului I 89 I subprefectul Achill
Deschan îl ruga umil pe prietenul său, Zsigmond Orm6s,
să-i cedeze pentru 4 zile elegantul său costum, deoarece el
nu dispune de aşa ceva şi este invitat urgent în capitală: la
o audienţă regală. Costumul cerut ne este familiar din
portretul comitelui Zsigmond Orm6s, executat de
renumitul pictor Gyorgy Vastagh în anul 1885.)

secolului al XIX-iea, a fost considerată de clasa
dominantă a acestei etnii un pas spre recâşti
garea „libertăţilor ei istorice pierdute".
Galeriile de portrete ale personalităţilor locale/ ţinutale au fost concepute ca o istorie ilustrată a zonei geografice: o evidenţiere a faptelor
demne de reţinut şi de urmat, petrecute de-a lungul secolelor, o înşiruire a meritelor personalităţilor locale marcante; totodată ele simbolizau
şi dpcumentele de atestare a libertăţii oraşelor.
In întregul regat consiliile oraşelor, instituţiile de stat, fundaţiile s-au întrecut în formularea comenzilor adresate celor mai cunoscuţi
artişti, cu precădere pictori, pentru obţinerea
unor portrete oficiale 21 • Primus inter pares a fost
aşezată la loc de cinste cel puţin o lucrare închinată regelui, după care - în ordinea meritelor
demonstrate în viaţa urbei, sau în cadrul parlamentului (unde în calitate de deputaţi unii au reprezentat oraşele) - se înşiruiau chipurile
aleşilor locali.
La Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor
Naţionale se află câteva scrisori datând din anul
1868, semnate de renumitul artist Mihăly
Kovăcs 22 ( 1818-1892), pictor căruia conducerea
comitatului a comandat tablourile perechii
regale. Dacă în privinţa Elisabetei nu au existat
comentarii la realizarea portretului "în mărime
naturală" !"silueta reginei noastre o schiţez
după fotografie, cu diadema pe cap, coroana
Ungariei poate fi zărită pe o masă, aşezată pe o
pernă purpurie" 23 !, cu atât mai greu s-a ales
varianta reprezentării masculine./" Din cauza
coroanei fruntea lui ar pierde din asemănare,
cred însă că ea [coroana} nu poate fi omisă,
dacă îl pictez în ţinuta de gală a încoronării
având în mână celelalte însemne regale" 24 .I
Cele 4 litografii propuse ca variantă de model,
21
Fenomen identic derulat în comitatele vecine Cenad,
Torontal şi Arad. Documentat de Halmăgyi 2001,
Lanevschi, 2003.
22
D.T.A.N.R., F. Orm6s 131, d. 438. Pe baza celor 8
scrisori formulate de artist putem urmări în detaliu
condiţiile punerii în pagină a modelelor, a structurării
simbolurilor complementare. Aflăm că în timpul
tratativelor au fost folosite mai multe fotografii, schiţe în
ulei şi mici desene în peniţă pe hârtie subţire (l 5,9x9,8;
14,5x8,6; 14,3x8,9 cm.). Acestea din urmă sunt ataşate
Scrisorii din noiembrie 1868 (vezi fila 8, 9, 1O), expediate
comanditarului.
23
„." kiralynenknak afenykep szerint vazo/om mintajat,
diademava/ fejen, a magyar korona egy aszta/on bibor
vankoson lathat6„.", D.T.A.N.R., F. Orm6s 131, d. 438,
fila I.
24
"A korona alta/ hom/oka veszt a hason/atossagb6/, de
ugy hiszem, hogy a korona e/kerU/hetet/en ha a koronazasi
diszruhdban festem a tăbbi kira/yi jelvenyekke/ a
kezeben". D.T.A.N.R., F. Orm6s 131, d. 438, fila I.
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expediate priceputului istoric de artă, pe atunci
subprefectului Zsigmond Orm6s, nu au fost pe
placul comanditarului. La sfârşitul lunii noiembrie pictorul a expediat alte trei desene în peniţă
pentru a fi aleasă o variantă convenabilă (Fig. 8
a, b, c ) 25 • Totodată, artistul a expus textual şi
avantajele şi dezavantajele reprezentării
personajului pentru fiecare dintre cele trei schiţe
propuse. Din scrisorile păstrate putem obţine o
serie de date preţioase legate de condiţiile
portretizării unor personaje aflate în fruntea
statului 26 , dar ele ne oferă şi detalii anecdotice,
mici evenimente derulate în timpul făuririi
operelor, atitudini ale modelelor, atent urmărite
de artist. Ele ne introduc în atmosfera atelierelor
în care au prins contur aceste lucrări. Regretabil
este că nu s-au păstrat şi ultimele scrisori ale lui
Mihaly Kovacs care ar documenta varianta definitivă pentru care s-a optat. Există şi posibilitatea ca toate schiţele de început să fi fost abandonate şi imaginile finale să fie diferite de cele
propuse la primele întrevederi.
Operele terminate şi livrate la mijlocul anului
l 869 27 au fost caracterizate de vizitatorii Casei
Comitatului (Palatul Baroc al Timişoarei) drept
cele mai reuşite portrete de acest fel; succesul
lor a adus artistului noi comenzi din partea
membrilor Consiliului comitatului. Calitatea
bună a lucrărilor s-a evidenţiat şi prin faptul că,
la terminarea lor, contele Gyula Andrassy şi
soţia sa, vizitând artistul în atelierul său din
capitală, au fost încântaţi de portretul reginei, au
comandat un exemplar şi pentru palatul lor (o
copie „la care faţa trebuia să aibă fidelitatea unei
daguerrotypii"), ceea ce a întârziat terminarea
pieselor destinate Timişorii. De altfel, regina
însăşi a fost măgulită de calitatea portretului pare-se executată după o astfel de daguerrotypie
25

Nepublicate.

Obţinem informaţia că nu toţi artiştii renumiţi ai vremii
au reuşit să realizeze portrete fidele şi acceptate ale
capetelor încoronate. Deseori în lupta pentru obţinerea
unor comenzi importante se foloseau de intervenţii şi
intrigi pentru înlăturarea colegilor de breaslă; autori
valoroşi cu concepţie modernă puteau pierde oportunitatea
de a lucra pentru casa regală din cauza altui pictor - mai
2

a acceptat câteva şedinţe pentru ca pictorul
corecta "după original" micile detalii
care o nemulţumeau. Corespondenţa dintre
Orm6s si Kovacs ne dezvăluie şi informaţia că
subprefectul însuşi şi-a comandat un portret, a
fost aşteptat în atelier de artist pentru şedinţe în
primăvara anului 1869, lucrarea a fost terminată
apoi la Timişoara după transportarea în provincie a comenzii oficiale 2K.
Cu ocazia vizitei regale din primăvara anului
1872 însuşi regele a putut contempla lucrările
reuşite, plasate în sala mare de şedinţe a palatului, unde s-a servit masa festivă pentru invitaţii
de seamă 29 .
Însă, portretele pereche atât de admirate pe
vremuri, astăzi nu ne sunt cunoscute. Nu
cunoaştem varianta finală a imaginii masculine,
asupra căreia au convenit părţile; iar scrisorile
nu au păstrat nici minuscula schiţă a portretul
feminin pandant. După luna mai 1869, când au
ajuns să fie expuse la Timişoara, ele nu au fost
fotografiate, iar în perioada primului război
mondial întreaga colecţie de pictură a dispărut
din palat fără urmă.
Tablouri ale perechii regale însă s-au mai
păstrat în colecţia muzeului. Două pânze de mari
dimensiuni, ne transmit trăsăturile tinere ale
regelui Ferenc Joseph I. (Fig. 9), în veşminte
militare, şi ale delicatei sale soţii elegante,
Erzsebet (Fig. 1O), într-o ţinută de zi, ambele
fără stajfage-u1 bogat, obligatoriu. Fundalul
brun-verzui neutru, dar cu profunzime, scoate în
evidenţă siluetele zvelte, ovalul plăcut al feţelor,
privirile senine ale modelelor. Lucrările pandant
nu poartă semnătura pictorului dar uşor le putem
clasa în rândul portretelor oficiale de bună
factură, care au luat naştere - probabil la cumpăna dintre deceniile 6 şi 7 ale secolului XIX în atelierul unui maestru însemnat, stăpân al
penelului şi al coloritului 30. Lipsa unor analogii
-

şi

să poată

''

con.servator - agreat tocmai pentru acest fapt (ex. Berta lan
Szekely a fost înlăturat de Heinrich). Din scrisorile lui
M6r Than către Orm6s: " ... cert este că Heinrich [Heinrich
Ede, 1819-1885, rivalul lui M. Than, favorizat pe nedrept
în 1865, n. n.]. .. tn această perioadă picta portretul
Majestăţii Sale, lucrare care fusese comandată lui
Berta/an Szekely. dar cum a ajuns el [Heinrich] la acest
portret? nu se cunoaşte„. "!, „ ... annyi alt, hogy Heinrich
... ekkoriban feste 6 felsege arckepet, mely mar Szekely
Bertalannal volt megrendelve, 's mi modon jutott hozza?
nem tudni ... " I D.T.A.N. R„ F. Orm6s, d. 747, f. 2 verso.
27
Szegedy-Maszăk 191 O, nr. 6, 28.
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deţinem alte detalii legate de această lucrare.
Ofelsege kărutazasa (Călătoria tn circuit a Excelenţei
Sale) în: Temesi Lapok. 4 mai. 1872, 1-2. Cu ocazia manevrelor militare desfăşurate în zona Aradului în primăvara
lui 1872 regele Ferenc Joseph I. a făcut o vizită şi la Timişoara. În această perioada a fost cazat în Casa Comitatului.
'" Cele două picturi (PMT 1495, PMT 676), pandant,
realizate în ulei pe pânză, având dimensiuni impunătoare
(190xl 10 cm. fiecare), lipsite de rame, nesemnate,
nedatate, încă îşi păstrează secretele. Nu cunoaştem nici
provenienţa lor, nici locul unde au poposit până către
începutul anilor '20 ai secolului XX. Lipsa informaţiilor
nu ne permite să afirmăm că ar fi făcut parte din colecţia
Consiliului Com~tatului, deşi mici indicii par să susţină
această părere. ln urma unor operaţii de restaurare
(modeste) şi a reînrămării lor corecte ar putea deveni piese
atractive în expoziţia Muzeului de Artă.
2
'
2
''

şi

a documentelor referitoare la soarta colecţiei
din Casa Comitatului (după 1919) ne împiedică
să cercetăm originea lor în atelierele lui Mihaly
Kovacs 31 •
De la finele secolului XIX, până către anul
1916, asistăm la un regres în ceea ce priveşte
evoluţia imaginii capetelor încoronate ale
statului şi figurarea factorilor politici (nu numai)
locali. Numărul de portrete comandate a crescut
deosebit de mult, calitatea însă rareori a urmat
acest „apetit" mărit, manifestat de politiceni şi
funcţionari faţă de imaginea publică expozabilă.
Regele a adoptat definitiv uniforma militară, cea
a generalilor de armată, de preferinţă cea de
cavalerie sau de artilerie, rar îmbrăcând straiele
civile de salon (renumita "ferencj6ska",
redingota, care a intrat în limbajul popular prin
termenul familiar-anecdotic al numelui său).
Portretele sale au devenit din ce în ce mai schematice, seci: un bărbat mustăcios, bărbos, blond,
apoi cărunt (cu o calviţie treptat mai evidentă),
stând în picioare milităreşte, pe umăr cu o
mantie scurtă, îmblănită, purtând mănuşi albe,
cu cascheta lăsată pe o masă alăturată. S-a
preferat "mărimea naturală", siluetă întreagă sau
văzută până la genunchi. Deseori se nimereau
alături câte trei-patru portrete regale în sălile
clădirilor oficiale ale oraşelor din provincie.
Prin operele unor autori de mâna a doua se
simboliza devotamentul supuşilor faţă de
conducătorul ţării. Personajul întruchipat a fost
înzestrat cu toate accesoriile identice portretelor
oficiale de calitate, după care a fost copiat deseori însă trăsăturile bărbatului nu corespundeau întru totul cu ilustrul model. Dintr-un respect greşit interpretat piesele ce dovedeau calităţi artistice se aflau laolaltă cu replici corecte,
însă fără viaţă, modelate după portrete de certă
valoare. Lucrări istorice remarcabile se învecinau cu copiile slabe ale unor lucrări celebre.
Un astfel de caz putea fi întâlnit în vara
anului 191 O, când la împlinirea venerabilei
vârste de 80 de ani ai celui aflat pe tron,
fotograful timişorean de renume, totodată şi
calificat pictor academic, J6zsefKossak (18551922), i-a închinat acestuia un portret de mărime
naturală (236xl31 cm.), în ulei pe pânză 32 •
Lucrarea (Fig. 11) fără mari calităţi artistice, o
pictură suprapusă unei fotografii de mari dimensiuni, măguleşte modelul reluând imaginea

Vezi Anexa.
D. K., 14 aug. 191 O, 3. Suportul de pânză scoasă de pe
şasiu şi deteriorată se află azi în depozitele Muzeului de
Artă Timişoara (nr. inv. PMT 688).
li
32

acestuia din anul 1891 33 • Expusă un timp în
vitrinele atelierului său, a fost donată apoi
Consiliului orăşenesc. În sala oficială a acestuia
se mai găseau încă trei portrete "de mărime
naturală" ale regelui. Respectul faţă de fotograful de renume, şi faţă de ilustrul model, i-a
determinat pe senatori să reţină lucrarea printre
cele din galerie. Ziarele au elogiat priceperea,
iscusinţa realizatorului şi au admirat gestul
făcut. Picturi imense, golite de conţinut, doar cu
scopul vădit de a fi "decoraţiuni" oficiale,
dovezi de loialitate, au fost produse în serii mari,
scăzând calitatea, obţinând simplul simbol al
şefului sau al puterii centrale de stat. Astfel, în
timpul vizitei la Timişoara, în 1891, în piaţa din
faţa teatrului (purtând înscris pe faţadă numele
regelui), serenissimul vizitator se afla faţă în
faţă cu trei portrete de-ale sale, de cca 3-4 m
înălţime, aşezate în loggia clădirii. Vis-a-vis de
teatru, pe arcul de triumf, ridicat în cinstea sa, în
două medalioane fusese redat acelaşi personaj,
bust, între ghirlande de flori.
Fenomenul a luat amploare după toamna
anului 1897, când - în urma aniversărilor
milenare - un document semnat de rege a permis
ridicarea unor statui închinate memoriei
personajelor istorice naţionale. La primirea
acestei veşti conducerile comitatelor din întregul
regat s-au grăbit să dovedească satisfacţia şi
(mai cu seamă) loialitatea politică. Pornind de la
acest moment 34 cele mai numeroase statui
(„istorice"!), încă în timpul vieţii sale, i-au fost
ridicate şi închinate lui Franz Joseph I. Evoluţia
tipului de statuie-portret, figură întreagă, în
picioare a urmat o cale foarte asemănătoare cu
cea a imaginilor aşternute pe pânză. Poate fi
urmărită reproducerea în serie a modelului:
silueta unui bărbat matur, în haine de general, în
contrapost, cu capul ridicat şi privirea în zare,
deasupra mulţimii supuse 35 (Fig. 12). Silueta lui
de mari dimensiuni, turnată în oţel de tun sub
33
O pictură identică (figură până la genunchi) a regelui, de
mari dimensiuni, a fost executată de portretistul Janos
Wălder ( 1854-1902), cu ocazia vizitei întreprinse de rege
la Timişoara, în anul 1891, pentru Curtea de Apel din
Timişoara. Posibil ca tot atunci să fi făcut J. Kossak
fotografia folosită mai târziu la portretul pictat de el.
34
În 17 ianuarie 1906 D. K. consemna cu mândrie patriotică faptul că "prima statuie regală a ţării"( se referă la o
statuie sculptată) va fi ridicată la Caransebeş.
35
Modelată şi realizată la turnătoria din Viena, o astfel de
statuie a fost dezvelită în octombrie 1902 în faţa Şcolii Militare de Cadeţi din Timişoara. Imensa lucrare înfăţişând
regele în haine militare este o variantă tridimensională a
cunoscutelor portrete pictate. A dispărut fără urmă (s-a
retopit?) ante 1918. Imaginea de odinioară este păstrată de
un clişeu de sticlă în colecţia Muzeului Banatului.
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atenta îngrijire a sculptorului Edmund Hofmann
vonAspernburg (1847-1937) 36 era socotită una
dintre portretele reuşite de acest fel. Simbolurile
foarte simple - tunuri, lei culcaţi, cununi de lauri
etc. - cu timpul au fost total înlăturate.
Personalitatea şi talentul câtorva artişti
excelenţi, totuşi, a putut da naştere, şi în cazul
unor astfel de comenzi sterile la lucrări care
depăşeau creaţiile mediocre. Modelul siluetei
milităreşti, în contrapost, cu capul ridicat, a fost
preluat pentru statuile mai multor ofiţeri
merituoşi ai regimentelor din garnizoanele
oraşelor provinciale. Economia de material
(bronz) impunea utilizarea unor aliaje noi,
neexperimentate încă. Coroziunile provocate de
mediu în scurt timp provocau răni grave monumentelor expuse în foruri publice: erodându-se
detaliile, la început personajul îşi pierdea identitatea, sculpturile semănau între ele, mai apoi,
neîntreţinute, dispăreau fizic determinând
îndepărtarea lor şi din memoria localităţii care
le-a ridicat cândva.
Dacă în privinţa conturării imaginii primului
om în stat asistăm la un declin aproape total, nu
acelaşi fenomen întâlnim în realizarea efigiilor
aleşilor locali. Se constată o comandă continuă
încă de la finele anilor '70 ai secolului XIX,
pentru galeria Consiliului Orăşenesc, dar şi pentru cea a Palatului comitatens. Deşi se adoptă reprezentarea bust, apariţia în hainele oficiale de
gală - recunoaştem aceeaşi mantie şi aceeaşi garnitură de bijuterii, trecute de la un personaj la altul
în timpul şedinţelor cu artistul - este evident că
s-a apelat la pictorii portretişti cu bună pregătire,
s-au obţinut lucrări de reală valoare artistică. Majoritatea creatorilor având îngrădite posibilităţile
de exprimare, din cauza obligativităţii „ambalajului" impus, dinainte stabilit de comanditar,
excelează în schimb prin reflectarea psihologiei
personajelor, prin redarea caracterelor acestora
după observarea atentă a modelelor, în urma unor
documentări serioase şi atente studieri a vieţii şi
carierei înalţilor funcţionari.
Astfel, portretul de aparat capătă valenţe noi
prin strădania unor maeştri ai penelului care stă
pânesc excelent desenul, utilizează magnific culorile calde, strălucitoare, exploatează cu succes
jocul de lumini şi umbre în conturarea imaginii
fidele a unei personalităţi, subliniind importanţa
lui socială dar reflectând şi caracterul acesteia.
Câţiva artişti reuşesc să treacă de bariera convenţionalului lăsând în urma lor elegante portrete oficiale, impunător-realiste dar cu evidente
note de intimitate. Din rândurile acestora poate
.ir.

Thieme-Becker 1907-1950, 17„ 250.
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fi citat Gyărgy Vastagh senior ( 1834-1922),
pictor des invitat în zona Timişoarei şi a Aradului. El a semnat unul dintre cele mai valoroase
portrete ale comitelui de Timiş - istoricul de artă
Zsigmond Orm6s (Fig.13) - în urma unei comenzi lansate de conducerea oraşului al cărui
prefect devenise în 1875 37 •
Plecate din galeriile de portrete oficiale ale
oraşului şi comitatului, parcurgând trasee foarte
ciudate, greu de urmărit, unele dintre aceste
opere au ajuns la muzeu. Ele formează grupul de
„dublu necunoscuţi": deseori este „anonim" autorul şi rămâne „necunoscut" şi modelul. Datorită lipsei unor piese importante, azi nu putem
reorganiza decât o mică parte a colecţiei oraşului. Starea de conservare a lucrărilor îngreunează mult identificarea portretelor. Selectând
apoi dintre imaginile înalţilor funcţionari bazându-ne atât pe criteriul valorii operelor de
artă cât şi a importanţei reale a modelelor - ne
restrângem la un mic lot de lucrări. Sunt picturile care prin ceaţa timpurilor transmit spre noi
trăsăturile unor primari sau consilieri timişoreni
din a doua parte a secolului XIX; rar mai
regăsim printre ele şi câteva portrete de prefecţi
timişeni 38 • In urma cercetării unor documente nu
foarte elocvente, a confruntării inventarelor
vechi ale diferitelor instituţii, lucrările păstrate
ne oferă imagini din ce în ce mai complete
despre opţiunea alcătuirii unor colecţii publice
de oraş, sau de ţinut, în decursul deceniilor.
Artiştii la care s-a apelat de cele mai multe
dăţi trăiau chiar în capitala provinciei prospere,
la Timişoara. Formaţia lor academică, activitatea şi lucrările lor deja cunoscute, călătoriile
de studii în străinătate, participările lor de succes
la Saloanele Oficiale - toate au servit drept cele
mai bune recomandări pentru traducerea în fapte
a hotărârilor consiliilor locale: cinstirea cetăţe
nilor merituoşi prin păstrarea imaginii lor în
memoria concetăţenilor.
Totuşi, în urma frecventelor călătorii a demnitarilor înstăriţi la Budapesta, ori la Viena, nu au
17
Vastagh Gyorgy , Portretul comitelui Zsigmond Orm6s,
ulei pe pânză, I 55x 115 cm., semnată şi datată în stânga
jos cu ocru: „ Vastagh Gyărgy I 1885'', nr. inv. PMT 115, se
află în colecţia Muzeului de Artă Timişoara. Lucrarea
începută în atelierul budapestan, cu câteva şedinţe după
model viu, a fost continuată cu ajutorul fotografiilor, apoi
a fost terminată în vara aceluiaşi an la Timişoara, artistul
având din nou în faţă modelul studiat Portretul-cadou a
fost lăsat de ilustrul model în sala mare a Consiliului Oră
şenesc. În palatului comitatens a mai fost expus un portret
al lui Onn6s, realizat de M6r Than (piesă necunoscută azi)
şi imaginea aceluiaşi model fixată pe pânză de Mihăly
Kovacs (lucrare deasemenea pierdută) .
1
'Mikl6sik 1997,214-223.

fost rare nici portretele cerute unor pictori stabiliţi
în aceste metropole. Mor Than, Mihăly Kovacs
sau Gyărgy Vastagh nu au executat doar lucrările
dorite, în urma unor şedinţe scurte cu ocazia
excursiilor efectuate de modele în capitală, sau
după fotografiile trimise 39 • În repetate rânduri
aceşti artişti s-au deplasat personal la Timişoara,
ei înşişi au transportat portretele finite (câteodată
le-au terminat sau le-au corectat la faţa locului),
au asistat până şi la montarea în ramă sau la
aşezarea/ fixarea lor în spaţiul stabilit. Deseori au
întreprins aceste descinderi în provincie cu scopul
strângerii materialului documentar necesar unor
noi comenzi 40 . S-a întâmplat ca, odată sosiţi în
oraş, să fie îndemnaţi şi la realizarea altor lucrări,
în afara celor deja "tocmite": efigii ale unor personaje istorice legate de trecutul localităţii, mai
rar compoziţii istorice sau imagini care oglindeau
aspectele "vieţii civile" (de familie) ale unor personalităţi cunoscute.
Atât ei cât şi artiştii locali, Janos Walder şi
J6zsef Ferenczy, au reuşit să surprindă personalitatea, nota unică a modelelor, dincolo de obligativitatea asemănării şi a sublinierii rolului lor
politico-administrativ. Însă, interesul general al
Consiliului Orăşenesc, pentru obţinerea unor
picturi care să marcheze momentele istorice
relevante în faţa cetăţenilor, nu odată se intersecta
cu necunoştinţa, lipsa de educaţie artistică a
persoanelor desemnate să contacteze artiştii
talentaţi, potriviţi pentru realizarea unor astfel de
lucrări destinate spaţiilor oficiale. Pătrundem în
terenul anecdoticului dacă urmărim strădania
Consiliului în demersurile sale întreprinse pentru
obţinerea unor piese însemnate ale galeriei sale.
Astfel, în anul 1906 i-au comandat lui Ringeisen
[J6zsef?], pe atunci cunoscut portretist din Pesta,
portretul lui Boldizsâr Horvâth (fost parlamentar
ales de circumscripţia electorală Timişoara în
Camera Senatului). Deşi artistul nu s-a ridicat la
nivelul aşteptărilor, oraşul a achitat lucrarea 41 • Au
19
În acest sens cer mai multe fotografii de la modelele lor,
în special necorectate, neretuşate, a se vedea scrisoarea lui
Gy. Vastagh din 22 iulie 1885 către Orm6s: „ ... a
(enykepnek egy retouchirozatlan nyers 11yomata kiildessek
nekem ... ", D.T.A.N.R., F. Orm6s, d. 685, f. 4.
411
Relevant este fragmentul unei misive adresată lui Zs.
Orm6s de pictorul M. Kovacs: „ .... dacă Domnia voastră
11u şi-a schimbat dorinţa cum că eu să mă duc la
Timişoara ceea ce eu am şi promis, ce treabă de făcut voi
avea eu acolo? Să iau cu mine pânze mai mărunte sau de
dimensiuni mai mari? ... " I " ... ha Nagysagod abbe/i
kivansagat meg nem valtoztatta hogy en Temesvarra
me11jek mit meg is igertem, micsoda teendom lesz oii
11ekem? Apr6 vagy nagyobb szelessegu vasznat vigyek-e
magamma/? ... "/, D.T.A.N.R., F. Orm6s, d. 438, f.12.
41
Nota lui Berkeszi I., în Torzskonyv (Registrul inventar
primar al muzeului), la poz. 5229/ 1921.

şi expus-o ... alături de o nouă imagine a parlamentarului, executat- mult mai reuşit-de pictorul timişorean J6zsef Ferenczy. Portretistul
Ferenczy depăşise cercul comenzilor locale, importante lucrări i-au fost cerute şi din partea consiliilor de conducere ale altor oraşe: Lugoj,
Caransebeş sau Braşov 42 . În ultimele decenii ale
secolului XIX şi la începutul secolului următor,
oficialii, dar şi amatorii particulari, puteau apela
la atelierele artiştilor bănăţeni - Janos walder,
Vince Bânsăghi, Alajos Fcllegi, J6zsefFerenczy,
Emil Lenhardt- pentru aşternerea pe pânză a tră
săturilor demnitarilor, înalţilor prelaţi sau diferitelor personaje provenite din familiile înstărite ale
zonei.
Activitatea din această perioadă a portretiştilor bănăţeni poate fi percepută ca o ultimă
rază strălucitoare în domeniul portretisticii
academice aflată în declin. Ei sunt creatorii
acelor galerii de portrete valoroase care au împodobit coridoarele sediilor de episcopii, ale
liceelor, spitalelor, băncilor, primăriilor, numeroaselor sedii de fundaţii şi altor edificii publice.
Aceste colecţii au transmis posterităţii imaginile
unor oameni ai urbei cu merite deosebite, obţi
nute prin munca lor depusă înspre ridicarea ţinu
tului natal.

ANEXĂ
Colecţia de pictură constituită din fondurile
Casei Comitatului pentru decorarea sălilor de
şedinţe a fost realizată de artişti de seamă.
Publicată în monografiile apărute înainte de
primul război mondial, ea a intrat în atenţia
cercetătorilor din diverse zone geografice.
Necunoscând soarta ulterioară a galeriei pierderea totală şi poate definitivă a pieselor literatura de specialitate citează mult aceste
picturi ca existente în colecţiile (?) timişorene.
(Ex. Garas, Klâra, Magyarorszagi barokk
festeszet a XVIII. szazadban, Budapest, 1955)

42

Pentru sala Consiliului Comitatului Braşov i s-a
comandat portretul „ ... majestăţii Sale în ţinuta de gală a
Ordinului Sfântului Ştefan"; lucrarea a fost expusă pentru
timişoreni în vitrinele magazinului lui Miihle, din centrul
Timişorii, în iarna anului 1902, D. K., 16 febr. 1902. În
prezent nu cunoaştem soarta acesteia. Un alt impunător
portret de mari dimensiuni (I 40x 11 O cm.) mai poartă
semnătura lui J. Ferenczy; piesa a ajuns în depozitele
Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj. Reuşitul portret,
figură întreagă înfăţişează un personaj important din viaţa
oraşului de pe Timiş de la începutul anilor 1900.
Mulţumim şi pe această cale Conducerii Muzeului din
Lugoj pentru amabilitatea de care a dat dovadă cu ocazia
vizitării colecţiilor lor.
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În anul 1909, în volumul Temesvari miiveszek
(p. 12-14 ), Istvan Berkeszi, vizitând marile colecţii de artă existente în Timişoara, face o foarte
scurtă trecere în revistă a galeriei aflată pe atunci
expusă în Sala de onoare a Casei Comitatului:
„Dintre portretele aflate în casa comitalului
Timiş ... au fost pictate la Viena, portretele în
it!ei, de mărime naturală ale Mariei Terezia şi al
soţului ei împăratu/ Francisc I., de către
Meytens, pictorul de curte al Mariei Terezia; cel
al contelui Krist6f Niczky [a fost pictat] de
Istvan Dorfmeister în 1779; portretele regilor
Ferenc I. şi Ferdinand V în 1832 de către I.
Ender, profesorul academiei vieneze de pictură;
comitele Zsigmond Lowisz a fost pictat în 1793
de Weickert iar comitele conte Ignac Almasy de
Gselhofer.
Dintre tablourile aflate la sediul
comitalului regele Perene J6zsef I., în ţinută de
tncoronare, la fel şi regina Erzsebet, au fost
pictaţi de Mihaly Kovacs în 1869 la Buda. Tot
de el este si portretul prefectului Ignac
Muranyi; portretul lui Perene Deak [provine] de
la Elek Szamossy. Portretul lui Zsigmond Orm6s
l-a pictat Karoly Than (Sic!!!), [pe] prefectul
Viktor Molnar şi [pe] Istvan Gorove, ministrul
de odinioară, [i-a pictat] Gyărgy Vastagh;
portretul mai în vârstă al regelui Perene J6zsef
I., deasemenea şi al contelui Gyula Andrassy !ea executat în 1902 Lajos Âbrcinyi; conţii de
Timiş şi prefecţii de Timiş Pipo de Ozora, Janos
Hunyadi, Laszlo Hunyadi, Perene Tihanyi,
Peter Csernovits, mai departe şi portretul
subprefectului Gergely Kapdeb6 şi al lui Lajos
Kossuth le-a pictat în timpurile cele mai noi
J6zsef Ferenczy, artist timişorean; renumita
scenă a jurământului de la Timişoara al regelui
ladislau V a fost executată de Gyula Thury
(Sic! de fapt de J. Gyărfăs!), iar portretul lui
Gergely Kapdeb6, astă dată deja în calitate de
prefect, a fost făcut de Ârpad Feszty; autorii
picturilor [care îl au ca model pe] Sebo Vukovics
şi [pe] palatinul Joseph sunt necunoscuţi."

* Mulţumiri colegilor Milan Şepeţan, Liviu
Tulbure şi Bogdan Nădăştean pentru fotografierea, respectiv pregătirea înspre publicare a
imaginilor.

BIBLIOGRAFIE
Barat 1902,
Barat Ărmin, Oie konigliche Freistadt Temesvar. Eine
monographische Skizze, Temesvăr ( 1902).
Berkeszi 191 O.
Berkeszi Istvan,
timişoreni), Temesvărott

Temesvari
(I 91 O).

muveszek

(Artişti

Borovszky f.a.,
Borovszky Samu (ed.), Temesvar va ros, Budapest, f. a.
Gal erija ... 200 I,
Ca/erija Malica srpska (monografie). Novi Sad, Ed.
Matica srpska, (200 I).

D. K.,
Delmagyarorszagi Kozlăny,
D.T.A.N.R., F Orm6s, d.,
Direcţia Timiş a Arhivelor
Fond Orm6s Sigismund, dosar.
Friedlănder

( 1906), 191 O.

Naţionale

ale României,

1983,

Friedlănder Max.
Bucureşti ( 1983 ).
Halmăgyi

Temesvăr

J ., Despre pictură, Ed. Meridiane,

200 I,

Halmăgyi

Păi, Csanăd es Torontăl vărmegyek
tisztsegviseloi 1779-1944 (Oficialităţile comitalelor
Ccnad şi Torontal, 1779-1944). A Mak6i Mil::e11m Fiizetei,
100, Mak6 (2001).

Klein 2005,
Klein Konrad. Anton Fiai a, ein bohmischer Maler und
Fotograf um 1850 in SiebenbOrgen. Zeitschrift fiir
Siebenbiirgische Landeskunde, Bohlau Verlag KolnWeimer-Wien, 28 (2005), Heft I. 22-39.
Lanevschi 2003,
Lanevschi Gheorghe, Personalităţi arădene
oortretistica anilor 1760-1918, Arad (2003).

în

Mik16sik 1997,
Mikl6sik Elena, Două portrete semnate de Vastagh
Gyi:irgy în colecţiile de artă ale Muzeului Banatului.
StCom, VI, Museum Arad (1997), 214-223.
Schad 2000,
Martha Schad (ed.), Machi und Mythos die grossen
Dynastien, Der Habsburger. Weltbild Verlag GmbH.
Augsburg (2000).
Szegedy-Maszăk
Szegedy-Maszăk

191 O.
Hugo, Kovacs

Mihăly.

Muveszet, 6.

( 191 O), 250-280.

Temesi Lapok,

Temesvăr,

an 1872;

Thieme-Becker 1907-1950,
Ulrich Thieme - Felix Becker (ed.). Allgemeines
Lexikon der bildenden Kiinstler von der Antike bis ::ur
Gegenwart, Bd. 1-37, Leipzig (1907-1950):

Tor::skonyv (Registrul inventar primar al muzeului,
început în 1875), manuscris aflat în arhiva Muzeului
Banatului.

424

THE PORTRAIT OF A DIGNITARY IN
THE SECOND HALF OF THE 19 1h
CENTURY.
CENTRAL AND LOCAL MODELS IN
THE AREAS OF BANAT DURING THE
AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE

Summary
The numerous official portraits in the l 9 1h
century, belonging both to the gallery collection
of the county and town board and subsequently
offered to the museum, permit us to follow the
transformations occurred in the representation
of the politica( personalities of the time. While
giving up the baroque formula, the states'
leaders choose more simple images but preserve
typical details and accessories, certain
descriptive symbols of power.
The complexity of clothes, details and
secondary plans had been further preserved
either in the coronation portraits or in the
greatest historical events. These influenced not
only the local portraiture in Banat, the one in the
areas neighbouring Austro-Hungary, but also the
order of "gala" paintings meant for the halls in
the administrative palaces. Given such
creations, the demands addressed to the painters
of the time were preceded by the enumeration of
those circumstances the artists had to take into
account when executing the paintings. We can
exemplify these problems the well-known
painter, Kovacs Mihaly, was also coping with
when conceiving the royal, pendant portraits,
meant for the County House in Timiş ( 1868) by
means of letters kept in the archives in
Timişoara. The same archive documents
emphasize the fact that some portraits, which
today are declared disappeared or destroyed,
and are still unknown to the public, had been
ordered and executed for the personalities living
in Banat by painter Than M6r.
The research of the publications and archives
in Banat (the letters, addressed to the performer
artists or personalities responsible for the
connection between the local Council boards
and different studios, the transport documents,
the old inventories of the public institutions etc.)
can reveal a high number of orders launched
from the zone of Banat towards Budapest,
Miinchen or Vienna.
For our province, in the domain of the
official portraiture, the end of the l 9 1h century
represented
the
simplification,
the
schematization of representation pointing out
the state leader as a model (des pite the large

number of this type of paintings) and the
disappearance of outstanding and qualitative
creations. The standard layout (the way of
representation) is counterbalanced by the
pictorial attributes of the clothing and the
typical accessories of "historism" at the end of
the l 9 1h century in this region.
Yet, paradoxically, among portraits of local
politicians and counsellors - in the same
administrative halls - we have precious
creations, imposing works signed by local artists
(Janos Wălder, J6zsef Ferenczy etc.) or by those
living in the capital of country (M6r Than,
Gyi:irgy Vastagh etc.).
Translator: Margareta Tasi
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Fig. 1: Friedrich von Amerling Portretul Împăratului Franz li. în ţinută
de Încoronare ( 1832); Emperor Franz li.
ofAustria in his Coronation Robes ( 1832) apud
„Macht un Mythos ... "

Fig. 2: Anastas Jovanovic Iosif!. (1850/51);
"Tzar" Franz Joseph I. ( 1850/51)
apud Gal erija Matica srpska

Fig. 3: Carl Wieland -

Fig. 4: Anastas Jovanovic Cneazul Mihajlo Obrenovic (~ 1848) ;
Prince Michael Obrenovic (~ 1848)
apud Gal erija Matica srpska

Împăratul Ferdinand I. al Austriei/ Regele

Ferdinand V al Ungariei (1837); The Austrian
Emperor Ferdinand I.I Th e Hungarian King
Ferdinand V (1837)
426

"Ţaru l" Franţ

Fig. 5: Friedrich Horschelt Franz Joseph 1. ( 1859);
The young Franz Joseph I. (1859)
Tânărul

Fig. 6: Mor Than - Portretul lui
Sava Tekelija (1861 );
The Portrait ofSava Tekelija ( 1861)

Fig. 7: Anton Fiala - Arhiducele
Joseph, palatinul Ungariei ( 1846);
Archduke Joseph, the Palatine of
Hungary ( 1846)
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/

Fig. 8 a)

Fig. 8 c)
Fig. 8 (a,b,c): Mihăly Kovacs - Schiţe
propuse pentru portretul regelui Ferenc
J6zsefI. ( 1868); Sketches suggested for
Th e Portrait ofFranz Joseph I. (1868)
428

Fig. 8 b)

Fig. 12: Edmund Hofmann von Aspemburg Ferenc J6zsefI. (1902), statuie azi distrusă ;
Franz Jos eph I. (1902); Statue, today
destroyed

Fig. 9: Anonim - Regele Ferenc J6zsef I.
( 1868-1870?); Unknown painter - King
Franz Joseph I. ( 1868- 1870?)

Fig. 10: Anonim - Regina Erzsebet
(1868-1870?); Unknown painter Queen Elisabeth ( 1868-1870?)

Fig. 11: J 6zsef Kossak - Portretul
regelui Ferenc J6zsef1. ( 191 O); The
Portrait of King Franz Joseph I. ( 191 O)

Fig. 13: Gyorgy Vastagh - Portretul
comitelui Zsigmond Orm6s ( 1885); The
Portrait of the Prefect Zsigmond Orm6s
( 1885)
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MOMENTE DIN ISTORIA ÎNVĂTĂMÂNTULUI MUZICAL INTERBELIC
REFLECTATE ÎN PRESA TIMIŞOREANĂ
Lava G. Bratu'
Cuvinte cheie: învăţământ muzical, presa românească timişoreană, perioada interbelică,
cronicii muzicale.
Keywords: musical education, Romanian newspaper from Timişoara, inter-war period, musical
columns.
instituţia

Instituţia cronicii muzicale, în contextul
avântului presei româneşti
Pentru realizarea acestui studiu am procedat
la o panoramare a presei româneşti din perioada
interbelică, cu precădere a publicaţiilor de
cultură sau cu rubrică culturală, în speţă muzicală, selectând apoi fragmentele semnificative
pentru subiectul de faţă.
Dacă în cei 45 de ani de existenţă de până în
1919 (anul I fiind 1874) presa românească a fost
preocupată, în primul rând, de problemele de
fond privind propria organizare şi promovare a
idealurilor naţionale', după 1919 însă, odată cu
dobândirea libertăţii de expresie, explozia publicistică înregistrată va aduce o afluenţă de articole cu caracter cultural-artistic, implicit muzical2.
Fidelă realităţii vremii sale, presa parcursă în
vederea acestui demers muzicologic reflectă o
societate în evoluţie, preocupată intens de

identitatea saJ. Fapt sesizat şi în programele
muzicale, unde se constată o
armonizare a repertoriului, prin întrepătrunderea
valorilor muzicale locale cu cele ale muzicii
universale 4 • Pe măsura înaintării în timp, se
observă apoi cristalizarea unui stadiu superior
fazei euforice din perioada imediat următoare
anului 1918, când conta doar ideea de specific
românesc. Vorbim, aşadar, despre un proces de
auto-obiectivare treptată şi de raportare la zone
muzicale tot mai emancipate, fapt care va deveni
tot mai evident şi în atitudinea estetică a presei 5 •
Publicistica muzicală timişoreană din timpul
infloritoarei perioade interbelice reprezintă
pentru cercetătorul de astăzi o sursă valoroasă,
atât prin bogăţia informaţiei, cât şi prin
expresivitatea stilului. Paginile de ziar parcurse
în vederea acestui studiu oferă lectorului cu
perspectivă istorică un exemplu remarcabil de
militantism cultural/muzical. Judecând după
manifestărilor

numărul

publicaţiilor

şi

după

consecvenţa

informaţiilor

·Facultatea de muzică Timişoara,
e-mail: lava.bratu@yahoo.com.
' Spaţiul geografic şi momentul istoric au canalizat aproape întreaga energie a presei româneşti fie spre informaţia
cu caracter socio-politic şi economic (Timişana,
luminătorul, Banatul Românesc, Gazeta Poporului,
Dreptatea, Advocatul Poporului, Banatul, Plugarul
român. Voinţa Banatului), fie cu caracter profesional
(Praxis Medici, Revista Preoţilor, Bursa Horticolă
Română) şi mai puţin spre divertisment (Priculiciu,
Urzica, Pardon, Voe Bună).
2 Menţionăm că această înflorire a cronicii muzicale a
apărut pe terenul pregătit de presa antebelică, cu precădere
de limbă germană şi maghiară. Semnalăm în acest sens
revista lunară Banater Musik und Sănger Zeitung ( 18821883) şi cotidianul Temesvarer Wochenblatt ( 1831-1840),
ziar care a publicat numeroase cronici muzicale, apoi
apariţia publicaţiei artistice maghiare Temesvari szinpad
(1901-1903) şi a revistei lunare trilingve (rom.-magh.germ.) Informatorul Muzical ( 1919-1931 ). Preocupată în
general de aspiraţii naţionale, presa în limba română din
perioada antebelică nu are în peisajul său o publicaţie
exclusiv muzicală.

privind evenimentele muzicale,
rezultă că peisajul muzical interbelic oferea un
spectru larg de manifestări, capabil să stimuleze
inclusiv activitatea de creaţie. Totodată, din
referirile istorico-politice şi din gradul mare de
implicare al administraţiei locale, se pot distinge

1
În această idee, folosirea frecventă a termenilor „naţio
nal" şi „românesc" nu reprezintă excesele unor redactori,
ci reflectă un puternic imperativ istoric, de afirmare a
valorilor proprii.
4
Pe lângă studiile în străinătate ale protagoniştilor vieţii
muzicale bănăţene, trebuiesc amintite şi turneele unor
mari virtuozi sau ansambluri corale/orchestrale, fapt care
a întreţinut o viaţă muzicală de calitate şi o perspectivă
mai largă, în context european.
5
Specificul românesc va fi tot mai insistent privit prin
prisma curentelor şi orientărilor stilistice ale şcolii
apusene de compoziţie şi de interpretare.
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atât specificul cadrului geo-cultural, cât şi
direcţiile societăţii din această zonă •
Se simte o atmosferă unitară în jurul actului
de cultură, o coeziune între creator, tipograf,
interpret, redactor comentator, oficialităţi şi
public. Impresionează exigenţa dezbaterilor,
credinţa ziariştilor în promovarea valorii
autentice şi a idealului artistic naţional, activismul consecvent în apărarea drepturilor artiştilor,
şi nu în ultimul rând, eficienţa în combaterea
unor stări de lucruri inadecvate. Surprinde
spaţiul - inimaginabil în zilele noastre - care se
acorda cronicii muzicale, inclusiv în publicaţii
care nu aveau profil cultural. Deducem, prin
urmare, importanţa acordată de publicul cititor
acestor rubrici şi apreciem modul în care
cronicarii au ştiut să transforme problemele de
breaslă în teme de interes ale întregii comunităţi.
Monitorizarea presei interbelice evidenţiază
evenimente muzicale istorice, precum turneele
unor mari nume ale artei interpretative mondiale7. Evidenţiem, de asemenea, turneele unor importante ansambluri (corale sau/şi orchestrale),
acţiuni care au presupus serioase eforturi
organizatorice şi financiare. Deosebită ne apare,
în acest sens, promptitudinea cu care municipalitatea a pus la dispoziţie fondurile necesare şi
remarcăm obiceiul sponsorizării din partea
cercului de afaceri (aspect consemnat cu detalii,
deseori copioase).
În acest context, învăţământul muzical s-a
bucurat de întreaga atenţie a gazetarilor. Faptul
că a beneficiat de muzicieni şcoliţi la Praga,
Paris, Viena sau Budapesta, conferind un cadru
superior pentru conturarea unei şcoli muzicale, a
fost consemnat prompt în presa vremii. Plecările
sau întoarcerile de la studii, concertele, bursele
in străinătate, diverse realizări şi aspecte
conexe, constituiau lucruri demne de semnalat
opiniei publice, dornică, se pare, să fie ţinută la
curent cu succesele artiştilor săi.
6

6
La sfărşitul secolului XIX şi începutul secolului XX
avusese loc o adevărată „explozie Guttenberg". După
infiinţarea primei tipografii ( 1771 ), lista-reper a perioadei
1898-1914 ajunsese la numărul record de 32 de tipografii,
între care semnalăm şi renumita firmă Moravetz. În
aceeaşi perioadă, în presa de limbă germană şi maghiară
încep să apară, tot mai frecvent, rubrici de cronică
muzicală, semnate de condeie înzestrate. Ulterior, datorită
acestor documente, s-a putut face operă de reconstituire
minuţioasă a istoriei muzicale bănăţene.
7
Timişoara interbelică a beneficiat de concertele senzaţi
onale susţinute de George Enescu, Jacques Thibaud,
Nathan Milstein, Leopold Munzer, Carlo Zecchi, Nikita
Magaloff, Arthur Rubinstein, Wilhelm Kempf, Pablo
Casals, Annie Fischer, Silvia Şerbescu, ca şi de prezenţa
unor mari nume ale artei vocale precum Traian Grozăves
cu, Vera Schwarz, Florica Cristoforeanu, Anne Rosa! le.
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În cadrul învăţământului muzical timişorean
s-au format muzicieni de referinţă, atât pentru
creaţia muzicală locală şi naţională, cât şi pentru
arta interpretativă dirijorală, instrumentală şi
vocală, fapt relatat pe larg în publicaţiile
timişorene. Rolul de factor dinamizator al
Conservatorului timişorean este de asemenea
bine reprezentat, fiecare manifestare muzicală
fiind comentată de mai multe ziare, oferind
astfel plăcerea unei lecturi comparate, atât
cititorului de ieri, cât şi cercetătorului de azi.
Reţinem şi respectul deosebit cu care erau trataţi
profesorii Conservatorului timişorean, adevă
rate personalităţi în domeniu.
Activitatea acestora a fost consemnată şi
atunci când a fost vorba despre prime audiţii sau
despre apariţia unor lucrări didactice sau muzicologice, deci inclusiv atunci când faptul privea
un public mai restrâns, capabil să recepteze
astfel de evenimente editoriale. Evidenţiem totodată disponibilitatea presei de a găzdui ample
articole de analiză pe teme muzicale, preluând
astfel, în parte, rolul revistelor de specialitate.
Despre ţinuta literară a acestor articole trebuie să recunoaştem că unele lecturi sunt mai
dificile, cu fraze prea lungi şi figuri de stil
încărcate, excesive. Chiar dacă nu toţi condeierii
au fost profesionişti şi uneori descoperim gafe
impardonabile, impresia generală este de bună
credinţă şi seriozitate, iar imaginile însufleţite de
aceste scrieri depăşesc - prin autenticul lor ipostaza de simple poze îngălbenite într-un
album.
Pe de altă parte, aceste cronici au un farmec
deosebit, datorat tocmai particularităţilor
lingvistice şi mentalităţii vremii. Chiar dacă le
comparăm cu stilul evoluat al criticii contemporane, majoritatea acestor texte reuşesc să-şi
păstreze puterea de semnalizare (savuroasă,
uneori), deoarece vehiculează substanţa vie a
muzicii, au atitudine şi o incontestabilă valoare
documentară. În plus, impresionează prin
postura de oglindă a unei normalităţi sociale, în
care arta şi artistul aveau un cuvânt important.
Plină de sevă, această lectură re-creează o lume
aproape uitată, căreia îi datorăm o bună parte din
prezentul nostru.
Cronicile muzicale din publicistica anilor
1920-1945 reflectă şi confirmă faptul că şcoala
muzicală timişoreană interbelică a fost reprezentată de personalităţi complexe, cu viziune şi
cu un rol important în consolidarea şcolii româneşti moderne. Pe lângă activitatea de profesorat
şi de formatori ai multor generaţii de muzicieni,
dascălii bănăţeni care s-au manifestat în acest
benefic context socio-cultural au avut şi

apreciabile prestaţii COnCertistiCeH, de CreaţÎe 9
sau publicistice 10 •
Să adăugăm şi faptul că unii profesori ai
Conservatorului timişorean au fondat, au condus
şi au activat în diferite formaţii muzicale 11 , alţii
au fost iniţiatori în cadrul administrativ al
sistemului de învăţământ 12 , iar majoritatea dintre
ei au avut realizări notabile în activitatea de
culegere ştiinţifică a folclorului. Într-un cuvânt,
au fost adevăraţi animatori muzicali, implicaţi
pe multiple planuri în destinul muzical al
profesorii Conservatorului au fost instrumentişti
cu o susţinută carieră concertistică, fie ca
solişti, fie ca membri ai unor formaţii camerale/orchestrale
sau ca dirijori de cor/orchestră.
„ În acest sens, menţionăm (în ordine cronologică) pe
Sabin Drăgoi, Vasile ljac, Zeno Vancea, Alma Cornealonescu, Eugen Cuteanu, Vadim Şumski, Richard-Carol
Oschanitzky, Filaret Barbu, Nicolae Ursu, Nicolae
Brânzeu, Mircea Hoinic, Ion Crişan, Mircea Popa.
111
În ideea educării gustului publicului, amintim nume ca
Maximilian Costin, Vasile ljac, Zeno Vancea, Filaret Barbu,
Alma Cornea-Ionescu, Ana Voileanu-Nicoară, Desiderius
Braun, Erdely Jsolda, Josef Brandeisz. Menţionăm cu
respect această muncă de enormă importanţă în formarea
publicului precum şi în reconstituirea muzicală a epocii.
Semnalăm şi conferinţele, concertele-lecţii sau coordonarea
unor organisme specializate de presă muzicală, precum
prestigioasa revistă Muzica (ne referim la Maximilian
Costin, profesor de vioară şi director al Conservatorului
municipal în perioada 1922-1925, la a cărui iniţiativă firma
Moravetz a preluat temporar editarea revistei Muzica).
11
Guido Pogatschnigg a fondat Orchestra simfonică a
Conservatorului comunal; Bela Tomm, împreună cu Ioan
Suciu, Josef Brandeisz şi Doro Gorianţ, au înfiinţat
cvartetul Tomm, asigurând o bună parte din concertele
camerale ale oraşului; Josef Brandeisz a fost 26 de ani
prim-violist în Orchestra Amicii muzicii, iar Filaret Barbu
a condus aproape două decenii corul „Ion Vidu",
concomitent cu Asociaţia corurilor şi fanfarelor din
Banat, precum şi corurile Lyra şi Progresu/; George Pavel
şi Vasile !jac, ca dirijori ai orchestrei Conservatorului, au
dinamizat puternic viaţa muzicală a oraşului, iar Vadim
Sumski a dirijat corul şi orchestra Filarmonicii „Banatul";
Eugen Cuteanu a fondat renumitul cvartet ce i-a purtat
numele, Nicolae Ursu a fost dirijor al Asociaţiei corurilor
şi fanfarelor din Banat, iar Mircea Hoinic a înfiinţat,
împreună cu Ion Românu, Corul Filarmonicii „Banatul".
12
Vasile ljac a fost un factor de bază, prin participarea la
revizuirea programei şcolare a şcolilor de muzică,
activitate apreciată la timpul ei de către ministerul de
resort. Filaret Barbu a pus bazele învăţământului muzical
lugojean, înfiinţând în 1930 un Conseryator Popular, care
va deveni Şcoala Populară de Artă. In ideea „educării
maselor'', Zeno Vancea şi Max Eisikovits au înfiinţat la
Timişoara un „Conservator Muncitoresc" (după modelul
lui Louis Charpentier), care s-a „topit", după plecarea
acestora, în Conservatorul municipal. Tot Zeno Vancea a
fost Director general al muzicii în Ministerul Artelor şi al
Direcţiei învăţământului artistic, iar Filaret Barbu a activat
ca şi consilier tehnic în acelaşi minister, responsabilităţi
din perspectiva cărora, cu puterea de decizie cu care erau
investiţi, au acţionat benefic pentru destinul şcolii
muzicale româneşti.
'

Toţi

profesionişti,

Banatului. În cele ce urmează, vom încerca să
ilustrăm prin „ochii şi urechile presei", redând în
date şi în spirit, câteva din paginile acestei
remarcabile perioade din istoria învăţământului
muzical bănăţean.

Începuturi de drum
din presa timpului că profesorii Conservatorului timişorean au fost vrednici deschizători de drum, implicaţi în diverse iniţiative
muzicale. Vom demonstra rolul acestora în
menţinerea unei vieţi muzicale constante şi de
calitate, precum şi în edificarea unor redutabile
organisme din domeniul pedagogiei artistice 13 •
În istoria muzicală a Timişoarei, ziua de 27
ianuarie 1920 reprezintă o dată deosebit de
importantă: un grup de muzicieni ai oraşului,
animaţi de dorinţa de a forma un focar de
iradiere muzicală, hotărau constituirea Societăţii
muzicale Amicii muzicii 14 • Din start, conform
statutului său, Societatea A.micii Muzicii viza
„cultivarea şi propagarea muzicei, producţiunii
cu opuri, piese muzicale mai renumite, angajarea de concerte, cu un cuvânt, sprijinirea
acţiunilor care servesc cultivarea muzicei" 15 .
Menţionăm în acest context numele profesorului Guido Pogatschnigg, reperat în primul
consiliu de conducere al Societăţii Amicii muzicii,
iar apoi pe cel al lui Bela Tomm, aflat pe afişul
concertului inaugural. Orchestra simfonică a
societăţii - formată din instrumentişti ai Societăţii
filarmonice, ai Operei, câţiva suflători ai Muzicii
militare din Regimentul de infanterie nr. 29
Loudon, plus o parte din profesorii şi absolvenţii
Conservatorului comunal - a prezentat primul
concert în 5 februarie 1920, cu următorul
program: Uvertura leonora op. 72 de Ludwig
van Beethoven, Romanţa pentru vioară op. 50 de
Beethoven, Simfonia neterminată de Franz
Schubert şi uvertura la Maeştrii cântăreţi de
Richard Wagner. Solist: profesorul Bela Tomm.
Aflăm

11
După Unire, pe cât de acută era necesitatea unui teatru
stabil, pe atât de urgentă devenise problema unei orchestre
simfonice profesioniste, cu un cadru juridic legal, fonduri
personale şi situaţie instituţională clar organizată. La acea
vreme, neexistând o orchestră simfonică permanentă,
concertele erau asigurate prin voluntariatul profesorilor de
la Conservatorul comunal, ajutaţi de muzicienii grupaţi în
jurul instituţiilor religioase, precum şi de instrumentiştii
amatori şi din orchestra Societăţii fi/armonice (cu
precizarea că activitatea acesteia avea profil preponderent
coral).
14
Societatea a apărut pe terenul pregătit de activitatea concertistică a muzicienilor instrumentişti existenţi în oraş.
15
Statutele Societăţii Amicii muzicii din Timişoara,
aprobate de minister la 25 02 1921, Tip, E. Uhrmann, 2.
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Redactorul ziarului Banatul (la a cărei cârmă
a stat chiar muzicianul şi profesorul
Iosif Velceanu), comenta evenimentul cu mult
elan liric: „Vijelia războiului s-a potolit, muzele
speriate se întorc la căminele lor din timpul
păcii. Amicii artelor împrăştiaţi de pe urma
războiului se adună încet, însufleţindu-se din ce
în ce mai mult. Ceea ce în cercul lor intim este
izvor de bucurie şi mângâiere, se cuvine să-i
lnveselească şi inimile celorlalţi din afară,
răspândind pretutindeni frumuseţea artelor şi
mai ales a muzicii. Calea spre realizarea acestui
scop ideal este croită de câţiva reprezentanţi ai
muzelor. Constatăm cu mare satisfacţie că în
oraşul nostru trăiesc un număr însemnat de
adevăraţi artişti ai muzicii. Artele, în genere
muzica, formează proba şi semnele cele mai
doveditoare cu privire la starea culturală a unei
societăţi sau a unui popor. Ele sunt acele
terenuri, pe care se manifestă mai frumos şi mai
expresiv, viaţa, sufletul şi idealurile omului.
Facem apel la toţi amicii muzicii să ne dea
concursul lor, ca mişcarea artistică pornită să o
ducem la bun sfârşit, la cele mai frumoase
rezultate spre bucuria tuturor" 16 •
Proiectul de modificare al statutului societăţii
Amicii muzicii, din 22 aprilie 1922 ne dă o
imagine şi mai precisă asupra scopului său:
„a) - să ridice nivelul publicului prin concerte
simfonice, de muzică de cameră, solistice şi
corale; b) - să promoveze instruirea muzicală
prin conferinţe şi presă; c)- să încurajeze creaţia
muzicală autohtonă, prin prezentarea, editarea şi
premierea lucrărilor de valoare" 17 •
Fideli acestor deziderate, profesorii Conservatorului au desfăşurat o activitate susţinută, legându-şi numele, preponderent, de manifestările
din genul cameral. Presa de la începutul
perioadei interbelice pomeneşte constant de
evoluţia unor interpreţi instrumentişti şi vocali,
care sunt în acelaşi timp şi pedagogi de marcă.
Menţionăm numele unor muzicieni precum
pianiştii Leo Freund, Ernst Klein, Emil Balasz,
redacţională

16
Concertul de inaugurare al Societăţii „Amicii Muzicii".
Banatul, an 11, nr. 38, 9 februarie, ( 1920), 2.
17
Proiect de modificare a statutelor. Registru pentru
trecerea proceselor verbale ale adunărilor generale, 7,
document existent la Muzeul Banatului din Timişoara.
Proiectul prevedea şi o intervenţie în titulatură, care se
transformă după această modificare în Amicii Muzicii,
Societatea Fi/armonică „George Enescu". Presupunem că
această schimbare de nume decurge din dorinţa de a evita
confuzia cu Societatea Amicii Muzicii din Bucureşti,
înfiinţată în anul 1916 de către Maximilian Costin
(împreună cu Alfred Alessandrescu şi Ion Nonna Otescu)
şi al cărei secretar general a fost până la venirea sa la
Timişoara (1922), ca director al Conservatorului comunal.
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Alma Cornea-Ionescu, Virgil Economu, Nandor
Irsay, violoniştii Bela Tomm (care înfiinţase un
cvartet împreună cu Ioan Suciu, JosefBrandeisz
şi Doro Gorianţ), Lucia Burada, Maximilian
Costin, Ludwig Schuck (conducător şi el al unui
cvartet), violonceliştii Nicolae Papazoglu şi
Martha Schwenk, cântăreţii Lucia Cosma (fostă
solistă la Coven Garden şi animatoare la un moment dat, a vieţii muzicale timişorene), Virginia
Sepeţianu (fostă solistă la Scala), Veturia Ghibu,
Iulia Kulcsar, Silvia Humiţă Secoşan.
După cum se ştie din istoricul instituţiei,
după lunga perioadă de directorat a lui Guido
Pogatschnigg ( 1908-1921 ), la conducerea
Conservatorului timişorean au urmat Nicolae
Papazoglu (1921-1922), Maximilian Costin
(1922-1925), Sabin Drăgoi (1925-1943, 19491950) şi Vasile Ijac ( 1943-1948). În perioada
istorică de care ne ocupăm se remarcă iniţiativa
neobositului Maximilian Costin, sub a cărui
conducere, la I ianuarie 1925, firma Moravetz a
preluat editarea revistei Muzica, fapt despre care
însuşi George Enescu scria cu plăcere: „Ceea ce
lntreprinde firma Moravetz este cu totul lăudabil
şi merită cea mai mare încurajare pentru binele
nostru al tuturor" 1K.
În căutarea diverselor aspecte de pionierat,
menţionăm în continuare numele profesorului
Doro Gorianţ, dirijor al primului „concert
simfonic popular", acţiune animată de dorinţa
de a cultiva gustul muzicii clasice în rândul unui
public cât mai larg şi prezentată cu profesionalism într-o cronică semnată de Alma
Cornea: „Cu nespusă satisfacţie înregistrăm
succesul Concertului Simfonic Popular,
adevărat popular prin programul nu prea greu,
dar cinstit executat, cât şi prin preţurile scăzute,
făcând accesibilă audierea operelor muzicale şi
pentru publicul mare, lipsit de mijloacele
materiale. Dacă lojele nu erau arhitixite, nu
lnseamnă că simfonicele populare nu ar fi o
necesitate, ci se explică prin faptul că nu şi-au
făcut reclamă suficientă şi o parte din public a
primit cu neîncredere debutul noii formaţiuni
muzicale. Dezinteresul unora nu trebuie luat
prea tragic, cei absenţi aflând de succesul
desăvârşit al simfonicului, desigur îşi vor regreta absenţa. Căci realizările dirijorului Gorianţu într-adevăr au întrecut toate aşteptările" 19 •

George Enescu. Muzica, Bucureşti, nr. 1, (1925).
Alma Cornea, Primul concert simfonic popular. Voinţa
Banatului, an X, nr. 5, 2 februarie ( 1930), 3-4. Amintim că
Alma Cornea Ionescu a fost corespondentă a ziarului
Voinţa Banatului la Berlin şi Viena.
18
19

După

acest segment introductiv în care este
evenimentului şi apoi
semnificaţia reacţiilor publicului, autoarea face
o analiză a concertului propriu-zis, din care vom
decupa pasajul dedicat exclusiv prestaţiei
profesorului Gorianţ: „Dacă Domnul Gorianţu
nu este o natură tumultoasă, o individualitate
muzicală, în genul lui Enescu sau Bobescu,
evident însă că are interpretări serios lucrate şi
bine stilizate. L-am admirat în special în muzica
mozartiană. Caracteristica maestrului este preciziunea par excellence, disciplina admirabilă şi
un simţ ritmic foarte pronunţat. Alături de
Simfonia de Mozart, maestrul ne-a oferit şi două
lucrări mai moderne, în primă audiţie la
Timişoara. Uvertura Carnaval de Dvorak şi o
Suită Spaniolă, plină de pitoresc, de Albeniz,
încheind cu un delicios vals de Strauss".
Spiritul critic al autoarei nu ocoleşte asperităţile interpretării, iar justeţea observaţiilor sale
fac dovada unui condei matur şi onest: „Că
interpretările lui Gorianţu sunt mai mult făcute,
artificializate decât simţite, că unele modificări
de tempo erau poate prea forţate în detrimentul
liniei melodice, la Strauss de exemplu, sunt
lipsuri inerente ale tuturor începuturilor, care nu
întunecă întru nimic meritele incontestabile ale
dirijorului Gorianţu. Încă o mică paranteză să ne
fie cu iertare: Nu e la locul lui clavirul într-o
orchestră simfonică serioasă. Dacă dirijorul
Gorianţu a gândit că în felul acesta să intensifice
ansamblul orchstral, să nu uite că o face în detrimentul sonorităţii, pianul decolorând timbrul
unor instrumente. Pianul îşi are rostul numai în
anumite cazuri, când înlocuieşte câte un
instrument, de exemplu, harfa, sau când autorul
ii dă direct rol în partiţie, pentru anumite efecte".
Obişnuiţi cu cronicile „pozitive" ale zilelor
noastre, aceste observaţii ne pot părea cumva prea
dur exprimate. Să nu uităm însă ce comentarii
ascuţite, caustice chiar, făcea Mihail Jora, chiar şi
atunci când era vorba despe Enescu. Faptul că o
cronică autentică nu are nimic personal, resentimentar, cu cel „criticat" rezultă din acelaşi text,
care pune în valoare calităţi ale semnatarei precum buna credinţă, intenţia constructivă şi ţinuta
ştiinţifică: „Dacă mi-am permis mici observaţii şi
nu ne-am folosit de menajamentele obişnuite, este
pe motivul că, eforturile maestrului Gorianţu nu
le-am considerat ca simple încercări diletantice,
ci ca realizări de artă pură, care ne permite un fel
superior de judecată, singurul demn de adevăraţii
artişti. Cunoscând perseverenţa de care dă dovadă
nu ne îndoim că dirijorul Gorianţu va continua pe
calea începută, pentru a pătrunde cât mai departe
binefacerile muzicii. Atragem atenţia autocomentată importanţa

rităţilor,

rugând să dea cel mai larg concurs tinerei
falange orchestrale" 20 .
Răsfoind presa vremii în căutarea referirilor la
Conservatorul comunal şi la profesorii angajaţi
sau colaboratori ai acestuia, descoperim o notă
valoroasă semnată de profesoara Alma Cornea
Ionescu, care anunţă începutul carierei timişorene
a profesorului Vasile Ijac: „Comisia interimară
sub prezidenţia profesorului Augustin Coman a
numit pe compozitorul Vasile Ijac, originar din
Caransebeş, ca profesor de teorie şi solfegii la
Conservatorul local. Salutăm cu cea mai vie
bucurie numirea tânărului bănăţean, care după o
absenţă de 18 ani petrecuţi cu studiul musicei la
Academia din Cluj şi Schola Cantorum din Paris
alături de o laborioasă activitatre pedagogică de
l Oani în învăţământul secundar din Cluj, reuşeşte
să revină în provincia sa natală. Felicitându-l
pentru reuşi-tele sale, felicităm şi Conservatorul
pentru fericita achiziţie făcută. Cunoscând noi şi
hărnicia excesivă a noului nostru coleg de profesorat, nu ne îndoim că domnia sa va contribui la
promovarea artistică a provinciei noastre,
inscriind alături de marele nostru compozitor
Sabin Drăgoi, pagini glorioase în istoria muzicii
româneşti" 21 •
După aceste previziuni, autoarea se simte
datoare să argumenteze prin însăşi calităţile de
creator ale noului său coleg: „Numele tânărului
compozitor bănăţean nu este chiar necunoscut
publicului nostru. Cu prilejul primei audiţiuni a
unei Rapsodii cântate de Radio Bucureşti,
semnatara acestor rânduri a publicat într-un
cotidian local, un articol despre talentul, erudiţia
muzicală şi lucrările compozitorice ale valorosului nostru compatriot. Dar succesele muzicale
ale d-lui Ijac au fost relevate în modul cel mai
elogios, sub iscălitura criticilor muzicali celor
mai reputaţi şi de marile reviste de specialitate
ale centrelor muzicale, cu prilejul apariţiei
primelor sale compoziţ}i scrise pentru pian
(Hedonizme) şi vioară (Jn Banat) şi cu prilejul
unui concert simfonic din Cluj dirijat de Jean
Bobescu, executându-i cu succes triumfal o
foarte interesantă şi savantă lucrare simfonică 22 .

211

Ibidem.
Alma Cornea Ionescu, Compozitorul Vasile ljac, noul
profesor al Conservatorului municipal. Fruncea, an lll, nr.
37, 20 septembrie, (1936), 3.
22
Autoarea face aici o confuzie: nu Jean Bobescu, ci însuşi
Marţian Negrea, profesorul de compoziţie al lui Vasile
ljac, i-a dirijat prima Simfonie (în si minor), în decembrie
1934, la pupitrul orchestrei Conservatorului de Muzică şi
Artă Dramatică din Cluj. Evenimentul este consemnat
într-o cronică semnată de Nicolae Ursu şi publicată în
ziarul local Patria, în 17 ianuarie 1935.
21
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[ ... ] Dl. Vasile Ijac este un adevărat aristocrat al
musicei, un idealist în accepţiunea cea mai plină
a cuvântului, a cărui sensibilitate artistică se
răsfrânge asupra întregii sale opere. Prin cultura
aleasă şi cunoştinţele sale foarte temeinice, înarmat cu tehnica componistică desăvârşită [ ... ],
domnul Vasile Ijac este chemat să continue la
definitivarea spiritului modem în muzica
românească" 23 •

Despre un nou început la Timişoara este
vorba şi în următoarele două articole. Primul
material reprezintă o amplă notă de întâmpinare
- CV-ul candidatului, cum am spune astăzi - din
care reiese şi modalitatea de titularizare la cea
mai importa!1tă instituţie de învăţământ muzical
din Banat: „In urma concursului publicat pentru
catedrele vacante, la Conservatorul Municipal
de Muzică, domnul George Pavel a fost numit
profesor de vioară. Este deci inutil să subliniem
cât de mult ne satisface numirea domniei sale,
de la care aşteptăm înviorarea vieţii muzicale
timişorene " 24 •
Cel de-al doilea material aduce la cunoştinţa
cititorilor timişoreni activitatea violonistei Lucia
Burada (absolventă a Conservatorului de Muzică din Iaşi şi a Academiei de Muzică şi Artă Dramatică din Viena) şi îi felicită pe „angajatori"
pentru titularizarea tinerei muziciene: „Nu
putem decât să felicităm atât pe distinsul nostru
primar, dl. dr. Coriolan Băran cât şi pe maestrul
Drăgoi pentru numirea tinerei violoniste, fiind
convinşi că domnişoara Burada va continua şi la
Timişoara - alături de profesorat - şi activitatea
d-sale artistice cu aceeaşi tenacitate, nu numai în
folosul şcoalei, ci şi în folosul marelui public,
manifestându-se ca artistă concertistă" 25 •

21

Ibidem.
Pruncea, an IV, nr. 39, I O octombrie, ( 193 7), 3. Se pare că
venirea la Timişoara a muzicianului George Pavel a suscitat
un viu interes, întrucât acelaşi ziar publicase într-un articol
anterior (22 august 193 7) şi biografia sa artistică. Ampla
prezentare începe cu informaţii recente despre ultimul
mcces, repurtat la Zagreb. Se creionează apoi un portret
biografic, din care reiese că George Pavel era originar din
Lugoj şi provenea dintr-o familie cu preocupări muzicale. A
studiat compoziţia la Bucureşti, cu D.G. Kiriac şi A.
Castaldi, după care a primit din partea statului român o bursă pentru Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Viena,
unde a absolvit vioara (cu RudolfMalcher) şi muzica de cameră. După o specializare la Berliner Symphonie Orchester
cu Ernst Kunwald, a început o frumoasă carieră europeană,
in calitate de dirijor. Este chemat în ţară de către George
Enescu şi inspectorul general al învaţământului muzical de
atunci, Alfonso Castaldi, care îl numesc profesor şi director
al Conservatorului de Muzică din Cernăuţi. Desfiinţarea
acestuia, în anul 1932, va determina detaşarea lui George
Pavel la Bucureşti şi apoi la Conservatorul din Timişoara.
25
Pruncea, an V, nr. 43, 11 noiembrie, ( 1938), 3.
24
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Profesorii Conservatorului, interpreţi şi
animatori ai vieţii muzicale timişorene
Numeroase ştiri şi comentarii din presa interbelică timişoreană indică o valoroasă activitate
interpretativă, susţinută inclusiv de către
protagonişti proveniţi din corpul profesoral al
Conservatorului. Exemplificăm cu un prim citat
extras din cronica unui concert programat în
data de 23 martie 1930 şi sponsorizat de către
Direcţia cinematografiei locale. Cu această
ocazie sunt nominalizaţi patru reprezentanţi ai
instituţiei, prezenţi pe podiumul de concert în
calitate de solişti instrumentişti, respectiv de
compozitor şi de dirijor: „Concertul de Bach a
fost executat de cei doi eminenţi profesori de la
Conservator, B. Tomm şi J. Breindeisz, în stilul
cel mai curat, cu multă precizie, sobrietate şi
îngrijire tehnică. Persistenta grijă arătată de
public pentru muzica românească nu a fost
zadarnică, ci a contribuit ca în programul
orchestrei să figureze una din primele lucrări ale
talentatului compozitot Vasile Drăgoi, o
adorabilă suită miniaturală, alcătuită pe motive
populare româneşti. [ ... ] În general, întregul
program s-a menţinut la un înalt nivel artistic,
graţie talentului dirijorului (Doro Gorianţ- n.n.)
şi seriozităţii şi disciplinei orchestrei" 26 .
Cu timpul, Conservatorul timişorean a
devenit o atracţie constantă în viaţa muzicală a
oraşului, printr-o prestaţie concertistică permanentă, pe care presa a semnalat-o conştiincios.
Veritabili animatori, profesorii Conservatorului
s-au adresat publicului larg prin diverse tipuri de
concerte şi recitaluri: medalioane, concertelecţii, profiluri artistice, 'comemorări etc. Cităm,
de pildă, din comentariul semnat de Alma
Cornea Ionescu cu ocazia unui „Festival
Haydn'', susţinut în data de 14 aprilie 1932 27 •
Din acest articol reiese clar implicarea autorităţilor locale în viaţa învăţământului muzical,
întâmpinând „cu satisfacţie şi mândrie marele
succes al festivalului Haydn, succes ce se
răsfrânge şi asupra Primăriei, ca susţinătorul
şcoalei", ipostază în care edilii oraşului au
răsplătit elevii participanţi la eveniment prin
„preţioase daruri" 28 .
Alma Cornea. Voinţa Banatului, an X, nr. I O, 12 martie,
( 1930), 3.
27
Amintim existenţa unei legături speciale între numele
„Haydn" şi memoria muzicală a Timişoarei. Este vorba
despre celebrarea sfinţirii Domului romano-catolic
( 1754), când Johann-Michael Haydn, fratele celebrului
compozitor, a fost invitat pentru a-şi dirija o Missă,
comandată anume pentru acest eveniment.
28 Festivalul Haydn al Conservatorului Comunal, în
Monitorul Municipiului Timişoara, an V, nr. 13, ( 193 2).
21
'

În avancronica unui alt recital, intitulat
„Medalion muzical'', melomanul timişorean era
informat că ,,În sala de concerte a Conservatorului comunal va avea loc astăzi ora 8,30 seara,
un concert dat în amintirea marelui compozitor
Franz Liszt. Concertul este executat de elevii
domnului profesor Emil Mihail" 29 .
Pe lângă activitatea pedagogică şi de neobosit cronicar muzical, Alma Cornea Ionescu a
fost şi o pianistă de succes, apreciată atât ca
solistă cât şi în calitate de corepetitoare. Întoarsă
de trei ani de la Viena unde se perfecţionase cu
Leo Sirota (pian) şi Anton Webern (forme şi
analiză muzicală), tânăra pianistă intră plină de
energie în viaţa de concert a Timişoarei, alături
de un foarte talentat instrumentist, considerat de
critica bucureşteană ca cel mai valoros violoncelist al momentului 30 : ,,În seara de 22 octombrie, în saloanele Cercului Militar din Timişoa
ra, d-ra Alma Cornea şi d-l Nicolae Papazoglu
au dat un reuşit concert. D-ra Alma Cornea este
un talent pianistic neobişnuit şi o muziciană
înnăscută, care înţelege muzica şi arta. Uimitor·
este instinctul ei muzical care a strălucit în
interpretarea lui Mozart, Schumann şi Bart6k" 31 •
Îndemnând reunirea instrumentiştilor timişo
reni în diverse formaţii camerale, aceeaşi muziciană plină de optimism chema la solidaritate
şi colaborare artistică, enumerând cu această
ocazie o splendidă pleiadă de muzicienipedagogi: „Posibilităţile către o activitate a
vieţii noastre muzicale nu lipsesc deloc, avem
un mănunchi de muzicieni remarcabili ca Sabin
Drăgoi, Vasile Ijac, Emil Grădinaru, Eugen
Cuteanu, Nicolae Ursu, Filaret Barbu, peste ale
căror merite nu se poate trece, dar ne trebuie mai
multă solidaritate şi unitate de vederi" 32 .
Din istoria Conservatorului timişorean
„citită" în presa vremii, evidenţiem în continuare câteva extrase din cronica primului concert la
Timişoara (29 mai 1938) susţinut de Vasile Ijac,
în calitate de dirijor: „Duminică 29 mai a avut
loc în sala Cercului militar concertul claselor de
orchestră şi muzică de cameră ale Conservato''' Înfrăţirea, an IV, nr. 20, 25 mai, ( 1936), 3. Menţionăm
unor puternice amintiri legate de răsunătoarele
concerte ale lui Franz Liszt, susţinute pe teritoriul
românesc în noiembrie-decembrie 1846, apoi în lunile
ianuarie, respectiv mai, 1847. Precizăm că primul oraş
românesc care l-a găzduit pe celebrul virtuoz a fost
Timişoara, prezenţa sa aici fiind marcată de un imens
entuziasm popular.
111
Nicolae Papazoglu a trăit la Timişoara un an ( 19211922), ca profesor de violoncel şi director al Conservatorului.
11
Renaşterea, an IV, nr. 39, 29 octombrie, ( 1933), 2.
12
Fruncea, an VI, nr. 2, 12 ianuarie, ( 1939), 2.
persistenţa

rului local, concert care a fost o surpriză pentru
toţi fiindcă ne-a dezvăluit un nou talent dirijoral
şi încă unul bănăţean. Pe cât am fost de dezolaţi
de plecarea domnului George Pavel, recenta
manifestaţie orchestrală ne-a mai consolat puţin,
dându-ne prilejul să-1 cunoaştem pe profesorul
Ijac sub noua înfăţişare, aceea de dirijor" 33 .
Din aceeaşi cronică reproducem şi un
fragment demn de reţinut pentru informaţiile
privind problemele clasei de orchestră (instructiv de comparat cu istoria actuală): „Clasa de
orchestră a Conservatorului, după trecerea în
pensie a fostului titular, s-a dezorganizat complet în aşteptarea noului titular, stând aproape un
an şcolar fără nici o activitate. Numai cine
cunoaşte mecanismul unor astfel de înjghebări
muzicale îşi poate da seama ce înseamnă pentru
o asemenea orchestră - şi încă orchestră şcolară
- o asemenea lipsă de continuitate. Orchestra a
trebuit deci, aşa zicând, din nou alcătuită, nu
numai sub raport artistic, ci şi ca disciplină şi
rutină orchestrală, şi încă într-un interval foarte
scurt şi în ajun de examene, când elevii sunt
supraîncărcaţi cu şcoala şi cu străjeria. Dacă
Conservatorul a reuşit totuşi să păstreze şi în
anul acesta - în ciuda împrejurărilor - tradiţia
concertelor orchestrale, meritul îi revine din plin
domnului Vasile Ijac, care a făcut de data
aceasta un efort aproape supraomenesc, debutând în fruntea orchestrei Conservatorului în
condiţiuni mai mult decât mulţumitoare".
Autoarea cronicii face spre final o judecată de
valoare faţă de talentul dirijorului V. ljac: „Preciziune, fineţe, frazare impecabilă şi puritate de
stil, iată calităţile tânărului şi talentatului dirijor
care îl ridică dintr-o dată la poziţia de cel mai
serios şi competent dirijor local", dar şi faţă de
capacitatea şi dăruirea profesorului V. Ijac: „De
altfel, preocupările lui Vasile Ijac se extind şi spre
formarea unei discipline orchestrale, urmărind în
permanenţă integrarea fără distonanţe a tinerilor
în complexul angrenaj orchestral" 34 .
Pe lângă aceste ample cronici de concert,
desfăşurate generos pe câteva coloane de ziar, se
observă existenţa unor „pastile" concentrate, cu
rol informativ, focalizate pe „cartea de vizită" a
celui prezentat. Săptămânalul cultural Fruncea,
de pildă, obişnuia să facă scurte şi condensate
anunţuri muzicale, adesea nesemnate (se presupune că se datorau editorului şi redactorului
Nicolae Ivan), în care se aşeza şi „poza medalion" a artistului respectiv.
" Alma Cornea Ionescu, Concertul orchestrei Conservatorului. Fruncea, an V. nr. 21, 12 iunie, (1938), 2.
14
Ibidem.
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Un alt

săptămânal, Timişoara,

având proba-

aceeaşi intenţie de a transmite un maxim de
informaţie într-un spaţiu redus, proceda identic,

bil

apelând la inserturi de „publicitate muzicală".
Iată un astfel de exemplu, o notă nesemnată, pe
marginea unui concert susţinut de profesoara
Silvia Secoşan Humiţă: „Matineul muzical de
acum câteva zile aranjat sub auspiciile Cercului
civilo-militar a fost un prilej de înălţare artistică
şi de destindere a nervilor noştri tracasaţi.
Distinsa noastră cântăreaţă Silvia Secoşan
Humiţa a executat ireproşabil Elegia de
Massenet. Fermecătoarea sa voce cucereşte sala.
În Le Nil de Leroux se relevă contopirea căldurii
poetice cu aceea a unor coarde vocale catifelate.
Aria clopoţeilor din Lakmee marchează punctul
culminant al succesului" 35 •
Respectând cronologia, cităm în continuare
din cronici ale vremii care semnalează implicarea profesorilor şi elevilor Conservatorului în
activitatea societăţilor culturale 36 • Ziarul
Fruncea, de exemplu, vorbeşte despre un
concert susţinut de Corul femeilor germane, în
care, toţi cei implicaţi în latura solistică erau
profesori ai Conservatorului: „Am putut asculta
o piesă corală de Haydn cu acompaniament de
pian şi Cuartetul de coarde în mi bemol executat
de Cvartetul Tomm, compus din titular şi domnii
Suciu, Brandeisz şi Gorianţ. Revelaţia serii a
constituit-o Stabat Mater de Pergolese, lucrare
muzicală pentru cor, soli, orchestră de coarde şi
pian. Partitura sopranei a fost susţinută de d-ra
Vilma Mtiller, care încă o dată ne-a dezvăluit o
voce caldă şi inteligent dozată, completată de o
interpretare superioară şi plină de înţelegere" 37 .
Datele privind ansamblul coral feminin
comunică impresia de organism artistic „bine
pus la punct, condus cu multă autoritate şi
precizie de către dna prof. Elise Andree,
promotoare şi sufletul tuturor manifestaţiunilor
artistice ale asociaţiei" 38 .
Informaţii suplimentare despre învăţământul
muzical timişorean reies şi dintr-un articol care
semnalează două montări realizate în anul 1936,
în care fuseseră selecţionaţi şi elevi ai
Conservatorului: „Cu mijloace modeste, dar
15

Timişoara,

an I, nr. 11, I aprilie, (1935), 2.
Situate în zona dintre ceea ce numim astăzi societate
civilă şi activism cultural, aceste reuniuni se asociau după
diverse criterii (etnic, profesional, confesional, de vârstă,
teritorial etc.) şi au avut în epocă un imens rol educativ.
Constituind reale focare de civilizaţie, aceste entităţi
culturale au promovat actul muzical de calitate şi au
întreţinut coeziunea naţională.
17
Pruncea, an III, nr. 15, 19 aprilie. (1936), I.
1
' Ibidem.
16
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animat de multă voinţă pentru realizări serioase,
Corul femeilor germane din Timişoara ne-a
prilejuit în două zile consecutive, 24 şi 25
octombrie, audierea a două opere comice
Bastien und Bastienne de W. A. Mozart şi Die
Ni'irnberger Puppe de K. Adam. Ambele
reprezentaţiuni au avut loc în sala festivă de la
Banaţia şi succesul obţinut constituie cea mai de
preţ răsplată pentru iniţiatori şi interpreţi.
Harnica profesoară de canto, dna Vilma Muller ea însăşi o subtilă cântăreaţă - a apărut în
amândouă spectacolele, flancată de câţiva elevi
şi eleve. Sub bagheta atentă a dnei prof.
Elisabeth Andree - sufletul şi promotoarea de
fapt a multor iniţiative frumoase şi de curaj orchestra şi întreg anasamblul vocal au format
un tot omogen, realizând o producţie de ridicat
nivel artistic" 39 .

Conservatond din Cluj în refi1giu la Timişoara
În contextul politic al anilor 1940-1941,
instituţiile de artă şi învăţământ din Cluj se
refugiază la Timişoara, punând bazele unei
îndelungi şi fructuoase colaborări, semnalată în
presă în diferiţi termeni. Pentru început,
semnalăm tonul critic, chiar revendicativ: „Ne
întrebăm de ce un conservator particular îşi ia
sarcina propagandei muzicale, iar instituţia de
stat analoagă, dar mult superioară ca elemente şi
posibilităţi materiale, nu face nimic? Opera a dat
concert, Conservatorul Comunal a dat şi el. Ce
aşteaptă Academia de Muzică ?" 40 .
Menţionăm că respectivul citat este extras
dintr-o cronică laudativă la adresa concertului
susţinut în 9 martie 1941 de orchestra Conservatorului timişorean, cu Vasile Ijac la pupitrul
dirijoral. Procedând deci prin antiteză, nerăbdă
torul autor scria: „Dincolo de realitatea muzicală
sunt şi alte lucruri de relevat. De exemplu, sala
plină datorită în parte, gratuităţii. Apoi, însăşi
existenţa orchestrei şi a concertelor sale, care
laudă stăruinţa şi priceperea dirijorului, ca şi
direcţiunea instituţiei" 41 •
Răspunsul

vine prevenitor şi calmant, din
profesoarei Alma Cornea Ionescu, care
anunţă publicul despre buna înţelegere dintre
dascăli: „Profesorii Ijac şi Vulpescu muncesc cu
o dezinteresare demnă de toată lauda şi rară
căldură pentru iniţierea tineretului în diferite
ramuri ale pedagogiei şi muzicologiei. Primul
direcţia

19
Cultura germană la noi. Pruncea, an III, nr. 43, I noiembrie, ( 1936), 2.
411
Concertul simfonic al elevilor Conservatorului Comunal. Pruncea, an VIII, nr. I O, 12 martie, ( 1941 ), 2.
41
Ibidem.

este compozitor de merit, al doilea, dl Vulpescu,
autor al unui tratat elementar de muzică şi alte
lucrări foarte interesante" 42 .
Semnalăm de asemenea concertul (intitulat
fastuos „festi val") celor două instituţii de
învăţământ, eveniment organizat la finele anului
şcolar 1941/ 1942 şi comentat de profesorul
Nicolae Ursu într-o cronică însufleţită. Autorul
pune în valoare rezultatele muncii comune ale
elevilor şi profesorilor, precum şi gradul înalt de
pregătire al absolvenţilor, prezenţi pe scenă în
calitate de dirijori debutanţi: „Absolvenţii
secţiei pedagogice (ci. prof. Ijac), prin dirijarea
corurilor variate, începând cu genul palestrinian
şi trecând prin celebre piese de ansamblu ale
marilor creatori, cum şi a unor coruri populare
din autori români, şi-au dat, pc rând măsuri ale
puterii de stăpânire a unui ansamblu mixt,
interpretând fiecare, după gen, aprofundare şi
talent, piesele din program" 43 .
Cronicile publicaţiilor timişorene din această
perioadă de mare emulaţie artistică 44 vorbesc şi
despre întâlnirile pc podium ale profesorilor
celor două conservatoare, aşa cum este cazul
reci talului de excepţie din 6 aprilie 1944,
consemnat în presă de condeiul lui Vasile Ijac.
Considerat un important eveniment muzical al
stagiunii - fapt datorat excepţionalei pianiste,
compozitoare şi profesoare clujene Ana
Voileanu Nicoară cât şi sopranei timişorene
Silvia Humiţă -, acest recital cameral este
cunoscut şi citat inclusiv pentru valoarea sa de
pretext al unei insolite analize a „şcoalei
ardelene de compoziţie" 45 .

Alma Cornea Ionescu, Academia de muzică şi artă
din Cluj - Timişoara. Dacia, an IV, nr. 61, 15
martie, ( 1942), 1.
3
'
Festivalurile de fine de an ale Academiei de muzică şi
artă dramatică din Cluj la Timişoara. Dacia, an IV. nr.
120, 22 iunie. ( 1942). 2.
" Amintim că, în paralel, via!a muzicală a Timişoarei a
beneficiat de extraordinara prestaţie artistică a Operei
Române din Cluj, în refugiu la Timişoara. Nume sonore
ale acestei instituţii au rămas în memorialistica locului şi
chiar în istoria de fapt, prin transfer şi împământenire,
precum fondatorii viitoarei opere timişorene: cântăreaţa
Aca de Barbu (care va deveni prima femeie director de
operă din lume) şi dirijorul Hermann Klee (cooptat în
calitate de şef de orchestră şi maestru de cor, ipostază în
care a profesat până în anul 1959, anul pensionării).
45
Vasile !jac, Compozitorii Şcoalei Clujene în
interpretarea d-nei Ana Voileanu şi Silvia Humiţă. Dacia,
an VI, nr. 84, 11 aprilie, (1944), 1.
'

2

dramatică

Prime audiţii ...
la fenomenul muzical local, presa
timişoreană a preluat asupra sa inclusiv rolul de
gazdă pentru comentariile de specialitate notate
cu ocazia lansării de noi creaţii. Semnalând cu
promptitudine primele audiţii ale unor lucrări
scrise de compozitorii locali - în general, profesori ai Conservatorului - articolele decupate
din presa vremii pot alcătui un adevărat repertoriu al creaţiei muzicale bănăţene. În cele ce urmează vom menţiona doar câteva dintre lucră
rile menţionate în presa locală, precizând că au
fost selectate doar cele care aparţin compozitorilor-profesori ai Conservatorului timişorean.
Iată, de pildă, ce nota cronicarul BumbaruBassu, cu ocazia primei audiţii a suitei Din
lumea copiilor: „Alma Cornea a ştiut să
contopească motivele autohtone într-un chip
interesant şi inventiv, redându-ne un tot original,
menit a îmbogăţi folclorul nostru muzical pc
care alţi înaintaşi ca Bart6k, Drăgoi, Negrea l-au
avut la nivelul universalităţii" 46 .
La rândul său, profesorul Lucian Surlaşiu
scria despre Poemul Neamului de Sabin Drăgoi
un text cu pronunţat caracter literar: „Iată un
Macstoso grandios, evocând gloria acvilei
romane urmat mai târziu de finalul unei teme
barbare în care contrabasul şi vioara rămân
singuri pentru a marca haosul şi băjenia, iată
apoi o doină în care maestrul se dovedeşte
inegalabil, apoi motivul Răscoalei, iar apoteoza
- Marea Unire - este magistral redată printr-un
imn de slavă în care aportul unui cor completează acordurile ansamblului de orchcstră" 47 •
Un an mai târziu (1937), Sabin Drăgoi revine
în centrul atenţiei, cu lucrarea liturghia
solemnă, analizată de Ioan T. Crişan într-o
amplă cronică, din care cităm: „Liturghia
solemnă se aliniază la rezonanţele generoase ale
altor creaţii, cum ar fi Năpasta, Constantin
Brâncoveanu şi Poemul Neamului. Elementul
religios se brodează pe acest specific românesc
atât de prezent la Sabin Drăgoi. Opera Liturghia
solemnă nu este scrisă numai pentru a intra în
cadrul oficierii de biserică; e o compoziţie
religioasă de concert. Temele sunt solemne,
simple, inspirate din melodia glasului al optulea,
pline de farmec, de un patetic subjugator,
cristalizează o adâncă frământare sufletească.
Vocea de alt cu glas de copil naiv aduce prima
frază din Sfinte Dumnezeule la care se adaugă
Atentă

"'O compozitoare bănăţeană: Alma Cornea. Fruncea, an
!!, nr. 39, 5 octombrie, ( 1935), 2.
47
Fruncea, an III, nr. 44, 15 noiembrie, ( 1936), 1.
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apoi sopranul şi tenorul. Ortodoxia românească,
după Mănăstirea Curţii de Argeş şi opera
Constantin Brâncoveanu, înregistrează al treilea
eveniment" 4 x.
Tot în anul 193 7, recviemul In memoriam
patris (Noua Liturghie în sol major) de Eugen
Cuteanu intra în competiţie cu lucrarea lui S.
Drăgoi, fiind apreciată de unii redactori în
termeni excesivi, inspiraţi probabil de prestanţa
persoanei: „o compoziţie unică în felul ei,
predominată de polifonie ce te transpune de la
început în adânci sentimente de evlavie cu
erupţii puternice şi maestuoase [ „.] o operă de
mare valoare ce pentru neamul nostru constituie
un succes incontestabil" 49 •
Lucrarea a suscitat ample dezbateri în presa
locală, dar studiul cel mai cuprinzător şi realist,
cu raportare justă la creaţia de gen, apreciem că
a fost realizat de către Aurel Contrea, în revista
Fruncea: „A te prezenta în faţa publicului în
această privinţă este o încercare temerară. Stau
în primul rând liturghiile anterioare ale unui
Musicescu, Gh. Dima, I. Vidu, Trifon Lugojanu,
care au dat corului bisericesc o orientare cu
rădăcini adânc înfipte în melodiile tradiţionale şi
a căror părăsire îmi pare că înseamnă nu numai
o surpare a temeliilor credinţelor străbune, dar şi
o laicizare, poate savantă, dar în orice caz
indezirabilă pentru tradiţiile sănătoase ale
poporului. Să lăudăm, deci zelul d-lui profesor
Eugen Cuteanu de a o menţine pe linia bunelor
tradiţii strămoşeşti. La premiera liturghiei sale în
sol major, executată în prima zi de Crăciun la
biserica din Iosefin, a adus îmbelşugate reluări
şi reminiscenţe din melodiile noastre vechi, fără
ca să ne lipsească totodată şi aportul de
originalitate de care oricare compozitor este atât
de gelos. În evoluţia cântecului religios, aceasta
înseamnă un pas înainte, un pas modest, dar
semnat cu siguranţa încrederii şi sensibilitatea
artistului inspirat şi cu incontestabil talent" 50 .
Anul 1937 aduce şi o distincţie specială
Banatului, prin Menţiunea I onorifică la
Concursul de compoziţie „George Enescu",
obţinută de Vasile Ijac. Aflăm acest fapt dintr-o
cronică de concert scrisă câţiva ani mai târziu, în
care Nicolae Ursu făcea trimitere la acest succes
al şcolii bănăţene de compoziţie, concluzionând:
„Acest concert ne-a dat proba că muzica românească nu este tardivă, stagnată sau unilaterală.
4

Fruncea, an IV, nr. 19, 16 mai, (I937), 2.
Dumitru Demian, Concertul religios cu Liturghia în Sol
în primă audiţie a d-lui Cuteanu. Unirea Română, an IX,
nr. 106, 23 mai, (1937), I.
5
° Fruncea, an V, nr. I, 2 ianuarie, (1938), I.

4
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Programul a cuprins trei nume Vasile Ijac,
Eugen Cuteanu, Zeno Vancea, toţi din primele
gen~raţii ale Academiei de muzică din Cluj" 51 .
In fine, pantomima lvan Turbincă de Vasile
!jac, face obiectul unei adevărate campanii de
presă. Renunţăm la lectura dezagreabilă a
articolelor semnate de Andrei Lillin - mostre de
nefericită impostură profesională 52 - şi vom lua
în considerare cronica semnată de profesoara
Ana Voileanu-Nicoară, aflată în refugiu la
Timişoara 53 . Textul este marcat de eleganţa şi
echilibrul persoanei, dar şi de autoritatea
muzicianului, care face, iată, câteva precizări de
fineţe: „Stabilind dintru început: baletul Ivan
Turbincă a domnului Vasile Ijac e o lucrare
serioasă şi nicidecum uşoară de înţeles şi judecat
după o singură audiţie. Fac această constatare în
plină cunoştinţă de cauză şi penibil atinsă de
cronica muzicală apărută în ziarul Vestul, unde
domnul Lillin, probabil tot după o unică audiţie
a baletului domnului !jac, nu găseşte nimic bun
de spus despre această lucrare. [ „.] Dar repet:
lucrarea trebuie auzită de mai multe ori, şi,
trebuie subliniat cu toată puterea: în cu totul alte
con di ţii " 54 .
Autoarea scrie apoi şi despre „inspiraţia cea
mai autentic muzicală, secondată de o profundă
cunoaştere a mijloacelor de exprimare", subliniind faptul că „muzica în sine, luată ca atare,
este o preafrumoasă, simţită, pagină de poem
simfonic, măiestrit orchestrată, de alură modernă ce vădeşte serioase calităţi de cultură
muzicală".
Neintimidată de tonul sarcastic al criticului de
ocazie şi de „argumentele" elucubrante ale acestuia, Ana Voileanu-Nicoară preia sarcina de a expune cauzele reale ale unei montări nereuşite
(deşi nerostită, ideea de sabotaj artistic pluteşte în

Al treilea concert simfonic - Opera Română din Cluj Dacia, an III, nr. 104, 25 mai, (1941), I.
52
Facem referire la articolele unui cronicar neprofesionist,
profesorul de limba română Andrei Lillin, recunoscut
pentru bizareriile „cronicilor" sale muzicale. Acesta este
autorul unor lungi şi agresive texte la adresa lucrării Ivan
Turbincă. Deşi nu avea studii muzicale, se considera un
redutabil critic în domeniu, crezând că a face cronică este
totuna cu a critica. Din păcate, se remarcă şi lipsa de
reacţie a colegilor de breaslă, singura care a luat atunci atitudine fiind pianista şi compozitoarea clujeană Ana
Voileanu-Nicoară, aflată în refugiu la Timişoara.
53
Acest subiect este prezentat pe larg în studiul Spectacolul Ivan Turbincă. Ecouri în presa timişoreană, existent
în cartea semnată de autoarea Lava G. Bratu şi intitulată
Creaţia de balet a compozitorilor bănăţeni, voi. I Istoricitate şi conceptualizare, Timişoara, Editura Eurobit,
(2008), 94.
"Dirijorul Eugen Lazăr - compozitorul Vasile ljac - cvartetul Cuteanu. Dacia, an V, nr. 37, 15 februarie, ( 1943), 2.
51

Timişoara.

aer) 55 : „Baletul domnului Ijac a fost reprezentat
într-o fază cât se poate de neprielnică lucrărilor de
mare aparat orchestral. Cu membrii orchestrei reduşi la jumătate, lipsind unele dintre cele mai necesare instrumente, cu patru violonişti primi,
înseamnă nu să serveşti opera muzicală, ci s-o
mutilezi. Probabil şi orchestranţii, câţi au mai ră
mas, erau conştienţi de insuficienţa ansamblului
lor, şi aşa se explică totala lipsă de elan, de
pregnanţă, cu care au executat lucrarea domnului
ljac. Sunt convinsă că felul în care s-a realizat
baletul domnului Ijac i-a răpit cel puţin jumătate
din şansele de succes. E păcat".
Deşi textul respiră simpatie şi respect, autoarea analizează cu obiectivitate stadiul de
evoluţie al compozitorului, la momentul compunerii lucrării: „Nu se poate nega că libretul,
mustind de o uriaşă poftă de viaţă, de exuberanţă, fantezie şi voioşie rustică n-a fost susţinut
decât pe alocuri de o identică risipă de vervă
muzicală şi ritm îndrăcit. [ ... ] Şi apoi să nu
uităm că Ivan Turbincă a fost creat acum zece
ani. Astăzi, cu siguranţă că mijloacele de
exprimare ale d-sale sunt cu totul altele".
Condiţia compozitorului român este un alt
atins cu percutanţă de autoare: „Monstruoasa
neînţelegere faţă de condiţiile de creaţie ale
compozitorilor în general şi în special a celor
români, a făcut ca d-nul Ijac să nu aibă posibilitatea să-şi audă barem o dată lucrarea, ca să
poată confrunta fructul imaginaţiei sale, cu
sonoritatea reală pentru care a fost creată".
În fine, trecând peste calitatea ansamblului
de balet, autoarea articolului găseşte cuvinte de
laudă pentru efortul coregrafului Ionel Marcu:
„Aduc un cuvânt de laudă şi încurajare domnului Marcu pentru realizarea coregrafică a baletului domnului Ijac. A avut de rezolvat o problemă extrem de grea şi cu mijloace insuficiente. A
muncit din greu şi cu toată inima" 5 r'.
Comentariile muzicologului de azi sunt
marcate de datoria de a evindenţia peste timp
cum o pregătire necorespunzătoare a premierei,
precum şi un ciudat atac de presă, au reuşit să
minimalizeze, şi chiar să îngroape, un moment
muzical care s-ar fi putut constitui într-un
eveniment. Din păcate, ocazia unei montări
ulterioare nu a mai apărut •
57

55

În studiul pe care 1-am realizat în volumul I din cartea
de balet a compozitorilor bănăţeni, au fost aduse
şi argumentele care susţin ideea sabotajului artistic (fapt
care reiese tot din extrasele de presă ale vremii).
56
Dirijorul Eugen Lazăr - compozitorul Vasile Ijac - cvartetul Cuteanu. Dacia, an V, nr. 37, 15 februarie, (1943), 2.
57
Analiza lucrării a pus în lumină o lucrare demnă a fi
nominalizată în cadrul evoluţiei genului de balet naţional.
Creaţia

Direcţii şi orientări

ale

şcolii bănăţene

de

compoziţie

Din publicaţiile vremii se poate descifra şi
atitudinea estetică a creatorilor bănăţeni, în raport cu filonul autohton şi curentele muzicale
europene. O analiză pertinentă a abordării
înnoitoare datorate compozitorului Sabin Drăgoi
apare sub semnătura tinerei profesoare Alma
Cornea, care publică în anul 1928 un important
studiu monografic. Prezentat publicului sub forma serialului de presă şi intitulat Însemnătatea
lui Sabin Drăgoi în evoluţia muzicii româneşti,
acest text subliniază importanţa elementului
popular în lucrările sale şi evidenţiază influenţa
compozitorului asupra concepţiei de creaţie în
general, la scara întregii şcoli naţionale 5 x.
Tot despre creaţia compozitorului Sabin Dră
goi, director al Conservatorului timişorean, este
vorba şi în următorul articol, semnat de condeiul
talentat şi documentat al Doinei Ienciu 59 : „A văzut
lumina zilei o lucrare muzicală de o nepieritoare
ştiinţifică valoare. Lucrarea prezintă pe 265 de
pagini, 303 colinde culese de maestrul nostru
Sabin Drăgoi cu o neîntrecută competinţă, noutate, cu ritmul şi cadenţa originală a folclorului
nostru" 60 .
Pe aceeaşi linie a cristalizării şi dezvoltării
unei şcoli muzicale româneşti - având drept obiectiv principal transfigurarea ethosului popular
în muzica cultă - se înscriu şi alte două studii de
referinţă semnate de profesoara Alma Cornea
Ionescu. Articolele respective se intitulează Arta
muzicală în Banat (material publicat în Voinţa
Banatului, în data de 12 mai 1929) şi Problema
muzicii româneşti (publicat în Luceafărul, în
numerele 11-12, din noiembrie/decembrie 1940).
Parcurgând articolele din presa interbelică
întâlnim şi consideraţii privind caracterul stilistic
al mişcărilor din suita Din lumea copiilor de Alma
Comea 61 , lucrare despre care ziarul Vestul nota cu

Voinţa Banatului, an VIII, nr. 5, 7, 8, 10, februariemartie, ( 1928).
59
Lucrarea se intitulează 303 Colinde şi a fost publicată în
anul 1925, la Editura Scrisul Românesc din Craiova
(precizăm că Sabin Drăgoi a început culegerea sistematică
de folclor în perioada 1922-1923, când era încă profesor la
Deva. Nouă dintre melodiile culese atunci le-a prelucrat în
Suita de dansuri populare româneşti pentru pian, lucrare
care i-a adus Premiul li „Enescu", în iunie 1923).
0
"
Vestul, an I, nr. 85, I mai, (1930), 2.
"' Editată la tipografia Auspitz din Lugoj, suita Din lumea
copiilor a fost orchestrată de Theodor Rogalski ( 1945).
Prima audiţie a variantei orchestrale a avut loc î_n 1957, în
interpretarea Filarmonicii „Banatul" (dirijor Paul Popescu).
În anul 1978, în concertul omagial al Filarmonicii
„Banatul'', dirijorul Remus Georgescu adaugă suitei încă
patru piese, orchestrate de autoare, variantă care a fost apoi
înregistrată de Radiodifuziunea Română (1979).
5
'
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dezinvoltă siguranţă: „Colecţia de cântece din
albumul Din lumea copiilor rămâne o dovadă că
Alma Cornea a deschis căi noi prin felul în care a
înţeles D-sa să prelucreze ideile sale muzicale născocite în cel mai autentic spirit popular dezvoltându-le după o estetică individuală şi
potrivită caracteristicului românesc şi îmbră
cându-le într-o haină armonică extrem de
interesantă şi complicată, fără să înstrăineze un
moment atmosfera gene-rală a pieselor cu vreun
acord sau modulaţie străine de specificul
românesc. [ ... ] Ele arată un drum nou, o nouă
posibilitate ritmică şi armonică izvorâtă din
muzica naţională românească" 62 •
Scriind despre aceeaşi lucrare, un alt ziar
salută, şi el, demersul componistic de explorare
a filonului popular: „D-şoara Cornea a căutat să
creeze o şcoală nouă, un drum nou în pedagogia
pianului, un curent naţional. Trebuie să
recunoaştem că generaţiile ieşite până acum din
conservatoare s-au îmbibat de străinisme şi nici
nu cunosc perla muzicii noastre naţionale" 63 .
Intenţia declarată de a promova valorile
muzicii populare se regăseşte şi în publicarea
lucrării 90 melodii româneşti de Sabin Drăgoi.
Cronicarul rubricii „Noutăţi muzicale" subliniază faptul că lucrarea este urmare a cercetărilor
etnografice întreprinse în comuna Belinţ. Este
subliniat profesionalismul cu care a fost alcă
tuită această culegere, în care melodiile au fost
studiate după elementele de ritmică, metrică şi
armonie şi grupate apoi pe genuri muzicale:
colinde, bocete, doine şi dansuri 64 •
Presa timişoreană interbelică furnizează,
totodată, importante date privind concepţia de
creaţie a primului compozitor bănăţean autor al
unei simfonii: „Alipindu-se mişcării muzicale
de stânga pornită după războiul mondial de
compozitorii francezi, domnul Vasile Ijac, prin
ultimele sale lucrări reuşeşte şă-şi creeze un stil
puternic personal şi interesant, dacă nu pe gustul
vulgului, hotărât însă de o incontestabilă valoare
artistică, caracterizat prin meloplasticismul
brodat pe motive sau sugestiuni .artistice de
esenţă poporală redate însă într-un cadru artistic
pur (simfonii, suite, balete etc.) şi toate acestea
ridicate la paroxismul frumuseţilor occidentale
până la completa contopire" 65 .

Despre recviemul ln memoriam patris (cu
subtitlul Noua Liturghie în sol major), de Eugen
Cuteanu, aflăm că: „a adus reluări şi reminiscenţe din melodiile noastre vechi, fără să ne lipsească aportul de originalitate", cu intenţia menţi
nerii „pe linia bunelor traditii strămoşeşti" 66 .
În fine, compozitorul şi profesorul Filaret
Barbu semnala un început de sinteză între latura
„naţionalistă" şi aportul original al autorilor,
evidenţiind rolul cardinal deţinut de Sabin
Drăgoi în justa orientare a muzicii româneşti:
„Există o armonioasă întrepătrundere între
caracterul religios şi laic al creaţiilor sale. Prin
liturghia Sfântul Ioan Gură de Aur pentru cor de
bărbaţi, Sabin Drăgoi pune în valoare imense
posibilităţi
modulatorice, într-o polifonie
impresionantă. Prima dramă muzicală, Năpasta,
misterul religios Constantin Brâncoveanu,
Poemul Neamului, Liturghia Solemnă, opera
comică Kir lanu/ea sunt pietre fundamentale la
marea creaţie a muzicii naţionale româneşti" 67 .
Pe de altă parte, aspiraţia şcolii bănăţene de
integrare în universalitate este definită de un important studiu semnat de Vasile Ijac, compozitor
bănăţean instalat pe poziţia unei abordări superioare a conceptului naţional modern. Autorul
precizează că „ ... oricât de internaţională pare a
fi arta în fond, sunt opere cari evidenţiază clar
neamul din care fac parte creatorii lor" 6K.
Situat pe linia debussystă a tezei privind
resursele creatoare ale „popoarelor noi", autorul
consideră că „muzica naţională adevărată" a rezistat în „ţările cari până la romantici au stat departe de marea mişcare muzicală şi chiar prin
aceasta au păstrat neepuizate comori melodice,
ritmice, metrice şi armonice de esenţă şi claritate
pură".

Ca şi Debussy, în al cărui stil a scris cu ştiinţă
talent, autorul consideră că „Gamele occidentale majore şi minore, după secole de intensă
întrebuinţare se văd ameninţate de gamele vechi
antice, mi, la, sol, fa, re, deposedate odinioară,
neavând alt azil decât melodii poporale şi
cântecele liturgice; gama diatonică este nevoită
să cedeze ceva loc şi gamei din tonuri întregi,
apoi gamei cromatice plină de viaţă şi expresivitate, prin ea s-a ajuns la atonalitate care
provoacă impresii imprecise, subtile şi difuze".
În termeni care pot părea astăzi arhaici, articolul oferă o valoroasă idee concluzivă, în care
şi

62

Doina lenciu, Vraja cântecului. Vestul, an V, nr. 17, 27
martie, ( 1934 ), 2.
61
Generaţia Nouă, an I, nr. 21, 28 iulie, ( 1934), 2.
'" Generaţia Nouă, an I, nr. 35, 18 noiembrie, (1934), 3.
5
" Alma Cornea Ionescu, Compozitorul Vasile !jac, noul
profesor al Conservatorului municipal. Pruncea, an III, nr.
37, 20 septembrie, (1936), 3.
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Aurel Contrea. Pruncea, an I, nr. I, 2 ianuarie, ( 1938), 1.
Banatului la mişcarea muzicii naţionale româneşti. Dacia, an I, nr. 120, 16 octombrie, ( 1939), I.
68
Vasile !jac, Începutul naţionalismului în muzică.
luceafărul, an III, nr. 3, martie, ( 1938), 2-3.
66
67

Contribuţia

poate fi recunoscută concepţia de creaţie a
compozitorului Vasile Ijac, aflat în deplin acord
cu reprezentanţii de marcă ai şcolii româneşti de
compoziţie: „Modulaţia este tot mai frecventă,
iar ritmul vecinic schimbat, amestecat binarul cu
ternarul, pentru crearea de noi măsuri; coloritul
orchestral nou pentru exigenţele muz1c11
moderne, vecinic variată" 69 •
Compoziţii de pedagogie muzicală semnalate
În presa locală
În coloanele publicaţiilor timişorene pot fi
identificate şi referiri cu privire la apariţia unor
lucrări cu caracter pedagogic, cărţi datorate, în
general, profesorilor de la Conservator. Din
perioada directoratului lui Maximilian Costin
aflăm, de pildă, că la Editura Moravetz, la
iniţiativa acestuia, s-a tipărit în anul 1925, sub
titlul generic Şcoala nouă românească, o
colecţie cu lucrări pentru vioară, promovând
pentru prima dată in corpore, un număr însemnat de compozitori români 70 • „Sunt încântat
de modul cum se prezintă Şcoala nouă românească: tiparul, hârtia, sunt admirabile„."
consemna Alfred Alessandrescu. „Urez ca noua
colecţie să ajungă la o înflorire pe care o merită
cu prisosinţă" 11 .
Analizând realizările unui alt dascăl timişorean, respectiv ale pianistei Alma Cornea
Ionescu, compozitorul Zeno Vancea face câteva
observaţii generale, de fin comentator, într-un
articol intitulat Compozitoarele noastre: „Terenul pe care Alma Cornea-Ionescu a dat până
acuma partea cea mai de valoare a activităţii ei
atât de variate este acela al muzicii instructive şi
al compoziţiei pentru tineret. Instructiv nu în
sensul unui sec sistem pedagogic, ci din contra,
prin conţinutul poetic, prin seva muzicală a
nenumăratelor compoziţii de pian cu care
sufletul copiilor este cucerit pentru muzică.
Aceste mici poeme, prin originalitatea lor, prin
siguranţa facturii lor tehnice (care nu trece
niciodată dincolo de gradul de înţelegere al
micilor muzicanţi), cuceresc consensul şi celui
mai pretenţios dintre muzicieni". Autorul subliniază şi capacitatea acestor lucrări de a accede
pe piaţa literaturii pedagogice: „Aceste compoziţii au fost primite cu entuziasm nu numai de
pedagogii români, ci spre mândria autoarei lor,

valoarea lor a fost recunoscută şi de specialişti
din străinătate" 72 .
„Terenul" numit de Zeno Vancea este populat
cu lucrări precum Din lumea copiilor, comentată
în termeni care îi subliniază caracterul pedagogic: „Calitatea acestor compoziţii constă în
expresivitatea lor uimitoare, cât şi în faptul că,
pc lângă construcţia lor destul de complicată, ele
sunt foarte pianistic lucrate, deci accesibile şi
pentru mâinile plăpânde de copii" 73 •
O altă notă din presa locală semnalează apariţia aceleiaşi lucrări „pedagogico-pianistice'',
semnalând caracterul pronunţat aplicativ al lucră
rii: „Bucăţile sunt caracterizate prin uşoare motive româneşti, fiind foarte accesibile de către
copii. Domnia sa a căutat să se apropie de sufletul
copilului şi a reuşit. A desprinde icoana din sufletul copilului nu e lucru uşor, trebuie să fii psiholog
devotat. [ ... ] Să sperăm însă că lucrarea despre
care vorbesc va fi introdusă în programa oficială
a conservatoarelor, pentru tinerele vlăstare" 74 .
Numele eminentei profesoare apare şi într-un
articol care se ocupă de caietele 34 de studii telmice şi 26 de exerciţii după Carl Czerny 75 : „Una din
cele mai apreciate pedagoge din ţară, d-na Alma
Cornea-Ionescu, profesoară la Conservatorul din
Timişoara, apare cu o nouă lucrare pedagogică, o
colecţie de Etude de Czerny, prelucrate după noi
principii tehnice, atât sub raport armonic, cât şi
sub raport tehnic, modificând în unele părţi chiar
şi compoziţia muzicală; le adaptează şi o digitaţie
personală, care să poată pregăti elevul pentru
noile exigenţe tehnice ale artei pianistice.
Lucrarea e redactată cu îngrijirea şi priceperea ce
o carnete-rizează pe profesoară şi merită o atenţie
deosebită din partea profesorilor de pian" 7r'.
Lucrări

didactice şi muzicologice comentate
În presa interbelică
În anul 1934, la tipografia timişoreană
Pregler, apărea o lucrare cu caracter muzicologic, semnată de Alma Cornea şi intitulată
Terminologie muzicală. Volumul anunţat în
presă este un dicţionar muzical (printre primele
de acest fel din ţară), considerat de autoare
absolut necesar pentru eliminarea confuziilor în
folosirea termenilor de specialitate 77 •

12

Vestul, an V, nr. 17, 27 martie, (1934), 1.
Doina Ienciu, Vraja cântecului. Vestul, an V, nr. 17, 27
martie, (I934), 2.
1
' Generaţia Nouă, an 1, nr. 21, 28 iulie, ( 1934), 2.
75
Respectivele studii, selectionate şi prelucrate de Alma
Cornea, au fost tipărite în anul 1938, la Editura Moravetz.
16
Pruncea, an V, nr. 44, 12 noiembrie, ( 1938), 2.
77
Noutăţi muzicale. Pruncea, an I, nr. 19, 12 mai, ( 1934), 3.
71

'''Ibidem.
0
'
Este vorba despre Dimitrie Cuclin, Constantin C.
Nottara, Ion Nonna Otescu, Maximilian Costin, Alfred
Alessandrescu, Filip Lazăr, Ioan Scărlatescu, Alexandru
Zirra, Sabin Drăgoi, Ion Stroescu, George Enacovici.
-, Alfred Alessandrescu. Muzica, Timişoara, nr. 1, ( 1925), 8.

443

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008

Un alt studiu datorat aceleiaşi profesoare se
la o analiză a învăţământului de specialitate din epocă. Studiul intitulat Problema
fnvăţământului nostru muzical pledează pentru
reorganizarea învăţământului muzical şi conţine
propuneri de ordin educativ şi pedagogic,
punând în legătură aceste probleme cu cerinţele
ce se impun celor pregătiţi şi chemaţi să se
ocupe de educaţia muzicală. Lucrarea fusese
publicată şi într-o revistă de specialitate 7H.
În presa anului 1937, compozitorul Vasile
ljac publică un portret de adâncă preţuire
dedicat lui George Enescu, prilej pentru
autoarea acestui studiu de a evidenţia calităţile
de rafinat analist ale semnatarului 79 • Comparativ
cu studiile de enescologie din muzicologia
modernă, flerul analitic al autorului se evidenţiază prin justeţea observaţiilor (a căror subtilitate intuitivă este valabilă şi azi), cu atât mai
remarcabile cu cât timpul istoric şi evoluţia
aparah}lui critic constituiau importanţi factori de
frână. In acest context, Vasile Ijac precizează de
la început că „maestrul a ajuns azi la culmile
artei universale" şi că genialitatea sa trebuie
proiectată în relaţie cu divinitatea. Pc parcursul
articolului sunt definite apoi coordonatele artei
enesciene, departajată de autor în trei ipostaze:
de compozitor, dirijor şi interpret.
După opinia lui Vasile Ijac, creaţia enesciană
poate fi sistematizată în trei etape. Prima treaptă
a evolutiei este marcată de „precizie şi
muzicalitate intimă". În cca de-a doua etapă
„Tematismul, invenţiunea şi melodia nu mai
sunt decorative, ci profunde, de patetism şi
colorit ce izvorăsc cald ca dintr-un izvor de
nesecate bogăţii omeneşti. În această a doua
fază a creatiilor sale, creatorul clasic a devenit
neoromantic„.". În fine, ultima etapă de creaţie,
cea definitorie, este percepută ca o împlinire
apoteotică, prin lucrările fundamentale pe care
Enescu le-a lăsat istoriei muzicale universale.
Urmează o analiză a dimensiunii dirijorale a
lui George Enescu, despre care Vasile Ijac crede
că între atâtea alte calităţi exc~pţionale, a fost
prea uşor trecută cu vederea. Intre atuurile de
mare dirijor, autorul aminteşte memoria
fabuloasă şi legendară a lui George Enescu,
precum şi seriozitatea extremă, bogăţia
temperamentală şi muzicalitatea unică.
Măiestria interpretativă a lui G. Enescu priveşte „virtuozul neîntrecut'', cu tonul său particular, imediat recognoscibil. Autorul apreciază
referă

luceafărul, an li, nr. 5, mai, (1936), 4.
Vasile ljac, George Enescu - Medalion. Suflet Nou, an
III, nr. 24, decembrie-ianuari, (1937), 3.

1

"
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copleşitoarea artă violonistică a lui Enescu ca
fiind „ ... nu numai o altă limbă", ci şi „un alt ordin de existenţă". [„ .] „Lucrările cele mai simple sau complicaţiile cele mai îndrăzneţe, sub
vraja arcuşului său prind forme imaginare
subtile. [„ .] Prin execuţia sa, totul este idealizat.
Desenul frazei este perfect, exploziile patetismului sunt ardente, de o intangibilitate uimitoare. Ca un adevărat zeu al sunetului, el interpretul de eleganţă, spirit şi fantezie juvenilă a
sufocat în noi orice alte preocupări pentru a
exalta fericiţi superioara şi uimitoarea interpretare a unor capodopere" 80 .
În concluzie, Vasile Ijac vorbeşte despre
întregul persoanei care este Enescu: „Eleganţă,
claritate, elocvenţă muzicală, cu o justeţe
absolută şi distincţiune personală. Iată în câteva
cuvinte caracterizarea neîntrecutului nostru
maestru, care prin talentul său şi-a cucerit faima
universală. Gloria lui este gloria neamului
'
".
romanesc
Alături de acest articol dedicat lui George
Enescu, atenţia presei interbelice a fost atrasă şi
de lucrarea Pianul, arta şi maeştrii lui, semnată
de Alma Cornea Ionescu şi tipărită la editura
Moravetz, în anul 1937. Acest studiu a constituit
pentru tânăra literatură muzicologică timişorea
nă un eveniment, aşa cum reiese şi din urmă
toarele rânduri 81 : „Scris cu rară erudiţie şi
convingere, într-un stil literar plastic ca o
gravură şi împodobit cu înflorituri poetice, reliefând adevăruri istorice, artistice şi pedagogice
cu totul necunoscute până atunci la noi.
Aprecierile şi sintetizarea valorilor muzicale
sunt la înălţime, graţie culturii superioare de
care dispune autoarea, dar ele sunt efectuate nu
numai cu raţiune pură, ci şi cu sensibilitatea unui
artist de rasă. Alături de calităţile muzicale şi
literare ale autoarei compozitoare, se relevă
facultatea de subtilă analiză psihologică,
însuşire prin care ne-a dăruit interesante pagini
de educaţie muzicală, ce se bazează pe un sistem
şi o metodă pedagogică cu totul originale şi până
acum necunoscute la noi în tară" 82 •
În termeni asemănăto'ri comentează şi
redactorul ziarului Fruncea: „Graţie culturii, în
ultimele opere scrise de doamna Alma CorneaIonescu, descoperim cu bucurie o nouă înflorire

'"Ibidem.
" 1 Lucrarea a apărut în anul 1937 la Editura Moravetz, iar
capitolele care o compun sunt: I. Arta şi maeştrii pianului;
II. Problema educaţiei muzicale; III. Literatura pianului;
IV. Organizarea învăţământului muzical din România; V.
Programul analitic al învăţământul pianistic.
" 2 Doina Jenciu, Pianul, arta şi maeştrii lui. Banatul, an IV,
nr. 27, 8 septembrie, (1937), 3.

d-sale, facultatea de subtilă
analiză psihologică, însuşire prin care ne-a putut
dărui cele mai interesante pagini de educaţie
muzicală ce se bazează pe un sistem şi o metodă
cu totul originale. Lucrarea nu trebuie să
lipseas-că din nici o casă, ea este un ghid
necesar şi o literatură din cele mai plăcute şi mai
ales pentru orice om de cultură" 83 .
Despre aceeaşi lucrare se pronunţă şi Vasile
Ijac, care vede în această realizare „o serie de
consideraţii didactice foarte necesare oricăror
amatori de muzică. Pentru cunoaşterea tehnică
în execuţie este nevoie, pe lângă anumite
predispoziţiuni fizice, şi întregire reciprocă să se
ajungă la năzuinţa supremei frumuseţi: adevă
rata artă. Aceste subtilităţi trebuie în primul rând
înţelese, iar înţelegerea lor concretizează într-o
formă accesibilă celor care vor să aibă viziuni
clare asupr~ noţiunii de învăţământ artistico-muzical. [ ... ] In istoria muzicii noastre se remarcă
un progres evident, al cărui caracter nu reclamă
elogii hiperbolice, dar o incontestabilă valoare
reală a precursorului care imperios impune facla
spre a lumina drumul generaţiilor viitoare, spre
importanţa dogmatică a ţintei noastre finale, arta
românească, contopită în lumina universalităţii.
lată pentru ce motive puternice realizările de
calitatea celei a doamnei Alma Cornea-Ionescu
merită cele mai înalte consideratii" 84 .
În aceeaşi sferă de interes' a prezentului
studiu, reţinem din seria de informaţii muzicale
găzduite de rubrica „Artistice" din săptămânalul
Fruncea, un eveniment datorat profesoruluicompozitor Nicolae Ursu, despre care aflăm că a
publicat în Editura Astrei bănăţene o nouă
colecţie de coruri, în prefaţa căreia se regăsesc
preţioase informaţii cu caracter didactic 8;.
De asemenea, presa locală semnalează
apariţia monografiei Tiberiu Brediceanu, scrisă
de profesoara Alma Cornea Ionescu 86 , un proiect
ambiţios, care a cuprins alte două scrieri cu
caracter monografic, dedicate lui Gheorghe
Dima 87 , respectiv lui George Enescu 88 .
Semnalăm pentru importanţa sa muzicologică şi un important studiu semnat de Vasile
Ijac, material referitor la „şcoala ardeleană de
compoziţie'', pe care autorul o aseamănă cu celebrul mănunchi de compozitori ruşi, supra-

a

personalităţii

1
' Fruncea, an IV, nr. 36, 12 septembrie, (1937), 3.
"Vasile !jac, Pianul, arta şi maeştrii lui. Luceafăru/, an lll,
nr. l-2, ianuarie/februarie, ( l 938), 5.
5
• Fruncea, an V, nr. 42, 11 noiembrie, ( l 938), 3.
"'Alma Cornea Ionescu, Tiberiu Brediceanu. Luceafărul,
an III, nr. 1-2, ianuarie/februarie, (1937), 4.
"Material publicat în Curierul muzical, Bucureşti ( 1933).
"Textul a fost publicat postum.

numit „Grupul celor cinci" 89 . Şeful acestei şcoli
este considerat Marţian Negrea, mentorul unor
compozitori precum Sabin Drăgoi, Zeno
Vancea, Eugen Cuteanu, Sigismund Toduţă,
Mircea Popa, Vasile Ijac.
Autorul realizează pentru fiecare compozitor
câte un portret stilistic, cu observaţii de esenţă.
Sabin Drăgoi este considerat „indicatorul
compozitorilor români" şi „prilej de sărbătoare
pentru criticii muzicali din ţară" pentru
„concepţia naţionalistă pe teme din folclorul
muzical[ ... ] de o valoare estetică originală", cel
care „a trasat o dâră de lumină în dibuirile
decadente în cari se zbat multe valori româneşti
în căutarea de drumuri noi" 90 •
Zeno Vancea, analizat după faza de creaţie în
care se afla la acel moment, este asemănat cu
„Bart6k, Schonberg şi Stravinski, cu tendinţe
spre polifonia liniară, combativ prin temperament şi revoluţionar ca mentalitate. Când va reuşi ca sfera primitivistă în care îşi îmbracă idealurile muzicale să se concentreze într-o tehnică cu
atmosferă românească va determina o culme a
curbei tendinţelor artei muzicale româneşti".
Despre Sigismund Toduţă, absolvent de pian
şi primul doctor în muzicologie („uns" la
Roma), Vasile Ijac crede că este un „evoluţionist, conştient de cultura sa şi totdeauna bine
inspirat", cel mai calificat muzician din ţară, dar
care a rămas doar un modest corepetitor.
Eugen Cuteanu este apreciat pentru compoziţiile dedicate viorii, ca şi pentru talentul său
pedagogic, iar Mircea Popa, „mândria şi
speranţa deplin întemeiată a bănăţenilor" este
îndemnat să-şi urmeze vocaţia de compozitor,
înainte ca activitatea de dirijor să-i pericliteze
timpul.
Fiind autor, Vasile ljac nu scrie despre sine,
în schimb se referă la unul dintre discipolii lui
Mihail Jora, tânărul Constantin Silvestri, prezent
în recital cu o piesă în stil romantic.

***
În afara celor relatate în acest studiu, trebuie
spus că datele furnizate de cronicile existente în
presa interbelică timişoreană deschid cale unor
posibile investigaţii mai laborioase, oferind
multe alte informaţii despre învăţământul
muzical
timişorean,
despre
profesorii
Conservatorului, ca şi despre discipolii
••Vasile !jac, Compozitorii Şcoalei Clujene în interpretarea d-nei Ana Voileanu şi Silvia Humiţă". Dacia, an VI, nr.
84, I I aprilie, ( 1944), I.
90
Ibidem.
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acestora 91 • Expozeul de faţă se opreşte însă aici,
scopul nostru fiind nu un studiu cu aspiraţii
exhaustive, ci acela de a utiliza forţa extrasului
de presă în vederea perceperii cât mai vii a
fenomenului muzical bănăţean.
Nu am intenţionat, aşadar, să epuizăm
subiectul şi nici să „contabilizăm". Ne-am
rezumat la sondarea acestui vast teritoriu printro citire panoramică, deoarece obiectivul
materialului de faţă este acela de a trezi o lume cea a Banatului muzical interbelic - şi de a o
actualiza în conştiinţa cititorului contemporan
prin litera şi spiritul textului.

KEY MOMENTS IN THE HISTORY OF
INTER-WAR MUSICAL EDUCATION
REFLECTED IN TIMIŞOARA
NEWSPAPERS
Summary
The present survey is an analysis of the
columns on Timişoara musical school in the
Romanian press during the period between the
two world wars. From the many publications
studied and from the press excerpts that
followed, two aspects are worth mentioning: a
concrete one, dealing with objective data and a
subsidiary one, dealing with the local specificity
of the epoch.
In order for these two aspects to mingie in a
harmonious way, the present work has been
structured into seven sub-chapters or sections,
as follows:
- At tize beginning of a new way ...
- Teachers of the Mus ic Academy, artists and
promoters of Timişoara musical life
- The Cluj Music Academy, a refugee in
Timişoara

- First auditions ...
- Directions and trends ofBanat composition
school
- Compositions of musical pedagogy in the
local press
- Comments on didactic and musicology
works in the inter-war press.

1
Amintim că în această institutie s-au format muzicieni
precum Mircea Popa, Constantin Bugeanu, Constantin
Daminescu, Ion Crişan, Corneliu Mereş, Cornel Trăilescu,
Stelian Olariu, Doru Popovici, Vasile Spătărelu, Ioan
Kecenovici, Ovidiu Manole, Cornelia Voina, Adriana
Ciuciu, Elena Crivăţ, Nicolae Florei, Lucian Gropşianu,
Titus Moraru, Nicolae Ţăranu, Ioan Odrobot, Sava Ilin,
Alexandru Şumski, Ervin Acel, Eduard Weiser.
•
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As for the second aspect, the peculiarities of
the epoch and the Banat- Timişoara area under
analysis and also of the press phenomenon itself
have been treated in new section entitled The
institution of the musical column. in tize
(ramework of the Romanian press development.
Although this micro-study appeared after
having processed the entire material, it is
however placed at the beginning, with the
intention to prepare the reader with a general
overview of the main topic.
The notes at the bottom of the page
contai ning various related information meant for
clarifying the reader and for smoothing the path
to understand the hidden meanings of places,
events and people, are also of great help. The
repeated quoting of some of the columns is due
to the many valences they reflect. For instance,
the same column may rai se the interest of the
readers through both its poly-semantic content
and the interpretation of the musicologist who
can approach the same text from different
angles. After presenting the methodology, here
follows the main information in brief.
Mirror of the epoch, the inter-war press of
Timişoara reflects a society oriented both
towards Western Europe and the values of the
national music. Many of the local musicians
who were also teachers accomplished their
studies abroad. Musicians as Sabin Drăgoi,
Vasile Ijac, Zeno Vancea, Filaret Barbu, Alma
Cornea studied in Prague, Paris, Vienne or
Budapest. This fact is reflected in the attitude
regarding the role of music and of musicians in
society as well asin the componistic conception.
The press of the time speaks about the
professors of Timişoara Music Academy who
had important initiatives, like the establishment
of the Friends of music society or the
organization of „folk" symphonic concerts, for
„the large public with no material means".
Besides their role in the development of the
musical school, all the professors at the
Academy were promoters of Timişoara musical
life, with great careers as soloists, members or
conductors of symphonic orchestras or choir
conductors. Here are some examples: Guido
Pogatschnigg founded the symphonic orchestra
of the village Music Academy; Bela Tomm
together with Ioan Suciu, Iosef Brandeisz and
Doro Gorianţ established the Tomm quartet;
Iosef Brandeisz was the first violinist of Friends
ofmus ic orchestra for 26 years and Filaret Barbu
conducted for almost two decades „Ion Vidu"
choir, the Association of choirs and fanfares in
Banat as well as Lyra and Progress choirs;

George Pavel and Vasile Ijac, as conductors of
the Music Academy orchestra, influenced at a
large extent the musical life of the city, and
Vadim Şumski conducted the choir and the
orchestra of „Banatul" Philharmonic; Eugen
Cuteanu founded the well-known quartet that
bore his name, Nicolae Ursu was a conductor at
the Association ofchoirs and fanfares in Banat,
and Mircea Hoinic and Ion Românu founded the
choir of „Banatul" Philharmonic. The inter-war
newspapers from Timişoara contain many
columns dedicated to their concerts, recitals and
other various musical events.
The publications of the time also contains
important evidence regarding the presence of
the Music Academy in Cluj as a refugee in
Timişoara (1940-1945), institution that had
developed excellent collaboration with the
Music Academies in Timişoara and Cernăuţi,
through great music personalities, such as: Ana
Voileanu Nicoară, Zeno Vancea, Liviu Rusu,
Vasile Ijac, Silvia Humiţa, Eugen Cuteanu. The
papers also write about common concerts of
pupils and students, but also about the concerts
of the professors at the two musical academies,
both as singers and creators.
Paying attention to the local musical
phenomenon, the Timişoara publications also
host the comments and the critiques of the new
creations. Announcing with high promptness all
the first auditions of some musical pieces
written by local composers, the columns of the
epoch may form a real repertoire of the music
creation in Banat region. In this respect, we
mention the works: Poem of Nation and Solemn
mass by Sabin Drăgoi, ln memoriam patris by
Eugen Cuteanu, the pantomime Ivan Turbinca
by Vasile Ijac or the suite From the children s
world by Alma Cornea Ionescu.
The publications of the time also reflect the
aesthetic attitude of the artists in Banat region,
in relation to the national core and the European
musical trends. In this respect, we mention some
studies, such as the press series entitled The
importance of Sabin Drăgoi for the evolution of
Romanian music or the articles Musical art in
Banat region and The problem of Romanian
music, signed by Alma Cornea Ionescu.
Analyses revealing the creation concepts and
the composition technique are dedicated to the
works 303 Romanian carols and songs collected
by Sabin Drăgoi, the suite From the children s
world by Alma Cornea Ionescu, the entire work
signed by Vasile Ijac or the requiem ln
memoriam patris by Eugen Cuteanu. Filaret
Barbu wrote a study on the synthesis between

the „nationalist" aspect and the original
contribution of the authors, and Vasile Ijac, a
study on the aspiration of the Romanian
education towards universality.
In the local publications, we can also find
information about new musical pedagogy works
as The new Romanian school by Maximilian
Costin and 34 technical studies and 26 exercises
after Carl Czerny by Alma Cornea Ionescu.
From among the didactic and musical works
published or commented in the local
newspapers, we mention Musical terminology
and Matters related to our education by Alma
Cornea Ionescu, a complete portrait dedicated to
George Enescu in the study George Enescu
Meda Ilion by Vasile Ijac, The piano, the art and
its maestros and the monographs of Tiberiu
Brediceanu, Gheorghe Dima and George
Enescu by Alma Cornea Ionescu, as well as the
Vasile Ijac's study dedicated to the composers of
Cluj musical school.
The columns in Timişoara inter-war
publications offer many information on the local
musical school while opening the way towards
thorough investigations.
Exhausting or „bookkeeping" the topic is not
our intention at all. We have just made an
analysis of this vast field, by means of a
panoramic reading, as the main objective of the
present work is to re-create a world and up-date
it to the letter and spirit of the text.
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STUDIU DE ISTORIA ARTEI ŞI CRONICĂ PLASTICĂ ÎN PUBLICISTICA
TIMIŞOREANĂ INTERBELICĂ

Adriana Pantazi •
Cuvinte cheie: istoriografia artei, studiu de istoria artei, cronicâ plasticâ, publicisticâ
tim işoreanâ.
Schlagworter: Kunstgeschichtsschreibung, kunstgeschichtliche Abhandlung, Kunstrezension,
temeswarer Publizistik.
Istoriografia artei, cu preocupări în domeniul
criticii de specialitate, distinge pentru perioada
interbelică cronicari - artişti, cronicari - literaţi,
critici de artă specializaţi, proveniţi din mediul
învăţământului
universitar, şi cronicaricolecţionari. Clasificarea funcţionează în întreg
spaţiul românesc, însă activitatea cronicarilor ş"i
criticilor de artă a fost identificată şi analizată cu
predilecţie pentru Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca. 1
Studiul de caz asupra materialului edit,
identificat în Timişoara, ne relevă aspectul
receptării, chiar al implicării, fenomenului
artistic la nivelul publicaţiei cu caracter cultural,
din perspectiva şi prin analiza I studiul cronicarului - literat, cronicarului - artist şi istoricului
de artă. Pe de altă parte este o probă a subiectului raportat la sintagma „periferie - centru" sau
comparativ cu relaţia „centru" - „periferie",
unde prin centru înţelegem alături de statutul
capitalei şi realitatea culturală din oraşele cu
tradiţie universitară. Scopul nu este de a obţine
rezultate pe o scară numerică sau de a stabili
ierarhii pe baza utilizării gradelor de comparaţie, ci de a înregistra în context istoriografic
deqiersul din şi asupra zonei bănăţene.
In primul sfert al secolului XX, viaţa artistică
din vestul ţării - cu trimiteri înspre reprezentarea plastică - a stat sub semnul academismului
de sorginte miincheneză sau vieneză, în cele mai
multe cazuri via Budapesta. Imaginea asupra
manifestărilor artistice ale perioadei ne este
oferită îndeobşte de presa de redacţie maghiară
sau germană.
Presa românească a anilor '20 s-a rezumat la
simple semnalări de expoziţii sau comentarii de
atmosferă. Cu începere din deceniul patru,
câmpul de investigaţie asupra cronicii plastice, a
'Complexul Muzeal Arad, Piaţa George Enescu 1.,
31O131 Arad, e-mail: adriapantazi@yahoo.com.
1
Enescu - Pavel 1979, 127-140; Oprea 1989, 70-83;
Oprea 1971; Oprea 2001; Pascu 2002.

articolului şi chiar al studiului de istoria artei,
este considerabil mai generos. La acest nivel reţinem revistele cu caracter literar (Banatul,
Luceafărul, Frzmcea), buletinul Muzeului Bănă
ţean, presa cotidiană (Dacia, Vestul, Vrerea)
care a consemnat alături de realităţi, respectiv
evenimente, sociale, politice, economice şi
informaţii culturale.
Banatul: revistă ilustrată, literară, artistică,
socială; din 1928 şi economică. A apărut la Timişoara, lunar, din 1926 (ianuarie) - 1928 (iunieiulie) şi în 1930 (ianuarie). Director: Aron Cotruş.
Fruncea: revistă de opinie, cu articole din
sfera social-politicului, literară şi artistică. A
apărut la Timişoara, săptămânal, din 1934 ( l
decembrie) - 1944 ( 16 octombrie). Director:
Nicolae Iovan.
Luceafărul: revistă culturală, literară şi
A apărut la Timişoara, lunar, din 1935

artistică.

(ianuarie)- 1940 (decembrie), un singur număr
în 1941 şi trimestrial între 1943-1944 cu titlul
Revista Banatului. Până la 1 iulie 193 7 proprietarul şi directorul publicaţiei a fost Aurel
Cosma jr. De la acea dată şi-a cedat drepturile
„Astrei Bănătene".
În revistă sunt publicate nuvele, schiţe,
cronică plastică, articole care dezvoltă subiecte
cu caracter artistic, etnografic, semnalări
editoriale şi expoziţionale. Este ilustrată cu
reproduceri după artă europeană, românească,
cu grafica lui Catul Bogdan. În anii 1935 şi
1936 au apărut câte 11 fascicole, cu numărul
dublu în lunile iulie - august. Din martie aprilie 193 7 numerele apar duble.
Odată cu preluarea revistei de către Regionala Banat a „Astrei", caracterul strict cultural
este diminuat. S-au publicat rapoarte, dări de
seama, proiecte de buget, luări de cuvânt ale
membrilor asociaţiei. Şi sub aspect grafic,
calitatea publicaţiei a avut de suferit: format
micşorat, puţine ilustraţii.
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Analele Banatului: buletinul Muzeului
A apărut la Timişoara, în 9 fascicole,
din 1928 (ianuarie-martie) până în 1931 (apriliedecembrie). Director: Ioachim Miloia. Sunt publicate studii şi cercetări arheologice, etnografice, artistice, cronică plastică, rapoarte
asupra activităţii muzeului.
Bănăţean.

Ioachim Mi/oia (1897-1940)
S-a născut la 3 mai 1897, într-o familie de
învăţători din corn. Ferendia Uud. Timiş). A
urmat la Caransebeş studii liceale, apoi
teologice, încheiate cu licenţa din 1911. La
Bucureşti a frecventat cursuri de istoria artelor
plastice, fiind înscris la Facultatea de Litere. A
continuat la Roma unde, în 1922, şi-a sustinut
licenţa la Academia de Arte Frumoase. În i 924
şi-a susţinut teza de doctorat în istoria artelor, la
Universitatea din Roma I Facultatea de Litere,
cu lucrarea: Curentul goticului internaţional şi
fraţii Lorenzo şi Jacopo Salimbeni din
Sanserezino, iar în 1927 a primit titlul de doctor
în litere şi filosofie, cu teza: Legenda Crucii în
literatura şi arta medievală, la aceeaşi instituţie
de învăţământ.
Reîntors acasă, în 1927 a ocupat postul de
profesor suplinitor la Şcoala Normală din
Timişoara. Din ianuarie 1928 şi până la sfârşitul
vieţii a fost directorul Muzeului Bănăţean. În
paralel, a fost asistent la catedra de geometrie
descriptivă a Politehnicii din Timişoara. A avut
diferite responsabilităţi în cadrul unor societăţi
culturale. A restaurat şi pictat biserici.
Preocupările ştiinţifice au vizat domeniul
artei, al arheologiei, al istoriei şi etnografiei.
Cercetările sale s-au finalizat cu studii sau
articole publicate în Analele Banatului şi în
revista Luceafărul. Demne de semnalat sunt şi
preocupările muzeografice. A făcut muncă de
pionierat în organizarea colecţiilor pe criterii
ştiinţifice. Deosebit de implicat a fost în politica
de achiziţii muzeale.
S-a stins din viaţă, din pricina bolii, în martie
1940 2 •
Activitatea

publicistică,

în domeniul artei,

comportă clasificări: studii redactate ca finalitate a cercetărilor cu caracter ştiinţific, articole

care semnalează sau dezvoltă subiecte din sfera
artei, dar fără să fie dezvoltate neapărat din
cercetarea aplicată, şi cronici plastice.

2
Pentru biografia lui Joachim Miloia: Petranu 1940, 3336: Topliceanu 1944, 1-9; Bugariu 1944. I 0-12; Turcuş
1974, 279-284; Turcuş 2004.
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Date şi documente noi referitoare la pictorul
Nicolae Popescu, publicate în Analele
Banatului 3 , este un studiu documentat din
bibliografie 4, din documente edite 5 şi inedite 6 •
Cu doi ani mai devreme, G. Postelnicu a
publicat un studiu despre N. Popescu. Citite în
paralel, cele două texte au pasaje comune,
rezultate din studierea bibliografiei maghiare şi
a jurnalului lui Orm6s Zsigmond 7 • Materialul
inedit pe care l-a folosit Postelnicu, a constat din
însemnările pe marginile unei biblii, proprietatea pictorului caransebeşan Zaharia Achimescu, contemporan cu N. PopescuK.
Textul lui Postelnicu este o prezentare biografică, uşor romanţată. La sfârşit are descrierea
a opt lucrări (portrete, peisaj, picturi cu subiect
religios) aflate în proprietatea Muzeului
Bănăţean şi patru picturi proprietate particulară.
Studiul lui Miloia este elaborat, redactat după
criterii aproximativ ştiinţifice. Nu a făcut
trimiteri prin note, însă în text a menţionat sursa
(revista Familia, numărul, luna, anul, pagina).
Scrisorile lui Nicolae Popescu către Iosif
Vulcan, articolul redactat de Vulcan: „Opului
unui june pictoriu român", articolul scris de
Cronicar la rubrica „Literatură şi artă" sunt
materiale pe care istoricul de artă le-a valorificat
în scopul completării lacunelor biografice din
intervalul 1865 - 1877. De asemenea, demersul
aflat în acest punct este şi un model de
interpretare stilistică şi descriptivă aplicată
operei pictorului. Miloia a făcut chiar interpretări speculative: „ Compoziţia este concepută
foarte literar, îngrămădind mai multe idei
convergente. Figurile principale sunt cele două
femei care îşi întind mâna. Dinaintea acestora
sunt, de dreapta şi stânga, cărţi, reprezentând
cultura, iar între ele o ladă cu bani, reprezentând
averea materială. Sub cărţi scrie: „acestea sele
3

Miloia I 929b, 7-40.
pe Berkeszi 1910 şi Postelnicu 1927, 24-35.
5
Cronici despre activitatea pictorului. scrisori trimise de
acesta lui Iosif Vulcan. publicate în revista Familia,
apărută la Budapesta. Materialul datează din intervalul
1864-1874.
" Documente din arhiva Consistoriului Eparhial din
Caransebeş: scrisoare în care N. Popescu îşi exprimă
dorinţa de a înfiinţa o "scola de pictura" (bisericească) în
localitate, însoţită de proiectul funcţionării acesteia.
7
Orm6s Zsigmond ( 1813-1894) - prefect al comitatului
Timiş, colecţionar şi istoric de artă. În 1874 a publicat
primul catalog al colecţiei sale de artă. A avut o contribuţie
însemnată la înfiinţarea Societăţii muzeale din Timişoara.
Prin donaţie, în anul 1895 colecţia sa a intrat în
patrimoniul Societăţii de Istorie şi Arheologie din Banat.
Pe Nicolae Popescu 1-a cunoscut la Roma, în 1865, şi au
rămas prieteni.
8
Postelnicu 1927, 32-34.
'Citează

punem la un locu tote", ţintind, evident la
unificarea culturală; iar pe lada cu bani scrie:
„tote sunt aicea" voind probabil să preconizeze
concentrarea la ul! loc a întregii avuţii a pămân
tului românesc.// Indărătul femeilor ce-şi strâng
mâna, vedem un grup de trei femei asistând la
scena de mai sus, apoi mai înspre fund un grup
de ţărani cu steag. Cortegiul însă nu se termină
aici: în partea dreaptă a scenei se văd venind alţi
participanţi - unul călare - iar deasupra lor doi
îngeri în sbor ţin inscripţia: „grăbiţi la unire".
De dreapta un arbore, schiţat foarte sumar, între
ramurile căruia două paseri se sărută - iarăşi
ideea unirii - iar deasupra celor două figuri
principale alt înger aduce două coroane pentru
împodobirea protagonistelor. În partea stângă a
compoziţiei un alt înger aduce o cart_e deschisă
pe care stă scris: „ Unire eternă". In faţă, de
dreapta, un bărbat şezând ia probabil şi el parte
la scena de aici; după căciulă şi desenul feţei a
părea Mihai Viteazul.// Ce-o fi voit să reprezinte
Popescu prin compoziţia aceasta? E vorba de
Unirea Principatelor, sau voia poate să reprezinte Unirea tuturor Românilor? Cred totuşi că
poate fi vorba de prima ipoteză mai cu seamă că
evenimentul Unirii se petrecuse cu abea trei ani
înainte, iar personagiile ce figurează în
compoziţie ar fi: Muntenia şi Moldova, în cele
două figuri principale, şi numai ca asistente
celelalte trei: Bucovina, Ardealul şi BanatuJ." 9
În două scrisori pe care pictorul le-a trimis
redactorului revistei Familia, subiectul central
este preocuparea lui Popescu de a realiza
reproduceri după scenele Columnei Traiane şi
intenţia de a tipări un album cu acestea. Miloia
le-a preluat cu scopul de a sublinia, încă o dată,
implicarea artistului în „chestiunile naţionale".
Şi-a exprimat regretul de a nu se fi tipărit
albumul, probabil din „cauza dezinteresării
celor de acasă" 10 •
Urmărind biografia lui Popescu în paginile
revistei Familia, Miloia a completat sau corectat
date deja vehiculate, iar înspre sfârşitul textului
a inserat un „tablou cronologic" al anilor 1864 1877. Pictura bisericească a considerat-o un
accident în cariera pictorului: „Găsind aci
[Nicolae Popescu s-a reîntors în ţară, de la
Roma, în 1870] un mediu artistic neprielnic
pentru o pregătire frumoasă ca a lui, a trebuit să
exercite acea ramură a picturei ce i s-a îmbiat:
pictura bisericească." 11
Miloia 1929b, 15-17, cu referire la o schiţă din 1864,
în vederea unei compoziţii cu subiect istoric, aflată
cândva în patrimoniul Muzeului de Artă Timişoara.
10
Miloia I 929b, 17.
11
Miloia 1929b, 26.

Din concluzia studiului se desprinde foarte
clar intenţia istoricului de a-i conferi un statut
pictorului, atât în spaţiul cultural bănăţean, cât
mai ales în evoluţia artei româneşti: „Dacă vom
considera pregătirea occidentală a pictorului
Popescu, studiul său îndelungat şi serios la
Academia de belearte şi prin Muscele din Roma,
patriotismul său înflăcărat în a cărui serviciu
pune de câteva ori arta sa, dacă în fine îl vom
putea explica şi înţelege ca pe un artist format în
întregime într-un mediu de artă mare - chiar
dacă acesta ar fi fost într-un moment de
decadenţă - atunci Popescu îşi va căpăta
valoarea sa nu numai ca cea mai însemnată
figură de artist bănăţean ci va trebui să ţie cont
de el oricând s-ar încerca o sinteză a picturii
româneşti din secolul al XIX-iea. Căci împreună cu alţi întreprinzători înaintaşi ai lui a
contribuit şi el la transplantarea la noi a unor
curente de artă ce pe alocurea au schimbat cu
totul aspectul artei autohtone." 12
G. Postelnicu, în studiul său, nu a făcut
trimiteri la materialul publicat în revista
Familia. În introducere a stabilit coordonatele
textului (redactat cu prilejul comemorării a 50
de ani de la moartea pictorului, prezentare
biografică), fiind conştient de informaţia
limitată pe care o deţinea la acea dată: „Asupra
vieţei şi operilor pictorului Popescu s-ar putea
scrie foarte mult. Şi se va scrie, desigur, cândva.
În cadrul acestor câteva pagini, voi încerca,
după datele ce am la îndemână să expun acum
cu prilejul unui semicentenar de când s-a stins
din viaţă marele nostru artist, o schiţă biografică
despre el; o descriere pe larg asupra operilor lui
ca şi a mult sbuciumatei lui vieţi rămâne-n
seama altora mai chemaţi." 13 Intuiţia sa a fost
corectă. Cercetarea lui Miloia se dovedeşte mult
mai acribică. Pe lângă tratarea subiectului
principal - Nicolae Popescu - istoricul a făcut o
paranteză în text cu scopul inversării unor
competenţe de natură artistică. Este vorba de
aprecierile lansate de Berkeszi şi Postelnicu la
adresa pictorilor de biserici Mihail Velceleanu
din Bocşa Montană şi Mihai Popovici din
Oraviţa, la care a ucenicit Popescu. Primul este
considerat de către cei doi mediocru, „un simplu
diletant în ale picturei" 14 • Miloia afirmă: „Ori,
lucrurile nu stau chiar aşa. Dacă s-a putut afirma
atunci despre Velceleanu că era un diletant, a
fost pentru că era necunoscut. Azi însă avem
unele date despre el cari vin să-l reabiliteze şi să

9

făcută

12

Miloia 1929b, 39.
Postelnicu 1927, 24.
14
Postelnicu 1927, 26; Miloia I 929b, 8.
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ni-l prezinte ca pe un artist cu pregătire serioasă
făcută la Miinchen şi care întors acasă pe la sfârşi tul sec. al XVIII-iea a lucrat până către mijlocul secolului următor - pictând biserici şi portrete din Banat. Un autoportret ce ne-a fost donat
nu de mult ni-l prezintă ca pe un artist foarte
abil, având o tehnică de pictură admirabilă." 15
Datele noi la care istoricul de artă a făcut
referire, în text şi în nota de subsol, sunt inserate
în articolul Începuturile artei româneşti în
Banat 16 • Aici sunt însumate, în desfăşurare cronologică ascendentă, preocupările şi producţiile

artistice din Banat în secolele XVIII - XIX.
Textul este o concluzie a cercetărilor materializate în studii publicate deja 17 , însă nu are
pretenţii de axiomă: „ N-am deloc pretenţia să
afirm lucruri definitive în legătură cu dezvoltarea picturii în Banat. Detaliile vor suferi încă
modificări, rectificări se vor impune mai târziu
ici colea, fatale când e vorba de un domeniu
necunoscut până acum ce trebue desgropat din
întuneric. Am voit numai să fixez în linii
generale caracterul manifestărilor noastre de
artă, izvoarele din care s-au adăpat şi starea
socială şi culturală ce a creat anumite curente şi
anumite pretenţii artistice. Deci scheletul în
jurul căruia vom putea construi o „Istorie a
artelor" în Banat." 18 Evoluţia artelor în Banat o
pune sub semnul fatalităţii istorice, evenimenţiale: „Natural că venind vorba de artă, acel
ce se va aştepta să găsească în Banat opere de
calitatea artei somităţilor din Occident, sau
măcar de a elevilor lor, va rămâne decepţionat.
În Banat n-am avut principi umanişti şi bogaţi,
n-am avut organizaţii bisericeşti atât de
puternice ca să-şi poată crea ateliere de artă,
proprii, pe alese, în Banat am avut însă năvăliri
de tot felul de popoare în căutare de rapină, în
urma cărora a rămas fumegând ce bruma de
înjghebări modeste de artă am avut." 19
Inceputurile artei în Banat Miloia le-a
identificat în arealul artei cu caracter religios.
Urme ale manifestărilor artistice din perioada
ocupaţiei turceşti a surprins relativ puţine.
Odata cu impunerea noilor stăpâni, Imperiul
Austriac, ceea ce a însemnat la acea vreme
spiritualitate românească a renăscut în amintitul
mediu ecleziastic. Aici, autorul a sesizat foarte
bine rolul factorului determinant, respectiv cel al
cauzalităţii istorice: „Odata liberată provincia,
15

Miloia 1929b, 9.
"' Miloia 1930a, 1-8.
17
Miloia I 928a, 9-19; Miloia 1928b, 26-42; Miloia I 929a,
6-8; Miloia 1929b, 7-40.
"Miloia 1930a, I.
19
Miloia 1930a, 2.
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elementul băştinaş a început refacerea în primul
rând al bisericilor ruinate sau transformate în
moschee. Creată funcţia s-a creiat şi organul în
acei artişti anonimi - în mare parte călugări cari au decorat cu mai multă sau mai puţină
ştiinţă, nouile locaşuri religioase. " 211 A insistat
asupra acestei cauzalităţi. Aşa bunăoara, la
sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul celui
următor, „barocul decadent" a înlocuit stilul
bizantin. Cauza acestei noi orientări a fost lupta
din sânul bisericii ortodoxe, dintre sârbi şi români: „La sfărşitul sec. al XVIII-iea şi începutul
celui al XIX-iea acest curent nou tinde să intre
tot mai adânc în conştiinţa Românilor din Banat
şi aceasta se explică uşor şi printr-o împrejurare
sentimentală. Lupta în biserică între Români şi
Sârbi ajunge la punctul culminant şi nu sunt
izolate cazurile, ca cel de la Lipova, unde într-o
bună zi Românii i-au dat pur şi simplu afară din
biserică pe puţinii Sârbi localnici, ce-şi
revendicau prea mari drepturi.// Deci aversiunea
Românilor faţă de tot ceea ce era sârbesc i-a
aruncat în braţele Vienei artistice, căci şi pictura
bizantină era considerată aici ca artă sârbească.
Şi dacă a fost un mare rău că Românii începând
din sec. XIX se lapădă cu totul de vechea tradiţie
de artă, totuş acest rău a avut şi o parte bună:
aceea de a îndrepta privirile tinerilor noştri
zugravi spre şcoala din Apus. " 21
Obiectivul istoricului a fost să identifice
zugravii/pictorii şi lucrările lor. Pe Nedelcu
(prima jumătate sec XVIII) l-a descoporit cu
prilejul restaurării picturii din biserica ortodoxă
din Lipova, iar mai apoi şi-a completat informaţia datorită a patru icoane găsite în biserica
de lemn de la Butin 22 . A doua jumătate a sec.
XVIII a stat sub semnul „şcolii" lui Nedelcu,
însă reprezentarea şi-a pierdut din calităţile
decorative, puternic stilizate de zugrav, atât din
pricina preluării influenţelor occidentale, cât şi
din cauza empirismului practicat de moalării
fără pregătire.

Asupra lui Mihai Velceleanu a insistat, în
economia acestui text, datorită atitudinii sale de
deschizător de drumuri în artă bănăţeana, dar şi
cu scopul de a-i şterge eticheta de „diletant":
„Astfel pe la începutul veacului al XIX-iea un
tânăr român din Ramna, Mihai Velceleanu atras
de faima academiei de Bele-arte, pleacă la
Miinchen. Cât va fi rămas acolo nu ştim; întors
acasă a pictat o serie de biserici, aşa la 1824 pe
cea de la Cuptoare Secul, apoi cea din Câinie,
2
" Miloia 1930 a, 3.
"Miloia I 930a, 5-6.
22
Miloia 1929a. 6-8.

Doman, Fizeş, Ezeriş. Pare că a trăit până pe la
1864. Datele despre bisericile pe care le-ar fi
pictat le avem din Răspunsurile din Chestionarul Muzeului lansat în întreg Banatul. N-am
ajuns însă să putem controla aceste date, încât în
lipsa lor, amintim doar atât despre Velceleanu
din Ramna că a fost primul pictor român
bănăţean, care a avut curajul să treacă graniţa şi
că a fost primul pictor ce se prezintă cu totul
occidental rupând orice legătură cu pictura
bizantină. Autoportreul său, pictat pe la 1820 [în
nota de subsol, autorul face menţiunea că se
găseşte la Muzeul Bănăţean] dovedeşte o
siguranţă desăvârşită, vorbindu-ne de calităţi
superioare. Probabil că şi picturile sale din
bisericile amintite mai sus, ne vor da măsura
unui talent serios.// Reîntors de la Mi.inchen şi
dându-şi seama că acasă îi vor lipsi izvoarele de
împrospătare, îi va lipsi academia, nu uită să-şi
pună în desagă cartea lui Weigel, conţinând
Testamentul vechi şi nou în 840 de icoane.
Cartea aceasta am putut-o câştiga pentru Muzeul
Bănăţean şi este înduioşător cum Velceleanu al
nostru s-a străduit să traducă din nemţeşte în
româneşte şi să scrie cu cirilice didascalia
fiecărei gravuri din acest volum. Probabil a fost
nedespărţit de el, această carte servindu-i de
călăuză şi inspiratoare cât a trăit." 23
După o înşiruire de moalări (I. Miloia face
precizarea că, atunci când se schimbă izvorul
artistic, se schimbă şi titulatura profesiei:
„zugravi" în perioada bizantina, „moalări" în
cea barocă şi „pictori academici" mai târziu),
autorul a rezumat activitatea lui N. Popescu,
căruia îi urmează o altă înşiruire de nume ale
pictorilor academici, iar încheierea o face Ioan
Zaicu.
Publicat în primul număr din revista
Muzeului Bănăţean, articolul Pictorul Ioan
Zaicu (1868 - 1914)2 4 nu este un studiu ad
litteram. Textul este o prezentare biografică
insoţită de comentarii critice asupra desenelor
academice realizate de Zaicu în perioada sa de
studiu la Viena. Descrierea scurtă, de ansamblu,
fără divagaţii stilistice rezultate dintr-un
vocabular preţios, ne relevă un analist preocupat
să determine şi să exemplifice prin trimiteri de
natură tehnică, caracterul academic al operei:
„Desenele sale pot sta cu cinste în orice mare
colecţie din occident. Prins în curentul de
academizm în artă, dânsul este de o preciziune
uimitoare în reproducerea celor mai mărunte
detalii, dovedind simţ extraordinar nu numai
23
2

'

Miloia I 930a, 6.
Miloia I 928a, 9-16.

pentru justa percepere a proporţiilor ci şi pentru
a umbrelor, a volumului.
Schiţele sale au relief atât de puternic, sunt
modelate atât de plastic încât Zaicu ne arată mai
mult un artist menit pentru sculptură decât
pentru pictură. De fapt şi în studiile de capete şi
nud în uleu, ceea ce îl preocupă mai mult pe
artist este desenul; culoarea e accesorie, ţinută în
acea tonalitate moartă care a fost proprie
şcoalelor de pictură dela sfârşitul veacului
trecut.// Studii analitice de anatomie, studii de
capete şi expresii, nuduri studiate până în cele
mai ascunse amănunte sau tratate în formă de
schiţă, studii de cute, naturi moarte, sunt
subiectele lucrărilor sale din aceşti patru ani de
studii. " 25
Desenele se aflau (sunt şi astăzi) în colecţia
muzeului. Miloia a consemnat şi lucrări aflate în
colecţii particulare. În încheiere, şi-a exprimat
intenţia de a valorifica informaţia la nivel de
studiu critic, iar după ce va parcurge şi pictura
bisericească, va sintetiza totul într-o monografie. Din păcate, destinul nu i-a oferit timp pentru
aceasta sau pentru alte multe planuri de viitor.
Preocupat de personalitatea pictorului
Constantin Daniel, în textul, în esenţă biografic,
publicat în revista Luceafărul în 1935, Miloia a
afirmat originea română a pictorului 26 • În
dezbaterea acestei probleme, istoricul porneşte
citându-l pe fostul director al muzeului Berkeszi Istvan - care în monografia despre
artiştii timişoreni, publicată sub formă de carte
in 191 O, notează că, tatăl lui Daniel a fost rus, iar
mama sârboaică. Tot de aici a preluat şi
informaţia referitoare la bisericile pe care acesta
le-a pictat. Ceea ce răstoarnă filiaţia sârbească a
lui Daniel, este o scrisoare trimisă de acesta
nepoatei sale de soră, în 1863, scrisoare redactată în limba română. Miloia a făcu deducţii
pe bază de ortografie şi lexic: „Se susţine de
către Sârbi că tatăl artistului a fost rus din Kiev,
iar mamă-sa sârboaică. Cum se poate admite
atunci că în familie - este vorba doar de o
nepoată - s-a făcut corespondenţa în româneşte?
Cum se poate că la vârsta de vreo 70 de ani câţi
avea C. Daniel la scrierea scrisorii, dânsul să fi
fost încă atât de stăpân pe limba românească
după ce din fragedă copilărie nu a mai trăit
printre Români? Este adevărat că ortografia este

inţelegerea profundă

Miloia I 928a, 12.
Miloia I 935a, 21-26. În nota de subsol, autorul spe-cifică: „ Pregătesc un studiu amănunţit asupra acestui artist.
Acolo se vor da toate izvoarele referitoare la viaţa şi opera
lui C.D. Până atunci am crezut de bine să public trei
portrete inedite şi o contribuţie în problema naţionalităţii
artistului".
iJ
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greşită, că în loc de „ci" foloseşte ungurescul
„cs", că mai departe foloseşte „k" în loc de „c"

dar acestea sunt greşeli generale la această
epocă, atunci când nu este vorba de scrisori cu
pretenţii literare // Fraza însă şi îndeosebi
cuvintele trădează stăpânirea perfectă a limbii
din partea artistului ca unul ce daca nu a avut
mult prilej să vorbească româneşte în oraşul
adoptiv, în schimb nu a încetat să gândească şi să
scrie într-o limbă ce păstrează nealterat reminiscenţele bogatului dialect lugojan." 27 Argumentaţia este susţinută şi prin trimiteri la corespondenţa (scrisori, chitanţe) dintre pictor şi oficialii bisericii sârbeşti din Timişoara, scrisă în
limba germană. Dacă Daniel ar fi fost sârb,
documentele ar fi fost redactate în limba
maternă.

Modul în care a fost tratat acest subiect
propensiunea istoricului pentru
munca cu documentul, capacitatea sa de
interpretare.
Rezultatul cercetărilor asupra construcţiilor
ecleziastice Miloia le-a valorificat prin publicarea de studii, dar şi prin participarea la sesiuni
de comunicări ştiinţifice 28 . Mănăstirea Săraca şi
biserica ortodoxă din Lipova sunt subiectele a
două astfel de studii cât se poate de documentate
pentru acea perioadă. Cadrul istoric, evenimentele social-politice sau imixtiunea confesională
care au determinat, respectiv marcat, istoria
acestor lăcaşe de cult, sunt punctate în partea
introductivă a textului. În cazul Lipovei 29 ,
implicarea lui Miloia a fost şi de natură practică,
în calitatea sa de restaurator de pictură bisericească. De aici a rezultat un text care îmbină
raportul de activitate al restauratorului cu
informaţia istorică obţinută din studierea
arhivelor şi a scrierilor <lepre trecutul Lipovei
(autorul a făcut trimiteri la cronica lui Evlia
Celebi, ediţie în limba maghiară). Pentru
mănăstirea Săraca, a respectat structura unei
monografii: cadrul istoric, situaţia topografică,
arhitectura externă, planul, pictura, altarul şi
turla, stilul picturii, pictorii, icoane mobile în
biserica mănăstirii Săraca, epoca zidirii,
călugării de la 1775, istoria mai nouă, inventarul
de la 1771, stăpânirea laică, rezumat - sunt
scurte capitole care dezvoltă titlul. La sfârşit a
făcut trimiteri la bibliografia consultată în
limbile maghiară şi sârbă3°.
demonstrează

27

Miloia l 935a, 23.
Miloia 1936, 29-31, comunicarea lui I. Miloia la al 4-lea
Congres Naţional de Arheologie şi Numismatică.
29
Miloia l 928a, 26-42
3
"Miloia 193la, 85-105.
2
'
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Bisericile de lemn publicate: krsig 31 ,
Cebza 32 , Povârgina 33 , Marginea 34 , datate în
secolul XVIII, precum şi studierea unui număr
mai mare de lăcaşuri de cult 35 , l-au determinat
pe istoric să concluzioncze asupra încadrării lor
stilistice: „Din punct de vedere al diferitelor
detalii decorative, cadrul ferestrelor şi al uşilor
apoi îndeosebi terminarea turnului în toruri,
bisericile de lemn ale Banatului prezintă
exclusiv aspectul baroc, goticul lipsind
complet." 36 Ajuns aici, istoricul prin marcarea
modificărilor stilistice suferi te de aceste
aşezăminte a exemplificat foarte bine urmările
cauzalităţii
istorice: stăpânirea austriacă,
respectiv colonizarea saşilor, care au căutat să-şi
imprime specificul în toate manifestările vieţii
localnici lor.
Prin studierea bisericilor de lemn, dar din
păcate nevalorificată întreaga informaţie.
Ioachim Miloia a intreprins pentru Banat ceea ce
Coriolan Petranu, înaintea sa, realizase prin
repertorierea bisericilor din judeţele Arad şi
Bihor 37 .
La capitolul cronică plastică, demersul
criticului Ioachim Miloia i-a vizat pe artiştii
bănăţeni contemporani. A publicat texte în care,
sub un singur titlu - de exemplu: Din viaţa
artistică a Timişoarei - a comentat expoziţii
personale, mai rar de grup, organizate într-un
interval expoziţional (sezonul expoziţional de
primavară sau toamnă). Acestora li se adaugă
articole al căror subiect central este câte o
personalitate artistică căreia i-a prezentat
biografia şi i-a „criticat" creaţia.
In articolul cu caracter biografic, scris despre
Gheorghe Groza şi publicat la puţin timp după
moartea acestuia, autorul a folosit informaţii
parţial inedite, oferite de Florian Groza- fratele
sculptorului. Acestea le-a completat cu propriai apreciere despre artist, pe care îl cunoscuse la
Roma, în mediul universitar, în anul 1924 38 .

31

Miloia193lb, 115-120.
Miloia 193lc, 121-123.
"Miloia 1935b, 125-128.
'" Miloia 1938. 1-11.
35
„ În Timiş -Torontal avem astăzi 8 biserici de lemn, în
Caraş 5, iar restul de 35 se găsesc toate în regiunea mai
săracă, mai puţin dorită de coloniştii germani: pe
porţiunea de la Lugoj până la graniţa ardeleană, adecă pe
cele două versante ale Begheului. //Aceste biserici au fost
studiate de subsemnatul în cursul ultimilor ani iar
materialul adunat va fi publicat - poate în curând", Miloia
1935b, 125.
36
Miloia 1936, 31.
37
Petranu 1927. Petranu 1931.
"Mi Ioia l 930d. 68- 71.
32

Contemporanilor săi Ferdinand Gallas) 9 şi
Julius Podlipny 40 , Miloia le-a dedicat câte un
text redactat în termenii cronicii plastice. Aici
datele biografice au rol secundar, deşi sunt
sch~letul pe care a construit disertaţia.
In ceea ce îl priveşte pe Gallas, aprecieri
asupra sculpturii sale, suficient de detaliate,
găsim şi într-o cronică plastică scrisă cu doi ani
mai devreme ( 1928), iar în textul la care am făcut
trimitere, criticul le-a rearanjat pe acestea în
pagină. În ambele cazuri ne reţine atenţia
insistenţa autorului în a-i puncta evoluţia creaţiei
prin lucrări cap de serie: „Etape din formarea sa
sunt <Madona> de inspiraţie bizantino-modernă, duioasă şi blândă schiţând gestul ieratic în
jurul Sfântului Copil din poală, <Afrodita>
frumos lucrată avînd reminiscenţe clasice,
<Lucrătorii> reamintindu-ne figurile lui Meunier,
autoportretul şi portretul pictorului Szuhanek
două lucrări solide. Ultima lucrare atât în timp, cât
şi în aranjarea expoziţiei este <Mama> în care
artistul nu mai caută detalii ci numai massa,
silueta pe care o sintetizează în trăsături largi
potrivite dălţii - căci lucrarea e din lemn. Este
ultima înfăţişare a artei lui Gallas, este ultimul
rezultat în căutarea sa serioasă după o formă
înaltă care să exprime viziune sa artistică. " 41
Dacă în comentariul asupra creaţiei lui Julius
Podlipny, inserat în contextul cronicii Din viaţa
artistică a Timişoarei, Miloia s-a rezumat la
câteva fraze, în articolul din Banatul, scris în
acelaşi an, autorul a dat măsura talentului său
descriptiv, datorat îndemânării de a folosi şi
interpreta limbajul plastic. Posibil, şi afinităţile
personale a celor doi să fi fost mult mai sudate,
şi astfel, i s-a oferit criticului un unghi mai larg
de analiză.
După un preambul în care foarte pe scurt
punctează rolul şi importanţa artei în evoluţia
unei societăţi, pe un ton oarecum aspru Miloia
atrage atenţia asupra pericolului de a cădea în
extrema pastişei, din pricina ignoranţei. Pe
Podlipny îl introduce în glorie: „Podlipny stă
singur în concepţia sa artistică. El este întradevăr ceea ce se chiamă „artist" în înţelesul
vechi, nobil al cuvântului." 42 De aici, cititorul
poate deduce o critică favorabilă, care astăzi ni
se pare uşor exaltată.
Criticul a insistat asupra caracterului concesiv al pictorului, asupra sensibilităţii sale pe care
o pune în asociere şi cu trauma pe care a suferit39
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1928d, 61-72.
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o în copilărie, în urma pierderii mâinii drepte.
Acesta este fondul pe care şi-a clădit iconografia
picturii sale, cu subiecte care îl individualizează
în arta românească: năpăstuiţii soartei (cerşetori,
hamali, schilozi, orbi) şi peisajul ireal, construit
totuşi din elemente reale.
Referitor la tema marginalizatului, Miloia a
întrevăzut, în demersul pictorului, şi accente
moralizatoare: „El a luat câteva tipuri reprezentative a celor umili, le-a pus înaintea noastră
dezbrăcaţi de răutate şi îmbrăcaţi în atmosfera
unui martiraj senin. Dragostea umanitară a
artistului ne apropie şi sufletele noastre de
nenorocirea lor, înţelegând-o, şi îndemnându-ne
a nu trece nepăsător pe lângă ea, ci a căuta
mijlocirea unei alinări. Aceasta este valoare
moralizatoare a artei lui Podlipny. " 4 J
Discursul criticului se pliază foarte bine pe
subiect. El este dezvoltat din acesta şi la rândul
său dezvoltă ideea care îl ajută pe privitor să
citească lucrarea: „Arta lui Podlipny nu se poate
localiza. Figurile sale, peisagiile ce ni-le aduce
sunt figuri şi peisagii ce ar putea să fie, dar nu
sunt în realitate. Ele sunt forma concretă a unor
senzaţii, a unor gânduri, ce s-au format şi
crescut în sufletul artistului. El nu reprezintă
oameni, ci „umanul", el nu înfăţişează câmpii
existente, ci peisagii „pământeşti" în care Omul
ia parte ca figurant inconştient mânat de un
destin duşman. Arta lui Podlipny este o limbă în
care fiecare cuvânt rostit îşi are greutatea, sensul
lui propriu. Îndărătul acestor cuvinte simţim însă
un întreg şir de sângerări, de compasiune de
scâşniri înăbuşi te. " 44
Lucrările lui Podlipny nu au fost apreciate
numai din perspectiva mesajului pe care îl
transmit 45 , ci le-a fost subliniată şi valoarea
artistică imprimată de acurateţea tehnică:
„Lucrează în uleu şi cărbune, cu dibăcie egală.
Totuş însă pare că părăseşte pictura în uleu
fixându-se numai la grafică. Cărbunele este
elementul său pe care îl mânuieşte magistral. Îi
convine mai mult, căci prin contrastul negrului
şi albului mai bine poate scoate în relief silueta
figurilor şi expresivitatea lor.[ ... ] În figurile
scenelor de compoziţie artistul este sintetic. Nu
vedem decât silueta căreia îi dă expresia voită
43

Miloia I 928d, 70.
"Miloia I 928d, 66.
45
Miloia a fost suficient de conştient asupra impactului pe
care lucrările lui Podlipny îl aveau asupra publicului:
„Arta lui Podlipny la prima vedere nu atrage. Poate aşa se
explică faptul că din expoziţiile ce le-a aranjat la
Timişoara a vândut puţin. Vizitatorul grăbit nu poate să
aprofunde cu o singură cuprindere de ochi lumea vastă ce
ne-o înfăţişează acest maestru", Miloia I 928d, 71 .
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prin mişcarea corpului. În studii de cap însă el
duce studiul analitic pînă la detalii infinit de
mărunte, căutând să dea viaţă şi volum şi celor
mai mici cute şi chiar porilor. Dar nu e vorba de
minuţiozitatea obişnuită, obositoare. Este ceva
proaspăt, ceva viu în suprafeţele catifelate ale
cărbunelui, ceva ce mişcă, ce ne atrage. Este
viaţa prinsă în întreaga sa pulsaţie. " 46
Fără să forţăm termenii înspre superlativ, în
care a fost apreciată creaţia lui Podlipny 47 ,
semnalăm că şi astăzi istoricii de artă 48 au preluaţ, apoi continuat, direcţiile iniţiate de Miloia.
ln cronicile plastice care au grupat mai mulţi
artişti, redactate cu prilejul expoziţiilor de grup
sau individuale, organizate simultan sau
consecutiv în locaţii diferite din Timişoara
(pavilionul Asociaţiei Culurale din Banat,
Clubul Lloyd, Casa Artiştilor Germani), criticul
nu a făcut concesii. Dacă tonul nu este vehement
negativ, nu a ezitat însă să taxeze manierismul
dobândit din pricina repetării subiectelor:
,,Întâlnim aceleaşi apusuri de soare pe întinderea
mării încremenite, aceleaşi case îngrămădite în
umbră, cu porticate joase, aceleaşi crizanteme
pe care le cunoaştem pe dinafară, nelipsite din
expoziţiile Dsale. Am dori să vedem ceva
nou" 49 • Lui Diodor Dure [senior] îi recomanda,
deşi nu explicit, să fie mai selectiv în expunere:
„Cu dl. D. Dure am făcut cunoştinţă la expoziţia
din anul trecut. De atunci şi până acum a făcut
progrese simţite, cu toate că în acvarelă nu s-a
debarasat complet de o manieră minuţioasă dar în acelaşi timp puerilă - în tratarea frunzişului de ex. Unele peisagii iarăş sunt prea încăr
cate; artistul nu şi-a dat osteneala sau nu a ştiut
să simplifice, să reducă din îngrămădirea demomente ale peisajului. A produs şi un tablou de
bravură lucrat în uleu cu cuţitul. Foarte mândru
de el, dl. Dure mi-l arată ca o mustrare la cele ce
spuneam anul trecut când îi recomandam să se
lase de uleu şi să picteze numai acvarelă. De fapt
peisajul dsale, reprezentând marea şi vapoare
ancorate, nu-i lipsit de vibraţiunea atmosferei,
este chiar foarte bun, dar în acelaşi timp expune
şi un alt uleu reprezentând Castelul dela Hune4

Miloia 1928d, 70-71.
O dovadă a aprecierilor de care s-a bucurat Podlipny,
este numărul însemnat de lucră_ri aflate în colecţia
Muzeului de Artă din Timişoara. ln anul 1930, Muzeul
Bănăţean a achiziţionat 11 lucrări ale pictorului, dintr-un
total de 27 lucrări de pictură şi grafică intrate în acel an în
inventar, cf. Miloia l 930e, 135.
•• Lăptoiu 1974; Mikl6sik 2006, 47-49; Pintilie 2006, 1O1110.
49
Cu referire la lucrările lui Cornel Minişan, în Miloia
l 929c, 51.
"
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doara. Desenat destul de slab, colorat şi mai slab
a fost lucrarea cea mai scadentă din expoziţie. În
schimb am admirat câteva acvarele noui, simple
şi reduse la adevărata lor tehnică." 50
În decembrie 1930, la initiativa Muzeului
Bănăţean s-a organizat „Salonul artelor Bănăţe
ne". A fost prima încercare de acest gen din
Banat. Juriul a triat lucrările şi a selectat 24
pictori, 6 sculptori şi un ceramist. În „darea de
seamă" - cum îşi numea Miloia cronica plastică
- criticul a identificat două tendinţe: continuatorii impresionismului şi progresiştii, adepţii
expresionismului. Comentariile sunt telegrafice.
Acest aspect este un neajuns, de astă dată, al
demersului său. La acea dată, piaţa de artă a
Timişorii era împânzită de falsuri, copii de prost
gust- realităţi pe care Miloia le-a punctat în introducerea cronicii 51 • Printr-un text mai amplu,
al cărui conţinut să dezvolte calităţile estetice
reale - de care bănuim că au dat dovadă lucrările
atâta timp căt au fost selecţionate - ar fi putut
oferi criterii, chiar un model, care să genereze
discernământ la nivelul aprecierii valorice.
Scrierile lui Ioachim Miloia, studii sau cronică plastică, au racordat spaţiul artistic
bănăţean la istoriografia de artă românească. Ele
reprezintă perioada de pionierat pentru astfel de
preocupări în spaţiul avut în vedere, dar prin
rigoarea şi profesionalismul de care a dat
dovadă autorul lor, textele sunt referinţe pentru
scrisul istoric.
Ştefan Gomboşiu (1904-1978)
Originar din judeţul Arad (corn. Birchiş),
studiile medii le-a făcut la Arad şi Timişoara.
Între 1927-1931 a studiat la Şcoala de Arte Frumoase din Cluj Napoca, fiind ataşat îndeosebi de
Romul Ladea. După mutarea şcolii la Timişoara,
în perioada 1933-1940 a fost secretar, iar mai
apoi director adjunct al acesteia.
La Timişoara a publicat articole de atitudine
şi cronică plastică în revistele luceafărul,
Fruncea, în cotidienele Dacia şi Vestul.
În 1940 a părăsit Timişoara şi s-a stabilit la
Bucureşti unde a fost profesor la Liceul
„Nicolae Tonitza" 52 .

Cronica plastică pe care Ştefan Gomboşiu a
semnat-o în presa timişoreană, cu două excepţii
şi în cea arădeană, a anilor '30 este o apreciere
asupra manifestărilor artistice din zonă sau o
analiză aplicată individual creaţiei unui artist.
'" Miloia 1929d, 112.
Miloia 1930b, 20.
52 Pentru date biografice: Pintilie. 2006, 83-98.
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Ceea ce conferă oarecum unitate modului de
redactare a textului, este o amplă introducere în
care criticul ori s-a lansat în speculaţii de ordin
filosofie, ori a dezvoltat contextul general artistic la care se raportează subiectul analizat de el.
Într-un articol consacrat lui Aurel Ciupe,
Gomboşiu a folosit aproximativ jumătate din
economia textului pentru a sublinia autoritatea
„centrului" (a Bucureştiului) în ceea ce
înseamnă lansarea talentelor şi susţinerea lor
prin critica de specialitate: „E poate demodată
teoria mediului în dezvoltarea talentelor, dare
lucru hotărât că avantajele, posibilităţile de
progres şi condiţiile de afirmare, capitala le
oferă mai mult decăt provincia. Valoarea celor
ce au reuşit să pătrundă în intimitatea centrului,
şi să intre în accepţiunea criticilor din capitală, e
declarată prin superiori tarea muncii lor. O dovedeşte însăşi progresivitatea criticelor şi a
succeselor obţinute. E adevărat, sunt prea puţini
aceia care au putut să se bucure de această favoare, ce cu atâta greutate e acordată celor din
provincie, dar cu atât mai vârtos suntem îndreptăţiţi a afirma talentul lor. " 53 Pe Aurel Ciupe
îl introduce drept un pictor de „valoare" şi
datorită impresiei favorabile pe care a făcut-o
„cercurilor bucureştene". Nu îl suspectăm pe
critic de maliţiozitate, dar este interesant de
notat discursul referitor la primatul capitalei.
Astfel, un an mai târziu a publicat un articol mai
amplu despre Aurel Ciupe 54 , în care deschiderea
o face pornind tot de la statutul important pe
care îl conferă centrul şi exemplifică prin cronicile laudative de care s-a bucurat Ciupe, scrise
de G. Oprescu, N. Tonitza, E. Bucuţa, P. Comarnescu. Dar, provincia îşi are centrele ei (Cluj,
iar mai apoi Timişoara), care, chiar dacă nu au
căderea de a eticheta la nivel naţional talentele,
le generează datorită funcţionării şi aici a unei
structuri superioare de învăţămănt artistic 55 .
Comparativ cu primul articol în care creaţia
lui Aurel Ciupe este tratată sumar (doar aprecieri
asupra cromaticii), în cel de al doilea text
Gomboşiu a recurs la o structură segmentată pe:
date biografice, călătorii, expozitii, preocupările
pedagogice, opera artistului. In acest ultim
segment, criticul a inserat o restrânsă disertaţie
asupra a ceea ce înseamnă concept şi finalitate
în creaţie: „La un artist spontaneitatea concepţiei şi a ideii e totdeauna evidentă şi se prezintă
53
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sub aspect de puritate, fără stigmatul lucrului
din speculaţii raţionale. Greutatea este
de a găsi, în limbaj plastic, corespondentul formei prin care să se concretizeze această spontaneitate. Trăsăturile de penel, loviturile de daltă,
nu trebuie să descrie în bloc sau pe pânză biografia lucrării, nici timpul de realizare, rutina ori
frământările tehnice ale artistului, ci numai
claritatea ideii ce l-a călăuzit şi valoarea emotivă
a operei. Spectatorul în faţa operelor lui
Michelangelo, nu va începe prin a admira
îndemânarea şi fineţea loviturii de daltă, prin a
se întreba în cât timp au fost cioplite, ci va fi
pătruns şi reţinut de emoţia puternică ce i-o
procură, de măreţia ideii desfăşurată în faţa lui.
Nimeni nu va cerceta în primul pas motivele şi
punctul de pornire a curentului impresionist, ci
va fi emoţionat de luminozitatea, de vibraţiunea
cromatică a operelor impresioniste." 56 Deşi a introdus acest pasaj, autorul a insistat asupra „fră
mântărilor" creative ale lui Aurel Ciupe şi s-a
oprit prea puţin asupra produsului final. Cunoscându-l îndeaproape pe artist, a oferit o analiză
cât se poate de veridică asupra manierei de lucru
şi a etapelor evolutive din creaţia acestuia.
Chiar dacă stau sub apelativul sintagmei de
cronică plastică - parte dintre articole sunt
incluse rubricii cu această specificaţie-:-- textele
care şi-au propus să prezinte o personalitate
artistică contemporană, Gomboşiu le-a introdus
cu un titlu cât se poate de simplu: formaţia
artistului (pictor, sculptor) urmată de nume. In
ordinea cronologică a apariţiei lor, cronologie
din care contragem cele două articole discutate
mai sus, seria este deschisă printr-un scurt
articol despre Catul Bogdan, publicat în revista
arădeană Hotarul, în anul 1933. Accentele
creaţiei asupra cărora criticul a insistat la acea
dată s-au dovedit trăsături care, mai târziu, au
individualizat opera pictorului: „Un desen abil,
subtil de o virtuozitate rară şi de o calitate unică,
la dânsul e totdeauna o subliniere de frumos şi
eleganţă.[ ... ] O natură moartă compusă de C. B.
e fără fast, alcătuită din obiecte modeste. El
caută emoţia în simplitate. Realizarea acestei
idei de simplitate, artistul o obţine nu numai prin
formă şi desen ci mai ales prin rezolvare
cromatică. Griul predominant nuanţat cu atâta
fineţe, se combină în armonii de tonuri mai
ridicate, raţional plasate, pentru a desăvârşi
elemetul estetic. E poate unicul care a reuşit să
stabilească un echilibru perfect între formă,
desen şi cromatismul pictural, între sentimentul

alcătuit

sr. Gomboşiu l 936b, 433.
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şi raţiunea

pe care spiritul său o imprimă operei.
Tocmai în această realizare egalitară constă
simplitatea şi esteticul ce se degajă în măsură
potenţată din opera sa." 57
Din articolul Pictorul Alexandru Popp 5K,
publicat în 1935, demersul istoriografic de
astăzi reţine parcursul biografic al artistului şi o
sinteză aupra climatului cultural-artistic din
Ardeal, imediat după Unire. Ajuns la momentul
în care pictorul a părăsit Ungaria şi angajamentele din zonă, stabilindu-se la Cluj, Gomboşiu a
introdus un pasaj care ne creionează starea vieţii
artistice: „Atunci când entuziasmul desrobirii şi
implinirii visului de secole cuprinsese toate
sufletele, toate inimile în care svâcnea sânge
românesc, Al Popp n-a stat nemişcat. Părăsind o
situaţie strălucită - care ca român numai prin
merite mari şi-o putuse câştiga - în 1920 vine în
ţară. Nu putem spune că a găsit la venirea sa în
Ardeal, o mişcare artistică în plin avânt şi nici
împrejurări îndeajuns de pregătite pentru
asemenea manifestări. Pe de o parte nervul de
entuziasm nu obosise încă până la epuizare, pe
de altă parte frământările politice începeau să-şi
insăileze mişcarea pe ruinele lăsate de acest
entuziasm. Prilejul de agitaţie oferit de politică,
venea ca ceva necesar şi stabilea continuitatea
anilor de exaltare culminaţi în 1918-1919. În
asemenea împrejurări era natural ca manifestă
rile culturale să aibă şi ele pc alocurea un pas
grăbit, deci superficial. Iar pe unele terenuri de
activitate spirituală, să nu se observe nici o
mişcare. Plastica în acea vreme dacă exista, se
coborâse la cel mai scăzut nivel şi ajunsese întra condamnabilă stare de comercializare. Învăţă
mântul artistic şi al desenului, în şcolile secundare era căt se poate de neglijat; majoritatea
profesorilor erau pregătiţi la insuficiente cursuri
de vară, iar în multe locuri desenul era predat de
către profesorii de altă specialitate. Această lipsă
odată constatată, s-a pus problema formării de
elemente bine pregătite pentru predarea desenului în învăţământul secundar." 59 În încheierea
articolului, autorul subliniază progresele care sau făcut în cei 15 ani scurşi de la Unire, iar rolul
important în această direcţie îl atribuie
profesorilor Şcolii de Arte Frumoase din Cluj.
Când Gomboşiu a publicat articolul, pictorul
avea 67 de ani. O personalitate matură a cărei
operă era deja definită: „Din şcoală nu a păstrat
decât îndrumările care i-au indicat mijloacele şi
acea parte de adevăr pe care natura o pune în

toate lucrurile. N-a falsificat acest adevăr şi
fidelitatea cu care îl exprimă în lucrările sale ne
indreptăţeşte să-l trecem în rândul naturaliştilor.
Nota personală se remarcă mai mult în alegerea
subiectului şi în modul de compoziţie al
tablourilor. Prin culoare Al. Popp dă peisajului o
atmosferă îmbietoare, prietenoasă pe care
trebuie să o aibă un colţ ales de natură, pe când
portretul îşi păstrează aspectul de demnitate." 60
Fără descrieri ample, fără trimiteri la curente de
gândire şi la -isme artistice, de astă dată, contrar
obiceiului, criticul a conturat un profil plastic
încadrat în contextul artei europene.
Pe măsură ce parcurgem scrierile lui Ştefan
Gomboşiu, observăm capacitatea acestuia de a
teoretiza. Putem afirma că, articolul scris cu
prilejul expoziţiei de caricatură a lui Ion Suciu,
este un pretext pentru a face o trecere în revistă
a istoriei caricaturii 61 • La fel, în textul al cărui
subiect principal ar trebui să fie Atanasie
Demian 62 , criticul s-a lansat într-o scurtă
disertaţie asupra evoluţiei artei religioase europene şi influenţa ei asupra spaţiului românesc,
în diferite zone şi perioade de timp. Activitatea
lui Demian este succint punctată. Reţinem
comentariul asupra desenului, în legătură directă
cu pictura bisericească: ,,În desenul lui Demian
găsim o uşoară şi voită naivitate care se leagă
perfect cu mişca~ea liniei, cu dispoziţia petelor
de alb şi negru./I In pictura bisericească Demian
arc celaşi desen plin de supleţă şi sigur, căruia
prin simplificare i se alătură o notă primitivă.
Această notă de primitivism obţinută prin
interpretarea în sens stilizat a naturii, stabileşte
legătura lucrărilor sale cu pictura bizantină." 6 i
Articolul Srnlptorul Romul Ladea. O privire
asupra operei şi vieţii artistului 64 este o
pledoarie pentru originalitate în artă, pentru
?epistarea şi promovarea specificului naţional.
In acest context, personalitatea artistului a oferit
un model de analiză.
În introducere, Gomboşiu semnalează o stare
de fapt, o racilă a vieţii artistice: „E într-adevăr
ciudată starea (nu ştiu cum am putea-o numi)
care domină spiritele şi toată, aşa zisa elită a
minţilor creatoare. Lipsa de conştiinţă, a
curajului şi a propriei răspunderi, se manifestă
cu aceeaşi condamnabilă intensitate, la cei mici
ca la cei mari, la debutanţi ca şi la consacraţi.//
Grupaţi în tabere de sprijin reciproc, unul crează
60
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pe când celălalt pregăteşte lansarea operei şi
individului (cu reclama şi laudele la superlativ).
Toate aceste grupări, fie că se încadrează în
curente de gândire diametral opuse, fie că urmă
resc firul aceloraşi idei, în gândul lor unanim şi
nemărturisit, au stabilit parcă o convenţie de
sprijinire mutuală prin tăcere. Nimeni nu ridică
glasul cu sinceritate şi convingere, ca să condamne lucrările care nu ating nivelul de valoare.
Drumul tuturor mediocrităţilor de amăgitoare
elocvenţă, drumul tuturor dibuirilor e larg
deschis." 65
În ceea ce priveşte originalitatea unei lucrări
de artă, criticul este pentru preluarea metodelor,
chiar a formelor, din arta universală, însă „fondul trebuie să fie bazat pe deplina cunoaştere a
resurselor spirituale, pe specificul naţional şi
etnic al acestui popor" 66 . Artiştii, în special cei
din capitală, au rămas tributari şcolilor din Apus.
În opinia sa, cei care şi-au căutat sursele în
specificul naţional, au fost priviţi cu rezervă,
chiar detestaţi. Acesta era, în special, statutul
artiştilor din provincie. De altfel, problema
specificului naţio!1al era o preocupare mai veche
a lui Gomboşiu. Intr-un articol scris cu doi ani
mai devreme, în 1934, naţionalul este pus în
relaţie directă cu arta, el este atributul acesteia.
Arta, la rândul ei, îşi caută sursele de inspiraţie
in specificul naţional: „Expresiunea operei de
artă trebue să vorbească prin specificul
neamului din spiritul căreia s-a născut. Nu
numai pentru a îmbrăca o formă originală, ci
pentru că prin acest spirit să pună într-o valoare
spirituală produsul spiritual al poporului
respectiv. Operele diferitelor epoci şi-au căştigat
valoarea tocmai prin conţinutul lor naţional,
înnobilat prin gândirea general-umană, prin
diferenţialul în timp şi loc." 67
Romul Ladea - subiectul principal al
articolului - este introdus prin înşiruirea celor
mai importante date ale biografiei, iar în preambulul comentariului asupra creaţiei, Gomboşiu la caracterizat pe „omul" Ladea: „Ca om R.
Ladea, dacă ar fi să-l judecăm după prima
impresie, l-am găsi prea puţin sociabil. Uneori
chiar agresiv, veşnic dispus să te contrazică şi
să-ţi taie vorba scurt. Alteori tăcut şi căutând să
scape cât mai repede din mulţime, pentru a se
adânci în taina singurătăţii sale. Fondul său
sufletesc e însă cel al omului înţelegător, plin de
bunătate şi întotdeauna gata să-ţi de o mână de
ajutor şi un îndemn preţios. Numai în faţa
'''
''''
''
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lucrărilor

sale (de care n-a fost mulţumit
în societatea puţinilor săi prieteni,
numai atunci sufletul său e larg deschis." 6K
Deşi a nominalizat mai toate sculpturile lui
Ladea, criticul nu a recurs la o analiză pe obiect. A
căutat să puncteze, în evoluţie, etapele demersului
artistic, atât sub aspect tehnic, căt şi iconografic.
În încheierea articolului a aplicat teoria dezvoltată în introducere asupra operei sculptorului:
„Portretele şi figurile cioplite de R. Ladea nu
caracterizează individul, nu înfăţişează omul sub
masca sa fizică, asemănătoare şi de toate zilele, ci
sub adevăratul portret sufletesc legat şi concrescut în sufletul naţiei. Trăsăturile figurilor sale:
Horia, Bărnuţiu etc. exprimă năzuinţele, revolta,
durerea şi zbuciumul unei întregi epoci. Iată cum
a ştiut R. Ladea să smulgă din acest izvor şi fondu
şi forma operei sale. Am putea numi acest lucru
influenţă? Am putea acuza pe artist de împrumut,
l-am putea acuza că nu s-a întors din Apus vasal
artei franceze şi nu prelucrează subiectele după
reţete învăţate pe malul Senei?- Unui spirit liber
şi conştient, unei personalităţi mature şi de
caracter, nu i-se pot aduce nici acuze şi nici laude.
- R. Ladea îşi va urma drumul său spre culmile de
prea puţini atinse, nu-l va interesa sgomotul din
jurul său, neîncrederea sau aprecierea deopotrivă
le va dispreţui. În sufletul său va păstra numai
teama care îl urmăreşte mereu, teama că nu va
putea realiza niciodată ceea ce cugetul său a
con~eput mai măreţ şi mai frumos." 69
In articolul Arta plastică în cadrul specificului
naţional, Ştefan Gomboşiu a pornit de la mai
vechea relaţie de interferenţă dintre artă şi specificul naţional, însă a stabilit demarcaţia dintre
acesta din urmă şi etnografic: „Oricare ar fi
manifestările artistice ale spiritelor noastre, ele nu
vor înceta să aibă în chip fatal, pecetea specificului naţional. Prin urmare creatorii operelor de
adevărată valoare, nu vor confunda acest specific
cu etnograficul prelungit în cultural, sau cu
popularul înfiltrat în artisticul filosofie. Ei vor ştii
că nu forma creează ideea, ci ideea îşi caută
forma, iar pentru a concretiza un gând nu vor
imprumuta haina nici etnograficului nici popularului."70 Dacă pentru literatură se poate vorbi
de un specific naţional, chiar unul local, datorită
limbii, a dialectului în care se exprimă, arta
plastică trebuie privită într-o vastă cuprindere de
timp şi spaţiu. Mijloacele prin care artiştii plastici
se exprimă sunt universale: "Linia cu expresivitatea şi modulările ei, cromatismul cu toate
niciodată) şi
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posibilităţile
lui spectrale, volumul cu
plenitudinea şi încadrarea lui spaţială, constituie
un limbaj plastic universal, care categoric ne
indepărtează de orice posibilităţi de fixare
locală." 11 Dacă arta plastică se originează într-un
loc anume, dezvoltarea ei însă se întâmplă aiurea,
la scară universală. Un neam, o societate, o ţară
nu este proprietara unui curent artistic. Pe
teritoriul acesteia se succed curente, coexistă şi
sunt identificate la un moment dat în alt spaţiu.
Doar prin subiect şi arareori printr-o personalitate
genială, obiectul de artă se leagă de un loc anume.
Criticul acceptă „îngrădirea" artelor plastice
doar prin subordonarea lor la sintagma „mişcare
artistică regională". Artistul îşi desfăşoară
activitatea înt-un spaţiu delimitat prin toponime
(cum este şi firesc), dar finalitatea demersului său
creator nu trebuie suprapusă de atributul „local".
in disertaţia sa, Gomboşiu a făcut trimiteri la
Alois Riegel, Ardengo Soffici, Vasile Pârvan.
Pentru concluzie a folosit un citat din istoricul
român: ,,În adevăr singura muncă, singura grijă
şi suferinţă a creatorului e de a da formă deplin
corespunzătoare gândului care-l frământă. Iar
gândul acesta nu este un gând social, politic ori
naţional, ci e un gând specific creaţiei." 72
Pe lângă cronica plastică sau articolele cu
caracter teoretic, structurate pe speculaţii
filosofi ce, Ştefan Gomboşiu a publicat şi o serie
de articole de atitudine. Aici a vizat îndeosebi
învăţământul artistic. Implicat direct în desfăşu
rarea învăţământului, a făcut publice reuşitele
şcolii, problemele acesteia, planurile sale de
extindere la nivelul profilelor de pregătire 73 .
Ştefan Gomboşiu nu a fost un spirit exaltat. În
cronica sa plastică nu a întrebuinţat superlative, a
aplicat o critică cu accente negative chiar dacă
artistul era un nume cu statut în Timişoara 74 , s-a
străduit să urmeze principiile deontologiei:
"Desigur că atitudinea unui critic atunci când vrea
să se pătrundă de rolul său, nu trebuie să fie o atitudine de încântare în faţa operei şi obiectivitatea
trebuie să-l ferească de acele prezentări- reclamă,
cari nu aduc nici un fel de serviciu nici publicului,
nici artistului şi mai ales artei." 75
71
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Articolele au apărut în revistele: Fruncea, 28, ( 1935), 2;
Luceafăru/, 3, ( 1935), 143-144; Luceafăru/, 6, ( 1936),
312-314; Fruncea, 30, (1936), I; Luceafăru/, I, (1937),
27-31; Fruncea, 38, (1937), 3-4; Fruncea, 5, ( 1938). 5.
74
Este cazul lui Andrei Litteczky, un pictor foarte harnic,
care în expoziţie etala şi bibliografia referitoare la activitatea sa. Gomboşiu i-a recomandat o „evoluţie stilistică"
şi nu a fost deloc impresionat de cronicile laudative scrise
deja, vezi Gomboşiu I 935c, 600.
71
Gomboşiu I 938a, 62.
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Aurel Cosma jr. (1901-1983)
S-a născut la Timişoara. A fost nepotul de
frat,e al patriotului bănăţean Aurel Cosma.
In 1922 a absolvit Facultatea de Drept din
Bucureşti. În anul 1926 şi-a susţinut teza de
doctorat la Universitatea din Paris I Facultatea
de ştiinţe economice, cu lucrarea Mica Antantă.
La Paris a urmat cursuri de ziaristică.
De două ori a fost ales deputat P.N.L în
Parlamentul Romăniei, în 1927 şi 1933.
A început să publice, din 1923, în ziarul
Nădejdea din Timişoara (ziarul P.N.L), dar cea
mai elaborată activitate editorială a susţinut-o în
revista Lucea.fărul .
Lucrări publicate de Aurel Cosma jr. în
perioada interbelică (selecţie):
- la petite entente. L 'origine, l 'extension et
l 'avenir de la Petit Entente, Paris, 1926
- Generalul Berthelot şi
desrobirea
Românilor, Bucureşti, 1932
- Impressioni sui mio viaggio in Italia,
Veneţia, 1932
- Istoria presei române din Banat, voi 1,
Timişoara, 1932
- Banăţeni de altădată, voi. I, Timişoara,
1933
- Republica Muntelui Athos, Timişoara, 1935
- Sculptorul bănăţean Alexandru Liuba,
Timişoara, 1936
- Schiţe şi nuvele, Timişoara, 1936
- Reminiscenţe italo-bănăţene, Timişoara,
1939
- Pictura românească din Banat de la origini
până azi, Timişoara, 1940
16

Fără o pregătire specială în arte, Aurel
Cosma jr. s-a apropiat de domeniu datorită
talentului său livresc. Articolele sale, cu caracter
de cronică plastică, sunt redactate după un
anume tipic: artistul, respectiv lucrările sale sunt
încadrate în curentul sau stilul epocii,
comentariul nu abundă în epitete, comparaţii sau
alte figuri de stil. Este o lectură cursivă în care
ideea se conturează la sfârşitul frazei.
S-a bucurat de un bogat bagaj de cunoştinţe
teoretice şi a ştiut cu uşurinţă să facă trecerea
dinspre general, dinspre teorie, la particular, cu
aplicaţie concretă pe caz. Astfel, când a
prezentat cuplul Rodica Maniu - Samuel
Miitzner cu prilejul expoziţiei de la Sala Dalles,
din 1935, unde cei doi au expus lucrări realizate

7
" Date biografice din lucrarea de licenţă Activitatea lui
Aurel Cosma )1'. în perioada interbelică (Cornel Florin
Seracin), la Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie I
Universitatea de Vest Timişoara, 2006.

ln perioada călătoriei pnn Siria şi Palestina,
criticul Cosma a pornit de la cunoştinţe
dobândite din lecturi şi din contactul direct cu
arta europeană. În acestea a regăsit tehnica,
stilul subiectului său: "Tehnica dlui Miitzncr are
multe linii comune cu maniera de a picta a
impresioniştilor francezi. Pornit pe calea
directivelor trasate de Claude Monet, dar fără să
ajungă până la tendinţele lui Cezanne, a ştiut să
şi găsească un drum cu totul personal, creiat de
talentul său, păstrând însă în lucrările sale
caracteristicile de bază ale impresionismului.
Penelul său se lasă condus numai de viziunea
ochilor şi caută să se emancipeze de sub
influenţa raţiunii, care l-ar îndepărta dela natura
lucrurilor spre compoziţia lor. Compunerea este
făcută numai pentru constituirea unui cadru în
care să-şi aşeze toate efectele pe cari le-a
lnregistrat ochiul său de artist. Prin urmare,
viziunea naturii are o importanţă mai mare decât
compoziţia. De aici şi practica de a diviza
tonurile pentru a le reconstitui la o distanţă
optică în adevărata coloraţie a lucrurilor. Totul
se întemeiază pe o armonioasă colaborare a
luminei cu tonurile obiectelor. Soarele este
izvorul culorilor şi fără el nu există nici o
coloraţie. De aceea scara infinită a nuanţelor
este creată de variaţia intensităţii luminei.
Aceste dogme ale şcoalei impresioniste par să
fie respectate de pictorul Samuil Miitzner." 77
Acelaşi mod de încadrarea a subiectului în
contextul -ismelor europene, îl întâlnim şi în
cazul lui Cornel Liuba, al cărui profil plastic l-a
prezentat cu prilejul expoziţiei personale şi jubiliare din primăvara anului 1935n_ Fragmentat,
ln prima parte a articolului s-a oprit asupra
temelor predilecte ale artistului: peisagistica,
portretul şi natura moartă cu flori. În a doua
parte a textului a dezvoltat biografia pictoruluiarhitect, insistând asupra implicării sale în iniţierea învăţământului artistic la Subotica şi
Timişoara. Textul şi l-a încheiat prin anunţarea
viitoarei expoziţii Liuba, în toamna aceluiaşi an,
în capitală.
Articolul Sculptorul bănăţean Alexandru
Liuba (1875 -1906)79 putem să-l considerăm un
studiu. Cosma a fost primul exeget preocupat de
personalitatea şi activitatea tânărului sculptor,
pornind de la studierea arhivei de familie, mai
apoi a urmat parcursul biografic al sculptorului
(anii de for!Ilaţie artistică, lucrările şi proiectele
artistului). In introducere a recurs la o trecere în
77

Cosma junior I 935a. 239-240.
Cosma junior I 935b, 282-286.
n Cosma:junior I 935c, 333-341.
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revistă a vieţii artistice din Banat în ultimii 200
de ani. Punctual, a menţionat realizări în pictură,
arhitectură, în arta decorativă pe care a asociato etnografiei, în sculptură şi în muzică. Urmează o cuprinzătoare prezentare a familiei Liuba,
din Maidan, familie de vechi patrioţi români. A
insistat îndeosebi asupra activităţii dascălului
Sofronie Liuba, tatăl sculptorului. Biografia lui
Alexandru o parcurge pornind de la primele
clipe de viaţă (naşterea, data botezului). Anii de
şcoală de la Maidan, şcoala primară germană,
iar mai apoi şcoala civilă din Oraviţa, Institutul
pedagogic diecezan din Caransebeş, implicarea
lui Vicenţiu Babeş în destinul viitorului artist,
prin trimiterea sa la studii, la Miinchen, anii de
studiu din capitala Bavariei (discuţia pe care a
purtat-o tânărul Liuba cu regele Bavariei referitor la caracterul şovin al ungurilor), întoarcerea în ţară, primele sculpturi - sunt etape
narate relativ comprimat, deoarece o lucrare
exhaustivă, dedicată memoriei sculptorului,
urma să apară în "Biblioteca Luceafărul"w.
Un articol generos, ca întindere în pagină,
este publicat in memoriam M. H. Georgescux 1 •
Aurel Cosma a evocat prietenia sa cu pictorul
bucureştean, i-a prezentat acestuia biografia şi a
insistat îndeosebi asupra vizitei din Banat
( 1922). Autorul l-a considerat pe M. H.
Georgescu drept personajul care i-a influenţat în
direcţia impresionismului pe pictorii bănăţeni:
„Contactul pictorilor bănăţeni cu M. H.
Georgescu a fost salutar, fiindcă din el s-a
desprins o nouă orientare pentru arta bănăţeană.
Această dată marchează începutul în Banat al
unui impresionism românesc astfel cum îl
înţelegea şi profesa Marin Georgescu. Influenţa
asupra pictorilor bănăţeni era considerabilă. Şi
acela care a stat mai aproape de el şi l-a priceput
mai bine, este pictorul Ioan Isac. "xz Cornel
Liuba şi Ioan Isac l-au însoţit pe Georgescu în
drumeţiile bănăţene, de unde pictorul bucureştean s-a întors cu peste o sută de lucrări,

La rubrica Note din Luceafărul, 7-8, 1935, 379 este
viitoarea apariţie a lucrării „Sculptorul bănăţean
Alex. Liuba" de Aurel Cosma junior: „ln lucrarea dlui
Cosma vor fi povestite cu toate amănuntele diferitele faze
ale frământărilor sufleteşti şi grelelor lupte duse de un
sculptor nenorocit împotriva mizeriei şi răutăţii omeneşti,
va fi istorisită viaţa boemă a lui Alexandru Liuba pe care
a avut-o la Bucureşti, unde trăia împreună cu cel mai bun
prieten al său, cu scriitorul llarie Chendi, şi vor fi descrise
toate clipele frumoase sau amărâte ale celui mai mare
sculptor pe care l-au avut Românii din Transilvania înainte
de primul război mondial."
1
' Cosmajunior I 935f, 576-591.
2
• Cosma junior 1935f. 580.
•
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expuse în 1923 la „Maison D' Art" din capitală 81 .
Cosma a publicat şi fragmente din corespondenţa sa cu pictorul, scrisori din care se decupează foarte bine concepţia artistică a lui M.
H. Georgescu, ataşamentul său faţă de impresionism. Demersul pedagogic al pictorului, care
a înfiinţat la Bucureşti o şcoală privată: „Academia liberă de arte frumoase" ( 1929-1932), şi
care le sugerase timişorenilor, în 1922, să pună
bazele unei şcoli de belle arte, pe care se oferise
să o conducă , încheie parcursul său biografic.
În text, Aurel Cosma a citat fragmente din
presa vremii, în special pe G. Lungulescu cu
cronici din ziarul Universul, cu scopul de a-şi
argumenta scurtele aprecieri vis-a-vis de creaţia
lui M.H. Georgescu.
Pictorii Ioan Isac şi Andrei Litteczky sunt
personajele centrale a două scurte articole,
gândite mai mult din perspectiva prezentării biografice (originea, formaţia intelectuală şi
artistică, expoziţii) şi axate mai puţin pe comentariu critic asupra lucrărilor • Lui Ioan Isac îi
delimitează preocupările de peisagist în contextul picturii bănăţene, iar referitor la Andrei
Litteczki a căutat o linie de mijloc în analiza
aplicată lucrărilor - comparativ cu Ştefan
Gomboşiu - şi remarcă îndeosebi mesajul, chiar
importanţa istorico-documentară a tablourilor
sale: „Tablourile lui Andrei Litteczki n-au numai
valoare artistică, dar mai ales o deosebită
valoare istorică şi documentară, căci ele reprezintă vederi, colţuri de oraşe, momente din viaţa
poporului, monumente istorice şi alte lucruri,
cari sunt menite să dispară." 86
Două numere consecutive ale revistei
luceafărul au publicat articole în care Aurel
Cosma a făcut însemnări pe marginea expoziţiilor de artă europeană, vizitate la Bruxelles şi
Paris 87 • Textul scris despre expoziţia retrospectivă de pictură impresionistă, organizată la
Palatul Artelor Frumoase din Bruxelles are
caracter de popularizare, la acea dată, oferind
câteva repere (cronologie şi personalităţi artisti84

85

"'!sac I 935, 587-590. Este articolul în care pictorul Ioan
lsac relatează despre întâlnirea sa cu M. H. Georgescu,
despre experienţa dobândită alături de acesta în ieşirile „la
peisaj" din împrejurimile Ciclovei Montane. Insistă asupra manierei de lucru a pictorului, foarte des revine sintagma „arborelui grigorescian" în jurul căruia era desfă
şurată imaginea, foloseşte termeni tehnici (denumiri de
culori şi amestecul acestora, tipuri de pensule sau spatule).
"' Despre iniţiativa lui M. H. Georgescu privitoare la
înfiinţarea şcolii în Timişoara, şi la Velceanu 1936, 533537.
5
• Cosma junior I 936a, 77-84; Cosma junior I 936b, 8587.
"''Cosma junior I 936b, 85.
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ce) asupra curentului. Aprecierile la adresa
sunt generale, fără descrierea operei.
Autorul a făcut distincţia între împătimiţii
impresionismului (a exemplificat prin Monet) şi
pictorii care au înregistrat doar perioade impresioniste în cariera lor. Materialul se încheie
brusc, fără concluzii.
Articolul scris pe baza impresiilor reţinute
din vizitarea expoziţiei de artă italiană de la
Paris, se deschide printr-un comentariu axat pe
trăsăturile generale ale picturii italiene de la
Cimabue la Tiepolo. Posibil să fie preluat din
catalogul expoziţiei. Informaţia este însă
punctată prin reflexii personale: „Dacă privim
tablourile lui Fra Angelico (1387-1455),
supranumit şi <pictorul îngerilor>, vedem acel
progres mare pe care l-a înregistrat pictura în
secolul al XIV-iea. În arta sa culorile îţi lasă o
impresie mai dulce, iar studiul perspectivei c
aproape perfect. "KK
Prezentarea expoziţiei a făcut-o pe trei
segmente: Primitivii italieni, Precursorii
Renaşterii şi Clasicii. Maniera de redactare a
textului nu ridică pretenţia unui discurs estetic.
Dacă a insistat mai mult asupra lui Cimabue,
Giotto sau Fra Angelico, clasicii Da Vinci,
Tizian şi Michelangelo sunt doar trecuţi In
revistă cu cele mai cunoscute lucrări ale lor. In
încheiere, arată obiectivul pe care l-a urmărit
prin publicarea impresiilor sale: „Nu mă pot
extinde aici asupra tuturor capodoperelor cari au
fost expuse la expoziţia artei italiene din Paris;
am vrut să notez numai câteva consideraţii în
legătură cu evoluţia picturii italiene din timpul
renaşterii, accentuând încă o dată importanţa pe
care o au expoziţiile retrospective nu numai
pentru cunoaşterea mai complexă a artei, dar
mai ales pentru o instructivă îndrumare a
artiştilor, cari se lasă răpiţi de diversele curente
cari îi apucă în vârtejul lor. " 89
Pictura românească din Banat de la origine
până azi, publicată pentru prima oară în Luceafă
rul, nr. 5-6/1940, iar mai apoi sub formă de carte,
este o sinteză fără pretenţii de exhaustivitate.
Lucrarea, structurată pe segmente - termenul
de „capitol" forţează realitatea - oferă o imagine
asupra picturii din secolul XVIII şi până la
artiştii contemporani autorului. Selecţia s-a
făcut atent, nici un nume care să facă trimiteri
înspre o altă naţionalitate decât cea română, nu
este inclus contextului.

artiştilor

"'Cosma junior I 935d, 424-428;
455-460.
""Cosma junior 1935e, 457.
89
Cosma junior I 935e, 460.

şi

Cosma junior 1935e,

În introducerea suficient de generoasă,
sub auspiciile unui patriotism local,
Aurel Cosma a subliniat conduita profesională,
chiar morala, a pictorilor bănăţeni: „Privită în
complexul ei, pictura bănăţeană are multe părţi
comune cu orientările şi mersul evolutiv al
picturii universale, diversele ei faze de dezvoltare putându-se încadra în marile discipline
recunoscute şi consacrate de lumea artistică. Cu
toate acestea, se remarcă o evidentă originalitate
in metoda de lucru, dar mai ales în combinaţia
de culori a pictorilor bănăţeni cari au rămas
strâns legaţi de tradiţia şi ambianţa locală,
creând sub directa influenţă a climatului artistic
generat de pământul lor natal. Fără îndoială, se
pot vedea multe înrâuriri străine asupra picturii
bănăţene, fiindcă artiştii noştri au stat în contact
cu cei veniţi din altă parte, iar în timpurile noui
arta modernă a reuşit să-şi facă drumuri de
penetraţie în Banat. Aceste curente n-au avut
însă darul să cucerească energiile creatoare ale
provinciei noastre şi să le smulgă din atmosfera
unui tradiţionalism specific bănăţean. Ele în
schimb au răscolit în sufletele purtătorilor de
peneluri imbolduri noi, arătându-le bogatele
descoperiri de concepţie, de viziune şi de
înfăptuire în domeniul artelor plastice. Pictorii
bănăţeni s-au emancipat de sub rigorile sau
anacronismele unor metode perimate pe măsura
răspândirii nouilor pedagogii, fără să cadă însă
într-o nouă încătuşare. Ei s-au pus la curent cu
toate realizările din altă parte, dar nu le-au
adoptat în întregime. Au tras din ele învăţăminte
şi concluzii folositoare, aplicându-le treptat sub
forma unor rezultate ale experienţelor proprii.
De aceea, examinând operile pictorilor bănăţeni,
constatăm în primul rând o viguroasă afirmare a
personalităţii şi talentului fiecăruia, deşi fiecare
din ei poate fi clasat într-una din marile şcoli
universale, fără ca să se identifice însă complect
cu dogmele preconizate de ele. În al doilea rând,
găsim în paleta fiecăruia acea gamă de nuanţe
calde şi impresionante pe cari numai puterea de
pătrundere vizuală a coloritului bănăţean,
desprins din farmecul peisajului şi a vieţii
locale, le-a putut-o da." 90 Pictura bănăţeană, de
acolo de unde poate fi ea identificată, se
incadrează etapelor parcurse de arta europeană.
Pe de altă parte, autorul insistă asupra menţinerii
nealterate a ceea ce numeşte „tradiţionalism
specific bănăţean".
Trei sunt etapele în care s-a desfăşurat
cronologia picturii bănăţene:
plasată

"" Cosma 1940, 5-6.

I. Pictura primitivă - unde Cosma a grupat
primele manifestări de artă păstrate din secolul
XVIII, mai precis şcolile de iconari, activitatea
zugravului Nedelcu, a lui Vasile Diaconul şi
George Diaconovici. Cu prelungiri tematice, tot
aici intră şi primele portrete realizate de Mihail
Velceleanu şi Dimitrie Turcu.
II. Renaşterea picturii bănăţene - a avut loc
odată cu descoperirea preceptelor clasicismului,
iar finalul perioadei se asociază cu academismul. Aici nume cap de afiş sunt: Constantin
Daniel, Nicolae Popescu, Ioan Zaicu, secondaţi
de: Sava Petrovici, Pavel Petrovici, Nicola
Alexiei. Fără a detalia, autorul menţionează
preocupările acestora în domeniul picturii
bisericeşti şi a celei de factură laică, în special
portretistică. În cazul lui Nicolae Popescu, informaţia este preluată, în cea mai mare parte, din
scrierile lui Ioachim Miloia. Nu face trimiteri la
sursă, însă în bibliografie l-a citat cu mai toate
articolele şi studiile publicate de acesta.
III. Şcoala impresionistă şi perioada contemporană autorului - aici a reluat în format comprimat articolele sale despre M. H. Georgescu,
Ioan Isac, Cornel Liuba. O atenţie deosebită o
acordă lui Atanasie Demian (Atanasie Demian,
făuritor de artă nouă; Divizionismul în pictura
lui Demian; În căutarea unei arte noui; Lirismul
lui Demian). Brutus Haneş, Diodor Dure
[senior], Petre Lazăr, Ioan Suciu sunt artiştii
cărora Aurel Cosma le consemnează preocupările din domeniul caricaturii şi asupra cărora a
revenit în acest material, dezvoltând însemnări
publicate cu ceva timp în urmă, cu prilejul
expoziţiilor personale.
Un paragraf aparte este cel numit Portrete,
unde i-a reunit, din nou, pe academicii
Constantin Daniel, Ioan Zaicu, pe impresioniştii
Cornel Liuba, Atanasie Demian, Catul Bogdan.
Distinct este prezentat Alexandru Popp şi
implicarea sa pedagogică.
Lucrarea se încheie cu evocarea lui Ioachim
Miloia.
Pictura românească din Banat este mai
degrabă o lucrare de popularizare decât un
instrument ştiinţific. Are totuşi o bibliografie
care însumează articole şi cronici publicate de
Ştefan Gomboşiu în luceafărul, articolele,
studiile şi cronicile lui Ioachim Miloia din
Analele Banatului, amintirile lui Ioan Isac
despre M. H. Georgescu tipărite în Luceafărul,
G. Postelnicu cu studiul său despre Nicolae
Popescu, publicat în Banatul, Berkeszi Istvan cu
Temeswiri miiveszek.
Limbajul în care este redactat textul, nu este
neapărat preţios. Figurile de stil le-a întrebuinţat
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rar, atunci când i-a prezentat pe pictorii faţă de
care avea afinităţi,personale (Atanasie Demian,
Catul Bogdan). In partea introductivă şi în
desfăşurarea primelor două etape (pictura
primitivă şi cea clasică), demersul este
recuperator. Fără să întrebuinţeze întocmai
terminologia folosită de istoricii de artă - şi aici
l-a avut exemplu pe Ioachim Miloia - a înlănţuit
fraze coerente, care i-au permis să structureze
informaţia logic:
date biografice, opera
pictorului, încadrarea sa în curentul artistic.
Prin activitatea publicistică în direcţia artelor
plastice, susţinută în revista Luceafărul, în
primii doi ani de apariţie, Aurel Cosma jr. a
completat, parţial, o lacună în scrisul de
specialitate. A probat un model de abordare al
domeniului, care la timpul respectiv a oferit pe
lângă informaţie şi o lectură captivantă.
Alături

de cele trei personalităţi a căror nume
s-a detaşat în publicistică prin interesul
manifestat faţă de realităţile artistice, revistele
Luceafărul, Analele Banatului şi presa cotidiană
reţin cronică plastică, articole, note semnate de
Constantin Stoicănescu, Grigore V. Coban,
Leontin Iliescu, Aurel Ciupe.
Constantin Stoicănescu a publicat cronică
plastică şi un articol scurt, pe care putem să-l
clasificăm drept însemnare, în două numere din
Analele Banatului 91 • Dacă pe Aurel Ciupe l-a
localizat în spaţiul bănăţean datorită originii sale
şi expeditiv, dar în termeni elogioşi, i-a
caracterizat personalitatea artistică, Romul
Ladea, Atanasie Demian şi Iuliu Podlipny s-au
bucurat de un comentariu mai generos. Selectiv
Ic-a prezentat acestora biografiile şi a făcut
aprecieri asupra creaţiei. De notat este o
remarcă, care şi astăzi îşi păstrează aproximativ
valabilitatea: „Ca să prezint acum opera lui
Demian, voi întâmpina oarecari dificultăţi
pentru că termenii criticei de artă plastică sunt
prea epuizaţi, prea banalizaţi din cauza lipsei de
sinceritate, sau lipsei de competenţă cu care au
fost întrebuinţaţi. Faptul acesta a dus la
nepăstrarea raportului dintre valori şi astfel se
îngreuiază azi criticului: prezentarea justă, iar
cetitorului: posibilitatea de distingere a artei
valoroase de diletantism, sau a unor individualităţi de altele." 92 Lui Demian îi remarcă
calităţile de ilustrator la revista Gândirea, cele
de pictor bisericesc şi de portretist, cu predilecţie pentru figuri de copii. Pentru Podlipny a
91

Stoicănescu 1930, 67; Stoicănescu
Stoicănescu 1931 b, 203-21 O.
92
Stoicănescu 1931 b, 203.
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193la, 108-112;

întrebuinţat

un limbaj rafinat, mai elaboarat
decât cel al lui Miloia: „Podlipny e o figură
pascaliană. Operile lui, par confesiunile unui
pelerin din Evul Mediu, care se sbate sfâşietor
sub obsesia tăcerii şi pe care chinuitoarea sete de
a pătrunde o taină, îl consumă în nelinişte; el
pentru o trăire creştină a vieţii îşi mângâie - a-şi
putea spune evanghelic - umilii lui prieteni
suferinzi." 93 Pe Romul Ladea l-a „desprins"
dintre ţăranii cioplitori, dar cu obsesie a căutat
să-i contureze trăsăturile care fac trimitere la
mult dezbătutul „specific local". Şi-a
argumentat aserţiunea prin exemplificări:
portretul lui Horia, relieful lui Cloşca, dar mai
ales ,,În Autoportret, este el: Romul Ladea,
feciorul babei leva din Ticvaniul-Mare, artistul
rural care deşi trăieşte la oraş - prin calităţile lui
- rămâne tot ţăran; e cioplitorul R. Ladea,
surprins cu câteva accente de mândrie aspră
specifică bănăţenilor." 94

Articolul Din problemele culturale ale
scris de Emil Grădinariu (?), este un
articol de opinie 95 • Autorul a opinat de pe poziţii
strict nationaliste, contestând valoarea artistică a
"monun~entelor din trecut" (cele ridicate înainte
de 1918). În plus, mesajul lor este perimat,
indiferent că sunt statui cu semnificaţie
religioasă (Sf. Treime, Sf. Nepomuk) sau
monumente istorice. În partea a doua a textului,
a oferit sugestii pentru „înnobilarea" forului
public cu statui care să evoce momente sau
personalităţi marcante ale istoriei naţionale.
Autorităţile române au realizat în această
direcţie prea puţin în cei 16 ani postunionişti. Un
monument al Unirii nu exista, iar oamenii
politici români aveau prea puţine busturi în oraş,
iar dintre ele unele rezolvate mediocru. A
exemplificat cu bustul lui Emanuil Ungureanu 96 .
Conform părerii sale, abia atunci când istoria
naţională va ieşi în spaţiu public, abia atunci în
Timişoara se instalează o stare de normalitate.
Din categoria articolelor de popularizare,
menţionăm aici o prezentare a colecţiilor de artă
românească şi universală ale Muzeului Simu 97 ,
prezentarea pinacotecii Palatului Cultural din
Târgu-Mureş 9 K, un articol despre Nicolae
Timişorii,

93

Stoicănescu

"'

Stoicănescu 1931 a, 112.
Grădinariu 1935, 276-277.

95

1931 b, 209-21 O.

w. Bustul lui Emanuil Ungureanu a fost realizat de

sculptorul Gheorghe Groza, în urma câştigării unui
concurs de proiecte. Bustul a fost dezvelit în 1931,
aproape la un an după moartea sculptorului. Despre
eveniment, Postelnicu 1931, 80.
"'Nicolau 1926, 31-33.
""Ciupe 1937, 9-12.

Grigorescu, în care autorul a exagerat în
intenţia-i de a surprinde doar „specificul
naţional" al creaţiei grigoresciene, combinând în
acest scop citate din Alexandru Vlahuţă, George
Oprescu, Henri Blazian, Lucina DracopolN egulescu 99 •
Grigore V. Coban a semnat în revista
Luceafărul „Cronica plastică a Iaşilor" 100 , o
prezentare a pinacotecii din Iaşi 1111 , articole
despre Octav Băncilă 102 şi Otto Brie se 103 • Prin
demersul său le reaminteşte bănăţenilor că, N.
N. Tonitza şi I. L. Cosmovici sunt moldoveni, îi
familiarizează cu numele artiştilor tineri: C-tin.
AgafJţei, M. Cămăruţ, P. Brudea, C-tin. Alupi
etc. In cronica plastică, dar mai cu seamă în
articolele despre Băncilă şi Briese, Coban
dovedeşte certe calităţi de estet. Limbajul său
este elevat, a folosit ~u preţiozitate sintagma şi
metafora plastică. In plus, articolul despre
Briese are aparat critic întocmit cu acribie.
Modeste sub aspectul concepţiei de redactare
(la nivel de limbaj şi de spaţiu în economia
publicaţiei), notele şi însemnările despre
evenimentele expoziţionale, sunt importante
prin mesajul informativ. De regulă au consemnat
tipul expoziţiei (de grup, personală), locul şi
perioada, au citat câteva lucrări însoţite de
succinte aprecieri. Alteori întâlnim şi o scurtă
prezentare, în termeni pozitivi, a expozantului.
Acestea sunt surse utile în ordonarea
elementelor biografice ale artistului.
Cu relativitate, data care încheie o etapă a
preocupărilor la nivel de cronică plastică este
începutul celui de -al Doilea Război Mondial. În
cele mai multe cazuri, din lipsa fondurilor,
revistele timişorene şi-au modificat formatul, şi
au rărit periodicitatea apariţiei şi finalul a fost
încetarea tipăririi lor. Pe de altă parte,
evenimentele generatoare de subiecte cu
caracter artistic, respectiv paleta expoziţională,
şi-au pierdut din intensitate, iar atenţia
publicului a fost captată de realităţi mult mai
telurice.
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Artikel, kunstgeschichtliche Abhandlung
und Kunstrezension in der temeswarer
Publizistik der Zwischenkriegszeit
Zusammenfassung
Die Kunstgeschichtsschreibung, tătig im
Bereich der Fachbehandlung und -kritik,
beinhaltet
filr
die
temeswarer
rumănischsprachiges
Zwischenkriegszeit
Material, das in den Kulturzeitschriften Banatul
(Das Banat), Fruncea (Die Stirn), Luceafărul
(Der Stern), Analele Banatului (Die Banater
Jahrbiicher) erschien. In der Tagespresse sind
Aufzeichnungen, Stellungnahmen sowie kurze
Kunstrezensionen zu finden.
Die 30er Jahren sind filr das fachliche
Vorgehen bemerkenswert. Es ist die Zeit, in der
Abhandlungen, Artikel, Kritikkommentare des
Ioachim
Miloia,
des
Kunsthistorikers
Berichterstatter-Kiinstlers Ştefan Gomboşiu, des
Berichterstatter-Literaten Aurel Cosma jr.
veroffentlicht wurden. Die zeitgenossische
Banater bildende Kunst, aber auch die
Kunstgeschichte des Gebietes vor ungefahr 200
Jahren, bilden das Thema der herausgebrachten
Blătter. Kommentare und Rezensionen der
Kunstereignisse (Ausstellungen, Forderung
eines Buches /eines Kunstalbums) aus dem Invervollstăndigen
den
und
Ausland
Interessenbereich.
Ioachim Miloias (1897-1940) Schriften Abhandlungen und Kunstrezensionen - haben
den Banater Kunstraum an die rumănische
Kunstgeschichtsschreibung angeschlossen. Sie
vertreten die bahnbrechende Periode der
kiinstlerischen Pressebeschăftigungen im Banat.
Dank des hohen Niveaus und der beruflichen
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Ausbildung des Autors zahlen die Texte Zll den
Referenzsti'i.cken in der Geschichtsschreibung.
Ştefan Gomboşiu (1904-1978) hat neben
Kunstrezensionen
und
theoriebezogenen
Artikeln (unter Einfluss phi losophischer
Spekulation) auch eine Reihe Stellungnahmen
veroffentlicht. Damit ist besonders das
Kunstschulwesen gemeint. Dadurch dass er
darin direkt einbezogen war, konnte er sowohl
den Erfolg als auch die Probleme der
Kunsthochschule nach ihrer Verlegung von
Klausenburg nach Temeswar offentlich machen.
In seinen Aufsătzen war er kein exaltierter
Geist: nur selten, auch wenn der Kiinstler einen
beriihmten Namen hatte, machte er Gebrauch
von Superlativen.
Aurel Cosma jr. (1901-1983) hat durch seine
kiinstlerisch orientierte journalistische Tătigkeit,
in den ersten zwei Erscheinungsjahren der
Zeitschrift Luceafărul (Der Stern), eine Liicke
im fachlichen Schriftwesen ergănzt. Er probierte
ein Erorterungsmodell des Faches aus, das zu
jenem Zeitpunkt Information und spannende
Lektiire anbot.
Der Zeitpunkt, zu dem diese Etappe der
kiinstlerischen Journalistik endete, ist, relativ
ausgedriickt, der Anfang des Zweiten
Weltkrieges. Meistens mussten die temeswarer
Zeitschriften
wegen
unzureichender
Finanzierung ihr Format ăndern, um dann
seltener und schliesslich gar nicht mehr
veroffentlicht zu werden. Andererseits hatten
die Ereignisse kiinstlerischen Inhalts, besonders
Ausstellungen, an Intensităt verloren, da das
Publikum
telurischeren
Reali tă ten
Aufmerksamkeit schenkte.
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FLORIN DRAŞOVEAN, COSTIN FENEŞAN, ALEXANDRU FLUTUR, ALEXANDRU
SZENTMIKLOSI, ZSUZSANNA KOPECZNY, HEDI M. KISS, RAUL SEPTILICI,
NICULINA DINU, TIMIŞOARA ÎN AMURGUL EVULUI MEDIU. REZULTATELE
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE PREVENTIVE DIN CENTRUL ISTORIC, Timişoara,
2007, 368 p„ 16 planşe.

în discuţie valorifică, aşa cum
de altminteri titlul, rezultatele
ştiinţifice ale
cercetărilor de arheologie
medievală din centrul istoric al oraşului
Timişoara. Aceasta constituie o premieră, cel
puţin pentru spaţiul vestic şi sud vestic al
României, în privinţa cercetărilor de arheologie
urbană. Cercetările arheologice preventive s-au
derulat în cursul anului 2006 în zona istorică a
oraşului cu ocazia unor lucrări edilitare la
infrastructura căii de rulare a tramvaiului, fiind
conduse de unul din cei mai cunoscuţi arheologi
preistoricieni ai Banatului, dr. Florin Draşovean.
A fost investigată o suprafaţă de aproape 600
mp, care s-a pliat pe decupajul lucrărilor
edilitare pe mai multe străzi şi pieţe ale oraşului.
Cercetările arheologice au fost făcute de Florin
Draşovean, Alexandru Fluture şi Alexandru
Szentmikolosi, prelevarea inventarului ceramic
şi metalic a fost făcută de Zsuzsana Kopeczny,
cea a inventarului numismatic de Raul Şeptilici.
Conservarea şi prezentarea obiectelor din piele a
fost preluată de Hedi M. Kiss, în timp ce prelucrarea materialului osteologic a făcut obiectul
cercetării arheozooloagei Georgeta El Susi.
Din punct de vedere structural lucrarea
debutează cu prezentarea cercetărilor de
arheologie urbană, care constituie după opinia
noastră noutatea absolută a cercetării şi care dau
substanţă lucrării. Analiza inventarului mobil:
ceramică, obiecte de metal, obiecte din piele,
descoperiri numismatice asigură un cadru
cronologic pe care s-au aşezat elementele de
Cartea

pusă

sugerează

arhitectură urbană.
Documentaţia arheologică

cuprinde inforstructura
intervalul

maţii de primă importanţă despre
rutieră a oraşului Timişoara în

secolelor XVI-XVIII. Această structură stradală
se afla dispusă stratigrafic pe o adâncime
cuprinsă între - 1,45 m, la strada 1 şi adâncimea
de - 3,30 m la strada 6, considerată de altminteri cea mai veche amenajare de acest fel a
oraşului medieval Timişoara. Cea dintâi amenajare stradală la Timişoara, cunoscută până la
momentul actual în cercetările de arheologie,
dispune de o structură din bârne dispuse

longitudinal pe o infrastructură din bârne
paralele. Această infrastructură din bârne era
susţinută pe stâlpi verticali,
de circa 1 m
lungime înfipţi în sol. Stâlpii de susţinere erau
imbinaţi cu grinzile transversale pe care era
aşezată calea de rulare, în sistemul „lambă şi
uluc" (Draşovean et alii, Timişoara în amurgul
Evului Mediu, Fig. 39, 40). Cronologic, autorii
cercetării au stabilit un sincronism între ceea ce
au numit „strada 6", adică cea mai veche amenajară stradală a oraşului şi nivelul I medieval
de locuire din zona investigată arheologic, care
poate fi atribuit primei jumătăţi a veacului al
XVI-iea (Draşovean, Timişoara, p. 17, 31, 40).
Cercetarea arheologică a surprins stratigrafic 6
etape de amenajări stradale ale oraşului
medieval, numerotate pe plan „strada l ", ...
„strada 6". Ele au fost identificate la adâncimi
de -1,45 m pentru „strada 1", adică cea mai
recentă amenajare surprinsă şi - 3,30 m pentru
„strada 6" (Draşovean, Timişoara, p. 31 ). Există
şi o relaţionare cronologică şi stratigrafică între
etapele de amenajare stradală şi nivelele de
locuire medievală şi premodernă a oraşului.
Astfel „strada 2" , identificată la - 1,70 m
adâncime, este contemporană cu nivelul de case
din lemn, care corespunde nivelului II de
locuire, în timp ce „strada 4" cercetată la - 2,60
- 2,90 m este sincronă cronologic cu nivelul II
de locuire medievală (Draşovean, Timişoara, p.
17, 31, 39). Cercetarea arheologică a dovedit că
a fost utilizată aceeaşi tehnică la realizarea
străzilor. Acestea erau pavate cu trunchiuri de
copac, prelucrate în formă rectangulară, aşezate
longitudinal pe un suport din 3 aliniamente
paralele de bârne.
Cercetarea arheologică a scos la lumină şi
resturile fundaţiilor unor case ridicate de o parte
şi de alta a străzilor oraşului medieval. S-a
păstrat, în mod evident, numai o parte a
structurii fundaţiei caselor, extrem de importantă pentru cunoaşterea arhitecturii urbane
medievale. Casele erau construite exclusiv din
lemn având fundaţiile aşezate pe tălpi din lemn
solide, dispuse direct pe sol, iar pereţii verticali
din scânduri erau fixaţi pe stâlpii de susţinere
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(Draşovean, Timişoara, p. 26-27, fig. 15-17).
S-au găsit construcţii având fundaţia aşezată pe
mănunchiuri de stâlpi bătuţi în pământ pe care se
aşeza structura de rezistenţă a caselor. Geografia
zonei de câmpie, cu solul mlăştinos, în care se
afla amplasat oraşul medieval Timişoara a
determinat, pe de o parte structura urbană, pe de
altă parte arhitectura caselor, modul de construcţie şi de izolaţie ale acestora. Elementele
surprinse de cercetările de arheologie medievală
în privinţa arhitecturii civile, a tramei stradale
din epocă reprezintă în opinia noastră cea mai
importantă acumulare a cercetărilor din centrul
istoric al oraşului Timişoara. Inventarul arheologic găsit la locuinţele cercetate, în care şi un
mic tezaur monetar din sec. al XVI-iea,
completează cunoaşterea civilizaţiei medievale
târzii din spaţiul Banatului. Se remarcă aici
obiectele din piele, feţe şi tălpi de la cizme şi
papuci medievali, care constituie un element
mai rar în cercetările arheologice. Cele 150 de
fragmente din piele de încălţăminte găsite la
Timişoara, admirabil conservate şi prezentate
de H. Kiss se constituie într-una din cele mai
importante colecţii de acest fel din România.
Două studii interdisciplinare, unul de arheozoologie realizat cu mult profesionalism de G.
El Susi şi celălalt de analize dendrocronologice,
iniţiat de I. Popa, întregesc prezentarea
cercetărilor de arheologie medievală cât şi a
inventarului arheologic mobil. Costin Feneşan
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discută în capitolul final rezultatele cercetărilor
de arheologie urbană de la Timişoara în
contextul evoluţiei istorice a oraşului pe tot
parcursul Evului Mediu, subliniind aportul
documentaţiei arheologice în contextul pierderilor catastrofale suferite de arhivele istorice
ale localităţii. Arhiva orăşenească a Timişoarei
de până la 1552 a fost distrusă aproape în
întregime la cucerirea otomană. Cealaltă
pierdere în privinţa arhivei a avut loc în anul
1716, când trupele habsburgice au cucerit şi
devastat oraşul ocupat până atunci de otomani.
Absenţa aproape totală a unor descrieri a
Timişoarei medievale este un element care
îngreunează reconstituirile istorice şi care
sporeşte cu mult importanţa informaţiilor oferite
de arheologia acestei epoci istorice, pentru unul
din cele mai importante oraşele medievale din
acest spaţiu al Dunării de jos apusene.
Documentaţia arheologică complexă pe care o
regăsim în Timişoara în amurgul Evului Mediu
va rămâne pentru multă vreme un punct de
referinţă în reconstituirea istoriei urbane a
Banatului medieval.

Dumitru Ţeicu
Muzeul Banatului Montan, Bd.Republicii
Nr. l O; Reşiţa
e-mail: office@muzeulbanatuluimontan.ro

ANALELE BANATULUI, SN., ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVI, 2008
hltp ://muzeu Ibanatu Iui. roim bl/i st oric/pu b Iicati ii ab. htm

COSTIN FENEŞAN, DIPLOME DE ÎNNOBILARE ŞI BLAZON DIN BANAT
(SECOLELE XVI-XVII), Editura de Vest, Timişoara, 2007, 268 p.

Fidel crezului său profesional şi apartenenţei
la spaţiul bănăţean, istoricul Costin Feneşan
revine după un sfert de secol cu un nou
diplomatar dedicat istoriei Banatului, menit să
acopere o problematică mai puţin cunoscută,
cea a înnobilărilor realizate de principii
transilvăneni în favoarea unor români bănăţeni,
pe fundalul complex şi conflictual al sfârşitului
de secol XVI şi al întregului secol XVII.
Apetenţa autorului pentru restituirile documentare, augmentată de o foarte bună cunoaştere a
limbii izvoarelor şi a cercetării arhivistice,
transpare încă din volumul Documente
medievale bănăţene (1440-1653), apărut tot la
Timişoara în anul 1981, ce s-a consolidat în
timp ca un valoros instrument de lucru în
cercetarea documentară bănăţeană. Volumul de
faţă aduce la lumină un număr de 72 de
documente emise în intervalul cronologic de la
1589 la 1701, dintre care 59 de documente sunt
diplome de înnobilare şi blazon acordate unor
persoane, în timp ce 13 acte se încadrează în
categoria mai restrânsă a diplomelor de
nobilitare a caselor unor beneficiari din Lugoj,
Caransebeş şi Lipova, acte ce reflectă, în opinia
autorului, realitatea că, în perioada principatului
ardelean autonom, înnobilarea n-a mai fost
legată sau condiţionată strict de stăpânirea
asupra unor bunuri imobile, în speţă pământuri.
Calitatea volumului este dată de logica
conceperii şi structurării informaţiei, ce
debutează cu un erudit studiu introductiv la o
istorie a nobilimii din Banat (p. 7-50), o analiză
riguroasă a materialului documentar adunat de
istoric pe parcursul mai multor ani, care oferă
răspunsuri pertinente la seria de întrebări ce se
degajă în mod firesc din conţinutul documentelor în cauză. A doua secţiune a cărţii este
dedicată prezentării in extenso a documentelor
propriu-zise (p. 51-258), ce întruneşte toate
elementele unui clasic diplomatar, de la regeste
la transcrierile integrale ale textelor, însoţite, în
mod absolut necesar pentru o mai bună accesibilitate a informaţiei, de traducerile realizate cu
o deosebită acurateţe.
Ampla prefaţă a volumului porneşte de la
câteva consideraţii privitoare la stadiul
cercetării istoriografice asupra fenomenului
nobilimii române din spaţiul intracarpatic

medieval (p. 7-9), mult mai activă şi productivă
în ultimul sfert de secol, mărturie stând în acest
sens atât un mare număr de studii de analiză, de
monografii, precum şi reuşite sinteze ale
istoricilor români transilvăneni. Autorul nu
poate să nu observe concentrarea deloc întâmplătoare asupra acestui segment social, multă
vreme marginalizat sau chiar ignorat de
istoriografia românească postbelică, mult prea
ideologizată pentru a permite analize coerente şi
pertinente în acelaşi timp, Costin Feneşan
·manifestându-se tranşant şi intransigent faţă de
falsificările determinate de „insolenta şi
neştiinţa agresivă a politrucilor ideologici ". În
acelaşi timp, autorul remarcă inegalitatea
cercetării istoriei nobilimii române intracarpatice în ceea ce priveşte aria ei de răspândire
teritorială, precum şi limitele cronologice
abordate. Cazul nobilimii române din Banat îi
este, din această perspectivă, apropiat şi
relevant. Căci, dacă cercetările efectuate până în
prezent asupra originii şi evoluţiei nobilimii
române bănăţene de până la ocuparea Banatului
de câmpie de către otomani ( 1552) sunt mult
mai avansate, perioada Principatului ardelean
autonom a fost ignorată aproape cu desăvârşire.
Or, scopul în sine al acestei lucrări este tocmai
acela de a remedia acest neajuns ştiinţific,
oferind istoricilor interesaţi materia primă
absolut necesară unor cercetări viitoare, prin
restituirea unui număr important de documente
inedite sau foarte puţin cunoscute, rod al unei
îndelungate şi tenace munci arhivistice.
Aruncând o scurtă privire asupra procesului
de geneză şi evoluţie a nobilimii române din
Banatul medieval (p. 9-16), istoricul observă
distincţia clară între ceea ce înnobilarea a
însemnat în secolele XIV-XV şi noile realităţi
survenite începând cu mijlocul secolului al XVIlea, mai precis, ia în discuţie diferenţa dintre
„înnobilarea" prin nova donatio, practicată de
regalitatea maghiară în cazul elitelor româneşti
bănăţene, şi înnobilarea prin diplome de
înnobilare şi blazon acordate de principii
transilvăneni inclusiv unor români bănăţeni.
Diferenţa, după cum bine se observă, nu este
doar de nuanţă, ci şi de substanţă; căci, în timp
ce în secolele XIV-XV regalitatea nu face
altceva decât să consfinţească prin actele de
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noua danie o realitate deja existentă - aceea a
cnezilor români bănăţeni, stăpâni avitici
ereditari asupra pământului din districtele
bănăţene, care vor fi astfel integraţi de iure în
structurile nobiliare ale regatului, din a doua
jumătate a secolului al XVI-iea principii
transilvăneni se pliază mutaţiilor survenite în
practica heraldică din Ungaria habsburgică ca
parte a acţiunii de acordare a statutului nobiliar,
astfel că înnobilarea fără condiţia de a stăpâni
vreo proprietate imobiliară şi fără dania vreunei
moşii, însoţită în schimb de acordarea blazonului nobiliar, avea să ducă într-un interval
destul de scurt la apariţia unei categorii numeric
tot mai însemnate a nobilimii mici - armaliştii
(nobilii de blazon). Or, Banatul de Caransebeş şi
Lugoj, inclus la mijlocul secolului al XVI-iea în
Principatul autonom al Transilvaniei, nu avea să
constituie o excepţie, încadrându-se în procesul
general de evoluţie a nobilimii ardelene.
Concluzia istoricului este aceea că în Banatul de
deal şi de munte, în secolele XVI-XVII, s-a
ajuns la o situaţie interesantă, mărturisită de
existenţa atât a unei „vechi" nobilimi, recunoscută prin acte oficiale de regalitatea maghiară în
secolele XIV-XV, şi al cărui principal atribut îl
constituia patrimoniul funciar însoţit de privilegiile şi obligaţiile aferente, şi o „nouă" nobilime de funcţie (de robă), creaţie a principilor
ardeleni, al cărei atribut era reprezentat de
blazon, de vreme ce înnobilarea nu era
condiţionată de existenţa unor stăpâniri funciare
şi nici nu era însoţită întotdeauna de danii.
Evident că situaţia nu era specifică Banatului;
ideea care se degajă este aceea că ţinutul
bănăţean s-a integrat, cu particularităţile sale, în
realităţile social-politice ale spaţiului central sud-est european, perspectivă istorică din care
trebuie, în opinia autorului, abordată orice
cercetare serioasă asupra subiectului în discuţie.
Analiza propriu-zisă a documentelor conţi
nute în volumul de faţă porneşte de la constatarea, însoţită de regret ştiinţific, potrivit căreia,
în cursul vremii, cea mai mare parte a arhivelor
Banatului de până la începutul secolului al
XVIII-iea au fost distruse sau pierdute, fapt ce sa reflectat negativ atât asupra cercetării în sine,
cât şi asupra interesului pe care istoricii l-au
manifestat faţă de investigarea nobilimii locale
din a doua jumătate a secolului al XVI-iea şi din
prima jumătate a celui următor. Este motivul
declarat pentru care istoricul Costin Feneşan a
înmănuncheat în lucrarea de faţă cât mai multe
documente edificatoare pentru perioada în cauză
(p.17-19), cu scopul de a desluşi realităţi până
acum aproape necunoscute şi de a formula
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concluzii de ordin general, având în acelaşi timp
convingerea că numărul actelor de acest fel
trebuie să fie mult mai mare. Dintre piesele
publicate, autorul a utilizat 1O documente
originale, 29 de copii de epocă şi 20 de extrase
sau rezumate contemporane ori mai târzii.
Emitenţii acestora au fost, în toate cazurile,
principii ardeleni, inclusiv Mihai Viteazul în
perioada în care şi-a extins controlul politic şi
asupra Transilvaniei (cu precizarea nu lipsită de
interes că cel mai mare număr de diplome a fost
emis de Gheorghe Răk6czy II - nu mai puţin de
24), în timp ce beneficiarii diplomelor au
provenit din Lugoj, Caransebeş, Făget, Lipova,
Jdioara, Mehadia şi Severin, principalele aşezări
ale Banatului de Caransebeş şi Lugoj. În ceea ce
priveşte tipologia actelor reunite în volum,
autorul a identificat 42 de diplome de înnobilare
cu blazon, 10 diplome de înnobilare cu blazon şi
scutirea casei beneficiarului de diferite obligaţii,
3 diplome de înnobilare fără blazon şi, în sfârşit,
4 diplome de înnobilare fără blazon dar cu
scutirea casei beneficiarului de prestarea unor
dări, taxe şi servicii.
Operând cu acest material documentar,
istoricul formulează o serie de considerente ce
se degajă din conţinutul lor, ce îşi propun să
îngăduie atât sesizarea unor fenomene generale
cât şi a unor particularităţi datorate mediului
local. O primă observaţie este aceea că în cazul
majorităţii diplomelor prelucrate (un număr de
49) este vorba de prime înnobilări, de înnobilări
„clasice", prin care beneficiarii au fost ridicaţi
din „starea şi condiţia plebee (nenobilă) în care
s-au născut şi au trăit", ei fiind trecuţi „în ceata
şi numărul adevăraţilor şi desăvârşiţilor nobili"
(p.19). Formulările respective diferă nesemnificativ de la un document la altul, rămânând însă
constatarea că asemenea diplome sunt
inexistente în perioada secolelor XIV-XV, când
cnezilor români le sunt reconfirmate stăpânirile
patrimoniale exclusiv prin acte de nouă danie.
Doar din a doua jumătate a secolului al XV-iea
apar daniile funciare, acordate însă persoanelor
deja nobile la acea dată, ele constând, în multe
cazuri, din stăpâniri situate în afara spaţiului
bănăţean de deal şi de munte.
În continuare, istoricul identifică persoanele
care au dobândit aceste diplome (p. 20-21), în
rândurile lor înscriindu-se atât beneficiari „de
robă", răsplătiţi pentru meritele lor civile, cât şi
militari, recompensaţi în urma participării lor
permanente la campaniile militare în care
Principatul transilvănean a fost angrenat la
graniţa sa sud-vestică. Ţinem să subliniem
faptul că în secolele anterioare recunoaşterea

calităţii

de nobil, realizată prin acordarea actelor
de noua danie, s-a făcut întotdeauna ca urmare a
meritelor militare, beneficiarii aparţinând în
exclusivitate comunităţii de stăpâni funciari ai
Banatului montan medieval. O condiţie însă
absolut necesară pentru ca validitatea unei
diplome de blazon să fie recunoscută a fost
aceea ca beneficiarii să nu fi fost iobagi ai
fiscului sau ai unor nobili locali, autorul
identificând aici o adevărată politică de
protejare a intereselor materiale ale fiscului sau
ale comunităţii, ce a urmărit să stăvilească un
fenomen periculos ce şi-a făcut loc în societatea
transilvăneană - acela al înnobilării unor iobagi
- drept pentru care legislaţia principatului
ardelean a ajuns să prevadă restricţii foarte
severe în acest sens.
O altă problemă reliefată în lucrare este cea a
condiţionărilor formulate în diplomele de
înnobilare şi blazon, trei fiind, după câte se pare,
cele mai frecvent întâlnite (p. 21-25). Astfel,
pentru beneficiarii „de robă" s-au impus condiţionările de natură moral-admonitorie, prezente
mai ales în vremea principelui calvin Gheorghe
Rak6czy I, potrivit cărora cei înzestraţi cu
diplome trebuiau „şi de acum înainte să fie
datori să aducă servicii credincioase, iar nici ei,
nici toti coborâtorii lor de ambele sexe să nu se
arate ~erecunoscători". În cazul mi li tari lor
înnobilaţi, autorul observă faptul interesant că,
probabil ca urmare a permanentizării stării
conflictuale cu otomanii la fruntariile sudice ale
Transilvaniei, principii ardeleni nu au mai
socotit necesar să releve în mod deosebit
continuarea meritorie a slujbelor sub arme şi
după obţinerea diplomei de către luptătorii
bănăţeni din Banatul de Caransebeş şi Lugoj,
doar în situaţii ieşite din comun fiind amintite
obligaţiile militare specifice ale beneficiarilor
(un exemplu fumizat fiind acela al înnobilării în
1645 a 55 de călăreţi români, sârbi şi unguri din
Lugoj de către Gheorghe Rak6czy II, pe
fundalul implicării Principatului transilvănean
· în Războiul de 30 de ani). In sfârşit, autorul face
referire şi la condiţionările ce vizau apărarea
veniturilor fiscului sau a privilegiilor comunităţilor urbane locale, dar şi autoritatea banului
Caransebeşului şi Lugojului, condiţionări
reîntâlnite în majoritatea diplomelor analizate.
Remarcăm şi în acest caz o oarecare diferenţiere
faţă de actele de secol XIV-XV, ce fac
întotdeauna referire la obligaţiile militare ale
beneficiarilor, precum şi la obligaţiile specifice
cnezilor şi nobililor români ai comunităţii
funciare bănăţene, şi mai puţin la condiţionările
admonitorii.

Parcurgerea conţinutului acestor diplome îl
în continuare pe istoric să avanseze
ideea existenţei unui adevărat program public,
politic şi moral al principilor din prima jumătate
a secolului al XVII-iea, ce decurge, în viziunea
domniei sale, din expunerile de motive cuprinse
în special în diplomele acordate pentru merite
civile beneficiarilor „de robă" (p. 25-26). Astfel,
au fost apreciate şi încurajate „aplecarea spre
disciplina artelor liberale cele mai vrednice de
cinste", „aplecarea spre .... arta scrisului, ilustrată
prin scrieri şi bune moravuri" sau moralitatea,
principii familiare unei puteri preponderent
calvine. În ceea ce priveşte procedura de
înnobilare, s-a constatat că, în unele cazuri, a
fost vorba de iniţiativa directă a principilor,
atunci când faptele viitorului beneficiar le erau
nemijlocit cunoscute, în alte cazuri cauza
candidatului a fost susţinută pe lângă principi de
unul sau mai mulţi consilieri ai acestuia. Cu
precizarea că pentru Banatul de Caransebeş şi
Lugoj au existat cazuri în care banii supremi au
fost cei care au pledat pe lângă principe în
favoarea unor persoane pe care le cunoşteau cel
mai bine. Cât despre procedura de validare
efectivă a diplomelor de înnobilare şi blazon (p.
definitivată
în
Approbatae
26-27),
Constitutiones ( 1653 ), aceasta prevedea faptul
că beneficiarul avea posibilitatea facultativă de
a-şi face publică diploma în faţa Dietei ţării, în
schimb era obligat să o prezinte scaunului de
judecată din locul său de domiciliu permanent în
cel mult un an de la data obţinerii, altfel actul
urma să-şi piardă valabilitatea. Pentru cazul
Banatului de Caransebeş şi Lugoj diplomele
erau prezentate public fie banului suprem sau
unuia dintre vice bani, fie scaunului de judecată
al comitatului Severin, fiind apoi aduse la
cunoştinţa banului suprem.
O primă concluzie desprinsă din materialul
analizat îl determină pe autor să formuleze
câteva întrebări ce s-au impu~ din conţinutul
actelor în cauză (p. 27-29). In primul rând,
Costin Feneşan observă numărul mult mai mare
de acte acordate în favoarea lugojenilor (28) în
comparaţie cu beneficiarii din Caransebeş (21 ),
în situaţia în care acesta din urmă era sediul
banului suprem şi al scaunului de judecată al
comitatului Severin. Un posibil răspuns ţine, în
opinia domniei sale, de importanţa militară
sporită a Lugojului în acea vreme în apărarea
antiotomană din zonă, dar şi de faptul că în
Caransebeş exista încă din secolele anterioare
un mare număr de nobili căci, în timp, fiecare
familie nobilă română bănăţeană a ajuns să
deţină proprietăţi în acest centru al Banatului de
motivează
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deal

şi

de munte. O a doua întrebare a fost
de realitatea că cel mai mare număr de
diplome a fost emis de principii Gheorghe
Rak6czy I şi Gheorghe Rak6czy II (38), părerea
istoricului fiind aceea că, în condiţiile implicării
Transilvaniei în Războiul de 30 de ani, a expediţiilor din Moldova şi Ţara Românească şi a
conflictului cu Polonia, cei doi principi au simţit
nevoia de a-şi asigura la frontiera sensibilă
dinspre sud-vest a ţării un număr cât mai mare
de elemente pe a căror credintă şi implicare
determinată să poată conta. În ai treilea rând, a
atras atenţia şi numărul mare de condiţionări
cuprinse în diplomele de înnobilare emise după
anul 1645, autorul atribuind acest fapt nevoii
puterii princiare de a proteja veniturile locale ale
fiscului, dar şi de a întări autoritatea banului
suprem, în condiţiile în care resursele şi
capacitatea de apărare a ţinutului, expus în mod
constant presiunii otomane, erau insuficiente.
interesantă şi sugestivă ni s-a părut emiterea
unor asemenea diplome şi după dramaticul an
1658 când (p. 29-34), în urma „târguielii" de la
lneu, Banatul de Caransebeş şi Lugoj a fost
cedat de banul suprem Acaţiu Barcsay
otomanilor, cu toate consecinţele de rigoare
pentru elitele sale locale, care se văd puse în faţa
unei alternative dureroase: fie părăsirea ţinutului
natal şi refugierea în comitatele transilvănene,
unde unii dintre nobili ajunseseră să aibă mici
posesiuni, fie rămânerea pe loc, ceea ce ar fi
atras după sine pierderea beneficiilor statutului
lor social şi material, nerecunoscut de noua
putere. Opţiunea majorităţii nobililor bănăţeni sa îndreptat către prima variantă, ei stabilindu-se
mai ales în comitatele Hunedoara şi Alba de Jos.
Deceniile ce au urmat au fost pline de frustrări,
deşi puterea princiară a încercat să atenueze
impactul acestei tranziţii dureroase, recunoscând, de pildă, în 1659, două din cele mai
importante documente pentru statutul nobilimii
severinene - diploma regală privilegială
acordată de Ladislau V în 1457 celor opt
districte privilegiate bănăţene şi diploma de
blazon acordată Lugojului în 1551 de regina
Isabella - sau continuând să le răsplătească
serviciile credincioase prin diplome şi blazoane,
însoţite uneori şi de acordarea unor sesii pustii.
Speranţele trezite de eliberarea Caransebeşului
şi Lugojului de către Habsburgi în anul 1688 sau lovit rapid de intransigenţa imperialilor, care
au refuzat să le recunoască proprietatea deplină
asupra bunurilor imobile deţinute până în 1658,
iar după revenirea Banatului în stăpânirea Porţii
în 1699, cei care s-au întors au părăsit, de data
aceasta pentru totdeauna ţinutul natal, cei mai
generată
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mulţi decăzând din punct de vedere social, alţii,
puţini, fiind asimilaţi familiilor nobiliare ma-

ghiare din Principatul Transilvaniei.
Argumentaţia istorică pe marginea acestor
diplome l-a determinat pe autor să încerce în
continuare un interesant şi sugestiv cursus
honorum al beneficiarilor actelor de înnobilare
(p. 34-4 l ), înainte şi după ridicarea lor în ierarhia socială, întreprindere grevată însă de
inconsistenţa informaţiei documentare. Necesitatea unei asemenea incursiuni s-a impus, în
opinia istoricului, deoarece în acest mod pot fi
înţelese mai bine „atât împrejurările înnobilării
cât şi eventualele efecte practice ale actului de
munificienţă princiară". Trebuie admis însă că o
asemenea încercare este determinată în esentă
atât de „ce" şi „cât" s-a consemnat document~r
în acea vreme, cât şi de ceea ce s-a păstrat în
timp şi a putut fi detectat în fondurile arhivistice.
În consecinţă, reconstituirea traiectoriilor unor
cariere a variat de la câţiva ani la două-trei decenii, suficient însă pentru a da greutate studiului de faţă.
Analiza materialul documentar prezentat în
volumul de faţă se încheie cu o pertinentă
interpretare a heraldicii blazoanelor puse în
circuitul ştiinţific de istoricul Costin Feneşan,
blazoane despre care se constată că s-au încadrat
fără nicio stridenţă în practica din principatul
ardelean de la finele secolului al XVI-lea şi din
prima jumătate a secolului al XVII-lea, „cu certe
influenţe central-europene pe filieră habsburgică, grefate pe fondul local aflat încă sub semnul
Renaşterii târzii" (p. 41-46). Printre trăsăturile
generale remarcate în cazul majorităţii acestor
blazoane istoricul identifică, în primul rând,
emailul scuturilor militare drepte, care este
albastrul/azuriul plin, simbol al nobleţei şi
credinţei. Apoi, se constată absenţa figurilor
heraldice, în schimb mobilele heraldice
(naturale, artificiale sau himerice) au fost
depistate într-o varietate destul de mare. În ceea
ce priveşte ornamentele exterioare ale scutului,
în toate cazurile prezentate acesta este timbrat
de o diademă regală şi de un coif militar; cât
despre aşa-numitele ornamente ereditare, s-a
observat că la blazoanele acordate bănăţenilor
înnobilaţi se întâlnesc doar lambrechinii şi, în
mult mai puţine cazuri, cimere. Utilitatea
restituirii unor asemenea diplome rezidă şi din
modalitatea ca, prin interdisciplinaritate, să se
poată răspunde la întrebări ce îşi aşteaptă de
multă vreme răspunsul. Interesantă în acest sens
este posibila identificare a unui personaj
îngropat în cimitirul bisericii medievale din
Caransebeş, în mormântul 4 din caseta A; prin

compararea blazonului de pe un inel sigilar de
argint, însoţit de gravarea literelor K.M. cu
blazonul obţinut în 8 martie 1655 de un anume
Martinus Karaszt6 (Martin Cărăstău) istoricul
lndrăzneşte să avanseze ipoteza potrivit căreia
posesorul inelului şi beneficiarul diplomei de
înnobilare sunt una şi aceeaşi persoană.
Cea de-a doua secţiune a volumului este
dedicată diplomatarului (p. 51-258), întocmit cu
o deosebită acribie ştiinţifică şi respect pentru
detaliu, ceea ce face din această lucrare un
instrument de lucru indispensabil pentru
cercetarea istoriografică bănăţeană, în special, şi
românească, în general. Diplomele, prezentate
atât în transcriere cât şi traduse, au rezultat din
căutări tenace în mai multe arhive de stat şi
particulare, dintre care cel mai mare număr a
fost descoperit în Arhiva Naţională Maghiară
Budapesta, pe lângă aceasta fiind cercetate şi
Hofkammerarchiv Viena, Direcţia Arhivelor
Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, precum şi
Arhivele Naţionale Cluj-Napoca, Târgu Mureş,
Timişoara şi Ploieşti. Fiecare document este
însoţit de toate datele necesare identificării şi
analizării sale, de la datare şi loc de emitere, la
regestul întocmit de autor, apoi la locul de
provenienţă actual al diplomei (arhive de stat
sau particulare), însoţit de descrierea materialului şi a sigiliilor pentru actele originale,
precum şi, atunci când este cazul, semnalarea
altor regeste şi ediţii ce au precedat apariţia
acestui volumul, evident atunci când este vorba
de cele câteva documente edite.

Rezultat al unei laborioase cariere istorice şi
arhivistice, lucrarea istoricului Costin Feneşan
se impune în peisajul istoriografiei româneşti
datorită complexităţii şi interdisciplinarităţii

elementelor care au dus la alcătuirea ei. Autorul
operează dezinvolt cunoştinţe istorice, paleografice, lingvistice, heraldice, genealogice sau
arhivistice, dovedind încă odată, dacă mai era
necesar, stăpânirea unei metode de lucru de o
acurateţe ştiinţifică remarcabilă. Este motivul
pentru care, în opinia noastră, lucrarea poate fi
considerată, fără nici un echivoc, drept un
instrument de lucru absolut indispensabil
cercetătorului aplecat spre studiul aspectelor
sociale, politice, militare, de cultură şi
mentalitate ale unei perioade mult mai puţin
cunoscute ale istoriei Banatului, al cărui fidel fiu
şi istoric Costin Feneşan s-a dovedit a fi în
lntreaga sa carieră. Mai apreciem, în egală
măsură, şi limbajul elevat precum şi logica
riguroasă a argumentaţiei expuse în prolegomene, ceea ce face lucrarea accesibilă unui
public interesat mult mai larg, fără a-şi pierde
însă din calitatea unei lucrări eminamente
ştiinţifice.

Ligia Boldea
Muzeul Banatului Montan, B-dul
Republicii, nr. l O, Reşiţa,
e-mail: ligiaboldea@yahoo.com
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AUA - Annales Universitatis Apulensis,
Historica, Alba-Iulia.
BAI - Bibliotheca Archaeologica Iassiensis,
Iaşi.

BĂME - A Beri Balogh Adam Muzeum
Evkonyve, Szekszard.
Banatica - Banatica, Reşiţa.
BAR (IS) - British Archaeological Reports,
(International Series ), Oxford.
BCCIT - Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Timişoara.
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BCH
Bulletin de Correspondence
Hellenique, Paris.
BCMI
Buletinul
Comisiunilor
Monumentelor Istorice, Bucureşti.
BCSP - Bolletino del Centra Camuno di
Studi Preistorici, Brescia.
BCSS - Buletinul Cercetărilor Ştiinţifice
Studenţeşti, Universitatea 1 Decembrie, Alba
Iulia.
BerRGK
Bericht
der
RomischGermanischen Komission des Deutschen
Archăologischen Instituts, Frankfurt a. M .Berlin.
BHAB
Bibliotheca Historica et
Archaeologica Banatica, Timişoara.
BIAL - Buletin of the Institute of
Archaeology, Londra.
BiblMA - Bibliotheca Musei Apulensis,
Alba Iulia.
BiblMN - Bibliotheca Musei Napocensis,
Cluj Napoca.
BiblThr
Bibliotheca Thracologica,
Bucureşti.

BIKL - Banyaszati es Kohaszati Lapok,
Budapesta.
BJ - Banner Jahrbticher, Bonn.
BMI - Buletinul Monumentelor Istorice,
Bucureşti.

BMJG - Buletinul Muzeului Judeţean
Giurgiu.
BMMKozlemenyei - Bekesmegyei Muzeum
Kozlemenyei, Bekescsaba.
BPI - Bolletino di Paleontologia Italiana,
Roma.
Britania -A Journal of Romano - British and
Kindred Studies. Society for the Promotion of
Roman Studies, London.
BRTEO - Biharmegyei Regeszeti es
Tortenelmi Egylet Evkonyve, Oradea, 1888.
BSA - Annual of the British School of
Archaeology at Athens, Londra.
BSHSK - Buletin per Shkencat Skoqerore,
Tirana.
BSNR - Buletinul Societăţii Numismatice
Române, Bucureşti.
CA- Current Anthropology, Chicago.
CAANT
(CerArhNT)
Cercetări
Arheologice în Aria Nord-Tracă, Bucureşti.
CAH
Cambridge Ancient History,
Cambridge.
CahRhodaniens - Cahiers Rhodaniens,
Valence-sur-Râhne.
CAMNI - Cercetări Arheologice, Muzeul
Naţional de Istorie a României, Bucureşti.
Carpica - Carpica, Bacău.

CCA - Cronica

Cercetărilor

Arheologice,

Bucureşti.

CCDJ - Cultură şi civilizaţia la Dunărea de
Jos, Călăraşi.
CerArh (CA) - Cercetări Arheologice.
Biblioteca Muzeologică. Muzeul Naţional de
Istorie al României, Bucureşti.
Cercetări Istorice - Cercetări Istorice, Iaşi.
Cetăţi dacice - M. Macrea, O. Floca, N.
Lupu, I. Berciu, Cetăţi dacice din sudul

Bayern Mattsee/Salzburg 19. Mai bis 6.
November 1988, 2. Autl., Miinchen Salzburg, 1988.

CIGD - L. Ruscu (ed.), Corpus lnscriptionum
Graecarum Dacicarum (HPS I O), Debrecen

Die Kulturen der Bronzezeit - Die Kulturen
der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernes
Torres, Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin
(22. - 24. November 1997), Bucureşti 1998
DIR - Documente privind istoria României,
32 voi. Bucureşti, 1951-1960.
DissPann - Dissertationes Pannonicae,
Budapesta.
DIVR - Dicţionar de istorie veche a
României, sub red. D.M. Pippidi, Bucureşti,

2003.

1976.

CIL - Corpus lnscriptionum Latinarum,
Berlin.
CIT - Thraco-Dacica. Recueil d'etudes a
l'occasion du II< Congres lnternational de
Thracologie, Bucureşti.
Clio - Clio, revistă de publicistică istorică,

DolgCluj - Dolgozatok az Erdely Nemzeti
Muzeum Erem - es Regisegtarab61. Kolosvar
(Cluj-Napoca).
DP - Documenta Praehistorica, Ljubljana.
DolgSzeged - Dolgozatok, Szeged.
Drobeta - Drobeta, Drobeta - Turnu Severin.
DRH - Documenta Romaniae Historica,

Transilvaniei,

Bucureşti,

1966.

Timişoara.

CMO-Centenar Muzeal Orădean, Oradea.
CNA- Cronica Numismatică şi Arheologică,
Bucureşti.

ComArchHung
Comunicationes
Archaeologicae Hungariae, Budapesta.
Comori - Comori arheologice în regiunea
Porţile de Fier. Catalog, Bucureşti, 1978.
Corviniana - Acta Musei Corviniensis,
Hunedoara.
Crisia - Crisia, Oradea.
CS - Croaţia Sacra, Zagreb.
CSIR - Corpus signorum Imperii Romani.
Cultura Vinca - Cultura Vinca în România,
Timişoara.

Cumania - Cumania, Kecskemet.
Cumidava - Cumidava, Braşov.
CT - Caiete de teren, Novi Sad.

CVA-Corpus VasorumAntiquarum.
Dacia (N.S.) - Dacia. Recherches et
Decouvertes Archeologiques en Roumanie,
Bucureşti; seria nouă (N.S.): Dacia. Revue
d' Archeologie
et d'Histoire Ancienne,
Bucureşti.

Depozitele -

M.

Petrescu

Dîmboviţa,

Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti,
1977.
Der Basarabi-Komplex - Der BasarabiKomplex in Mittel- und Siidosteuropa,
Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (7. - 9.
November 1996), Bucureşti, 1996.
Die
Bajuwaren
1988
Hermann
Dannheimer, Heinz Dopsch (Hg.), Die
Bajuwaren von Severin bis Tassilo 488-788.

Gemeinsame Landesausstellung des Freistaates
Bayern und des Landes Salzburg Rosenheim/

Bucureşti.

EDR - Ephemeris Dacoromana. Annuario
delia Scuola Romena di Roma, Roma.
EJA- European Journal of Archaeology.
EM - Ethnology Monographs, Pittsburgh.
EphNap - Ephemeris Napocensis, ClujNapoca.
Epoca bronzului - M. Gumă, Epoca
bronzului în Banat, BHAB, V, Timişoara, 1997.
ERAUL
Etudes et Recherches
Archeologiques de l'Universite de Liege
ESA - Eurasia Septentrionalis Antiqua,
Helsinki.
EtBalk- Etudes Balkaniques, Sofia.
FA- Folia Archaeologica, Budapesta.
FBKN
Die
Fri.ihbronzezeit
des
Karpatenbeckens und in die Nachbargebieten.
lnternationales Symposium, Budapesta Velem.
FD - Foaia Diecezană, Caransebeş.
Festschrift Pittioni - Festschrift fi.ir Richard
Pittioni
zum
Siebzigsten
Geburtstag,
ArchaeologiaAustriaca, Beiheft 13, Viena, 1976.
Fontes Historiae - Corneliu Gaiu, Cristian
Găzdac (ed.), Fontes Historiae. Studia in
honorem Demetrii Frotase, Bistriţa - ClujNapoca, 2006 (= Biblioteca Muzeului Bistriţa,
seria Historica, 1-2).
FHDR - Fontes Historiae Dacoromanae (=
Izvoare privind istoria României), 4 voi.,
Bucureşti,

1964.

FRTB - Fontes Rerum Transilvanicarum
Buday.
FK - Foldrajzi Kozlemenyek, Budapest.
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Fillst - File de Istorie. Muzeul de Istorie,
Bistriţa.

FoliaArch- FoliaArchaeologica, Budapesta.
FVL - Forschungen zur Volks und
Landeskunde, Sibiu.
GCBI - Godi5njak. Centar za balkanoloskog
ispitivanija, Sarajevo.
Geochronometria
Geochronometria,
Gliwice.
Germania - Germania, Frankfurt a. M.
GlasnikMKM - Glasnik Muzej Kosovo
Methohija, Pristina.
GlasnikSAD - Glasnik Srpskog Arheoloskog
Drustva, Belgrad.
GlasnikSANU - Glasnik Srbske Akademije
Nauka i Umetnosti, Belgrad.
GlasnikZMBH
Glasnik Zemaljskog
Muzeja Bosne i Hercegovine, Sarajevo.
GNAMP
Godifoik na Narodnija
archeologiceski muzej v Plovdiv.
Godi5nikSevBălg - Godisnik na muzeite ot
Severna Bălgaria.
Gold der Steppe - * * *, Gold der Steppe.
Archăologie der Ukraine (herausgegeben von
Renate Rolle, Michael Mi.iller-Wille und Kurt
Schietzel in Zusammenarbeit mit Petr P.
Tolocko und Vjaceslav Ju. Murzin), Schleswig,
1991.
Gornea- Gh. Lazarovici, Gornea preistorie,
Reşiţa, 1~77.

HOME - A Herman Otto Muzeum
Evkonyve, Miskolc.
HTRTE - A Hunyadmegyei Tortenelmi es
Regeszeti Evkonyve, Budapesta - Deva.
IA- Identitate şi Alteritate, Cluj-Napoca.
IAI - Isvestija na Archeologiceski Institut,
Sofia.
IDR- Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti.
IDRE - C.C. Petolescu, Inscriptions de la
Dac ie romaine. Inscriptions externes concernant
l'histoire de la Dacie (le'-Ille siecles), voi. I,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996.
IGRR- R. Cagnat et alii (eds.), Inscriptiones
Graecae ad res Romanas pertinentes, Paris
1906-1927.
Iliria - Iliria, Studime dhe materiale
arkeologike, Tirana.
Iliri şi Daci - Iliri şi Daci. Catalog, Cluj Bucureşti, 1972.
ILS - Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H.
Dessau, Berlin, 1892.
InMemCD - In Memoriam Constantini
Daicoviciu, Cluj, 1974.
Inv Arch - Inventaria Archaeologica. Corpes
des ensambles archeologiques, Bucureşti.
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lnvPraehistHung - Inventaria Praehistoriae
Hungariae, Budapest.
JPEK - Jahrbuch ftir prăhistorische und
etnographische Kunst, Berlin.
ISM - Inscripţiile din Scythia Minor greceşti
şi

latine, Bucureşti.

ITSR - Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc,
Sibiu - Bucureşti.
IstMitt- Istambuler Mitteilungen, Istambul.
Istrazivanija - Istrazivanija, Novi Sad.
IstRom - Istoria României, Bucureşti.
Istros - Istros. Buletinul Muzeului Brăilei,
Brăila.

JAS - Journal of Archaeological Science,
San Diego.
JFA- Journal of Fie Id Archaeology, Boston.
JGN - Jahrbuch fiir Numismatik und
Geldgeschichte, Mi.inchen.
JMH- Journal of Modern History, Chicago.
JPME - Jânnus Pannonius Muzeum
Evkonyve, Pecs.
JPR - Journal of Prehistoric Rel igion
JRGZM
Jahrbuch des RomischGermanischen Zentralmuseums zu Mainz,
Mainz.
JRS - The Journal of Roman Studies,
Londra.
KFKNB - Kulturen der Fri.ihbronzezeit des
Karpatenbeckens und Nordbalkans, Belgrad.
Klio - Klio. Beitrăge zur Geschichte,
Leipzig.
KozlCluj - Kozlemenyek az Erdely Nemzeti
Muzeum Erem es Regisegtarab61, Kolosvar
(Cluj-Napoca).
KSI - Kuvendi i Studimene Illire, Tirana.
KSIA - Kratkie Soobscenija Instituta
Arheologii, Moskva.
KSIIMK - Kratkie Soobscenija Instituta
istorii material'noj AN SSSR, Moskva Leningrad.
Kulturraum Donau-Kulturraum mittlere und
untere Donau, Tradition und Perspektiven des
Zusammensleben, Reşiţa, 1994.
Kunstschătze - * * *, Kunstschătze in

bulgarischen Museen und Klăstern. 24. Aprilie
bis 31. Juli 1964 in Vil/a Hugel - Essen, Essen,
1964.
Lapidarul MB -

M. Moga, I.I. Russu,

Lapidarul Muzeului Banatului, Timişoara.
Latomus - Latomus, Bruxelles.
Litua - Litua. Studii şi cercetări, Târgu Jiu.
LRBC - R.A.G. Carson, P.V. Hill, J.P.C.
Kent, Late Roman Bronze Coinage. A.D. 324498 (Part I, P.V. Hill, J.P.C. Kent, The Bronze

Coinage ofthe House o/Constantine. A.D. 324346; Part II, R.A.G. Carson, J.P.C. Kent, Bronze

Roman Imperial Coinage of the Late Empire.
A.D. 346-498), Londra, 1965.
MA - Monumenta Archaeology, Los
Angeles.
Macedoniae AA - Macedoniae Acta
Archaeologica, Prilep.
Magist-Magazin Istoric, Bucureşti.
MB - Mitropolia Banatului,
MAGW
Mitteilungen
der
Antropologischen Geselschaft in Wien, Viena.
MarbStud - Marburger Studien, Marburg,
1938.
Marisia - Marisia. Studii şi materiale de
arheologie, istorie, etnografie, Muzeul Judeţean
Târgu Mureş.
Marmaţia - Marmaţia, Baia Mare.
Materiale (MCA) - Materiale şi Cercetări
Arheologice, Bucureşti.
Materialy - Srpsko Arheolosko drustvo
gradskij muzeij Subotica, Subotica.
MAYA - Materialien zur Allgemeinen und
Vergleichenden Archăologie, Mtinchen.
MedTrans- Medieval ia Transylvanica, Satu
Mare.
MemAnt - Memoria Antiquitatis, Piatra
Neamt.
MFME - A Mora Ferenc Muzeum
Evkanyve, Szeged.
MIA
- Materialy i issledovanija po
arheologii SSSR, Moscova.
MIMBuc
Materiale de istorie ş1
muzeografie, Bucureşti.
MIRB - R. Gabi, Maneta Imperii Romani et
Byzantini, Viena, 1989.
MittAI - Mitteilungen des Archăologischen
Institutes der Ung. Akad. der Wissenschaften,
Budapesta.
MF - Muzeumi Ftizetek, Asz6d.
MKE - Muzeumi es Konyvtări Ertesito,
Budapesta.
MN - Muzeul Naţional, Bucureşti.
MOL- Magyar Orszăg Leveltar, Budapest.
Monedele - C. Preda, Monedele getodacilor, Bucureşti, 1973.
Mousaios - Mousauios. Studii şi cercetări de
istorie locală, Buzău.
MuzNat - Muzeul Naţional (de Istorie),
Bucureşti.

Mi.iveszet - Mi.iveszet, Budapest.
NC - The Numismatic Chronicle, Londra.
NeolBan - Gh. Lazarovici, Neoliticul
Banatului, Cluj Napoca, 1979.
NK - Numizmatikai Kazlany, Budapesta.
NListy- Numismaticke Listy, Praga.
NNU - Nachrichten aus Niedersachsen
Urgeschichte, Leipzig-Hildesheim.

NumSbor - Numismaticky Sbornik, Praga.
OJA - Oxford Journal of Archaeology,
Oxford.
OmCD - Omagiu lui Constantin Daicoviciu,
Bucureşti, 1960.
OPEL - B. Larincz, F. Reda (ed.),
Onomasticon provinciarum Europae Latinarum
I-IV, Budapest - Wien 1994-2002.
OpusculaArch (OpArch)
Opuscula
Archaeologica, Zagreb.
Orbis antiquus - Ligia Ruscu, Carmen
Ciongradi, Radu Ardevan, Cristian Roman,
Cristian Găzdac (eds.), Orbis antiquus. Studia in
honorem !oanis Pisonis, Cluj-Napoca, 2004.
OZ - Osjecki Zbornik, Osijek.
OL - 6sregeszeti levelek, Budapest.
PA- Patrimonium Apulense, Alba Iulia.
PASE - Prehistorische Archeologie in
Stidosteuropa - Stidosteuropa zwischen 1600
und 1OOO v. Chr., Berlin.
PB - Patrimonium Banaticum, Timişoara.
PBF - Praehistorische Bronzefunde, Berlin.
PBG - A Pedro Bosch-Gimpera en el
septuagessimo aniversario de su nascimento,
Mexico, 1963.
Peuce
- Peuce, Tulcea.
PIR - Prosopographia Imperii Romani, 3
voi., Berlin-Leipzig.
P JZ - Praistorija Jugoslovenskih Zemalija,
Sarajevo.
PMCDR- Publicaţiile Muzeului Civilizaţiei
Dacice şi Romane, Deva.
PMMB - Publicaţiile Muzeului Municipiului
Bucureşti, Bucureşti.

Pontica - Pontica, Constanţa.
Posebna izdanija - Posebna izdanija,
Sarajevo.
Potaissa - Potaissa. Studii şi Comunicări,
Turda.
PPS - Proceedings of the Prehistoric Society,
Cambridge-Londra.
Praehistorica - Praehistorica. Internationales
Symposium, Praga.
PraiSrb - M. Gara5anin, Praistorija na tlu
Serbije, Belgrad.
PraiVoiv - B. Brukner, J. Todorovic, N.
Tasic, Praistorija Voivodine, Novi Sad.
PrehistAlp - Prehistoria Alpina, Trento.
Pulpudeva
Pulpudeva.
Semaines
philippopolitaines de l'histoire et de la culture
thrace, Sofia.
PZ - Praehistorische Zeitschrift, Berlin Leipzig.
RA- Revista Arhivelor, Bucureşti.
RadVM (RVM) - Rad Vojvodjanskih
Muzeja, Novi Sad.
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RB - Revista Banatului, Timişoara.
RCJB - Revista Cercului Juridic Bănăţean,
Timişoara.

SIArch- SlovenskaArcheol6gia, Bratislava.
SJ - Saalburg Jahrbuch, Bericht des Saalburg
Museums, Bad Homburg.
SM - Studii de Muzicologie, Bucureşti.
SdM - Societatea de Mâine, Braşov.
SMIM - Studii şi Materiale de Istorie Medie,

RCRFActa - Rei Cretariae Romanae
Fautorum Acta.
RegFtiz - Regeszeti Ftizetek, Budapesta.
Repertorium (ErdRep )- Roska Marton,
Erdely regeszeti repertoriuma. I. Oskor
Thesaurus antiquitatum Transilvanicarum, Tom
I. Praehistorica, Cluj, 1942.
RE - Realencyclopădie der classischen
Altertumswissenschaft, Stuttgart 1894-.
RESEE - Revue des Etudes Sud-Est
Europeens, Bucureşti.
RevB - Revista Bistriţei, Bistriţa.
Revlst (RI)- Revista de Istorie, Bucureşti.
RevMuz - Revista Muzeelor, Bucureşti.
RGF
Rămisch-Germanischen
Forschungen, Berlin.
RIC - Roman Imperial Coinage, I O voi.,
Londra, 1923-1994.
RISBC - Revista Institutului Social Banat-

SRIR - Studii şi Referate privind Istoria
României, Bucureşti, 1954.
Starije - Starije Crno Gore, Cetinj.
Starinar - Starinar, Belgrad.
StCOGB - Studii şi cercetări de geologie,
geografie şi biologie, Reşiţa.
StCom - Studii şi Comunicări, Arad.
StComC - Studii şi Comunicări de Istorie şi
Etnografie, Caransebeş= Tibiscum.
StComP - Studii şi Comunicări. Muzeul

Crişana, Timişoara.

Judeţean, Piteşti.

RIM- Revista de Istorie Militară, Bucureşti.
RMM - Revista Muzeelor şi Monumentelor.
Monumente Istorice şi de Artă, Bucureşti.
Ramer in Rumanien - Rămer in Rumănien.
Ausstellungs Katalog, Kăln, 1969.
RRC - M.H. Crawford, Roman Republican
Coinage, 2 voi., Cambridge, 1979.
RRCH- M.H. Crawford, Roman Republican
Coin Hoards, Londra, 1969.
RRH - Revue Roumaine d'Histoire,

StComSatuMare - Studii şi Comunicări, Satu
Mare.
StComS - Studii şi Comunicări. Muzeul
Brukenthal. Arheologie - Istorie, Sibiu.
StDac - Studii Dacice, Cluj-Napoca, 1981.
StudAlb - Studia Albanica, Tirana.
StudClas - Studii Clasice, Bucureşti.
Studentski Proucivanija
Studentski
Proucivanija, Sofijski Univ„ Istoriceski
Fakultet, Sofia.
Studia - Studia Universitatis Babeş-Bolyai,
Cluj-Napoca.
StudiaBalcanica - Studia Balcanica, Sofia.
(SP)
Studia
StudiaPraehistorica
Praehistorica. Archeologisches Institut der
Bulgarischen Akademie, der Wissenschaften
Archăologisches Institut der Akademie der
Wissenschaften USSR, Sofia.
Studii - Studii, Revistă de istorie, Bucureşti.
Studii şi Materiale - Studii şi Materiale,
Târgu Mureş.
StZ - Studijne Zvesti Archeologicky ustav
SAV, Nitra-Bratislava.
Swiatowit - Swiatowit. Annuaire de
l 'archeologie prehistorique, Varşovia.
Szazadok - Szazadok, Budapest.
Symp Alba Iulia - The Early Hallstatt Period
( 1200 - 700 BC) in South Eastern Europe.
Proceedings of the International Symposium
from Alba Iulia, BiblMA, I, Alba Iulia, 1994.
SympThrac - Symposia Thracologica.

Bucureşti.

RRML - Revista

Română

de

Medicină

Legală,

SA- Sovetskaja Arheologija, Moskva.
SAi - Svod Arheologiceskih istoenikov,
Moskva - Leningrad.
Sargetia - Sargeţia. Buletinul Muzeului
Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva.
SCA - Studii şi cercetări de antropologie,
Bucureşti.

SCIA - Studii

şi Cercetări

de Istoria Artei,

Bucureşti.

SCIV(A) - Studii şi Cercetări de Istorie
Veche şi Arheologie, Bucureşti.
SCMI - Sesiunea de Comunicări a Muzeelor
de Istorie, Bucureşti, 1964.
SCN - Studii şi Cercetări de Numismatică,
Bucureşti.

SGB - Studii de Geografie a Banatului,
Universitatea Timişoara.
SH- Studime Historike, Tirana.
SIB - Studii de Istorie a Banatului,
Universitatea de Vest, Timişoara.
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Bucureşti.

SMMIM
Studii şi Materiale de
Muzeografie şi Istorie Militară. Muzeul Militar
Central, Bucureşti.
SocRom
Sociologia Românească,
Bucureşti.

The Vinca Culture - The Vinea Culture, its
Role and Cultural Connections, Timişoara,
1996.
The Yugoslav Basin ... - The Yugoslav Basin
and the Neighbouring Regions in the 2"d
Millennium B.C. (Symposium, Vrfac, October
11 - 14, 1995), Belgrade - Vrfac, 1996.
Thracia - Thracia, Sofia.
Thraco-Dacica (TD) - Thraco-Dacica,
Bucureşti.

Tibiscum - Tibiscum. Studii şi Comunicări
de Etnografie şi Istorie, Caransebeş.
Tibiscus - Tibiscus, Timişoara.
TIR, L. 34 - Tabula Imperii Romani.
Aquincum-Sarmizegetusa-Sirmium, L. 34,
Budapesta, 1968.
TortSz - Tortenelmi Szemle, Budapesta.
TR - Transylvanian Review, Cluj-Napoca.
Trepte - Trepte de civilizaţie românească,
Bucureşti, 1982.
TRET - Tortenelmi es Regeszeti Ertesito,
Temesvâr (Timişoara).
UPA
Universitătsforschungen
zur
Prăhistorische Archăologie, Bonn.
VAH - Varia Archaeologica Hungarica,
Budapesta.
VDI - Vestnik Drevnej Istorii, Moskva.
Vortrăge
und
Forschungen,
VF
Sigmaringen.
Viesnik - Viesnik za Arheologiju i Historiju
Dalmatinsku, Split.
WPZ - Wiener Prăhistorischer Zeitschrift,
Viena.
YougDanBas - The Yugoslav Danube Basin
and the Neighbouring Regions in the 2"d
Millennium B.C., Symposium, Vrfac, October
11 - 14, 1995, Belgrade - Vrfac, 1996.
ZAnt - Zi va Antika, Skoplje.
ZborNM - Zbornik Radova Narodnog
Muzeja, Belgrad.
ZborStip - Zbornik na stipskiot Naroden
Muzej, Stip.
ZfA- Zeitschrift filr Archăologie, Berlin.
ZfAM - Zeitschrift filr Archăologie der
Mittelalters.
ZfE - Zeitschrift filr Ethnologie, Berlin.
ZfN - Zeitschrift filr Numismatik, Berlin.
Ziridava - Ziridava. Studii şi Cercetări, Arad.
ZMS - Zbornik za Drustvene nauke Matice
Srpske, Novi Sad.
ZPE - Zeitscrift ftir Papyrologie und
Epigraphik, Bonn.
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